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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110564 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองระบายน ้ามูโนะ เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองระบายน ้ามูโนะ 
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน้้าชลประทาน 
ในท้องที่ต้าบลมูโนะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก และต้าบลพร่อน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นทางน้้าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าที่น้าน้้าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาค  
การเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า และให้การใช้น้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโก-ลก รายงานว่า มีการใช้น ้าจากทางน ้า

ชลประทานคลองระบายน ้ามูโนะ เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ น  
ท้าให้ปริมาณของน ้าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลงการเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งทางน ้าชลประทานดังกล่าวได้ก้าหนดให้เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก้าหนดทางน ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2540 แล้ว 

2. ดังนั น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าให้มีการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั งท้าให้ทราบถึงปริมาณของน ้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขอ
อนุญาตใช้น ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ นในอนาคต สมควรก้าหนดให้ทางน้้า
ชลประทานคลองระบายน้้ามูโนะ เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อน้าเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชี
ทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบการชลประทานอันจะท้าให้การใช้เงิน
งบประมาณในส่วนนี น้อยลง ส้าหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่  42  
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองระบายน ้ามูโนะ เป็นทางน ้าชลประทาน  
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110564 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยสามเขา 
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน า้
ห้วยสีโท เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ท่ีส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง  
เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าที่ น้าน้้าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา  
หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า และให้การใช้น้้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยสามเขา เป็นทางน ้าชลประทาน  

ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  28 กันยายน 2553 อนุมัติหลักการ  
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาแล้วด้าเนินการต่อไปได้ โดย สคก. ได้ตรวจพิจารณาแล้ว  
มีการแก้ไขเฉพาะถ้อยค้า (ตามแบบการร่างกฎหมาย) และ กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไข
เพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้วแล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยสีโท เป็นทางน ้าชลประทาน  
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ซึ่ งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2555 อนุมัติหลักการ  
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาแล้วด้าเนินการต่อไปได้ โดย สคก. ได้ตรวจพิจารณาแล้ว  
มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย) โดย กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
กฎกระทรวงนี แล้ว 

3. ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. และข้อ 2. รวม 2 ฉบับ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป แต่โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โปรดกระหม่อมแต่งตั งรัฐมนตรีชุดใหม่ สลค. จึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้ กษ. ยืนยันเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี  
อีกครั งหนึ่ง 

4. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานเพชรบุรี และโครงการชลประทานอ้านาจเจริญ  
รายงานว่า มีการใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยสามเขา และทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยสีโท  
เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ น ท้าให้ปริมาณของน ้าในแหล่งเก็บกัก  
มีปริมาณลดลงการเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน ้าชลประทาน  
ทั ง 2 ดังกล่าว ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ  
ลงวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ก้าหนดให้เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

5. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าให้มีการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั งท้าให้ทราบถึงปริมาณของน ้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขอ
อนุญาตใช้น ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ นในอนาคต สมควรก้าหนดให้ทางน้้า
ชลประทานอ่างเก็บน้้าห้วยสามเขา และทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้าห้วยสีโท เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน เพื่อน้าเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ้ารุงรักษา
ระบบการชลประทาน อันจะท้าให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี น้อยลง ส้าหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทาน
เป็นไปตามกฎหมาย ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  
โดยเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและแก้ไขช่ือผู้มีอ้านาจลงนามในแผนที่ท้ ายของร่างกฎกระทรวง  
ทั ง 2 ฉบับ ให้เป็นไปตามปัจจุบันด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110564 
 
เรื่อง : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิต ปี 2563/2564 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. ดังนี  

1. รับทราบแผนการด้าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ดังนี  
(1) ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ ไม่เกินร้อยละ 10 ฤดูการผลิตปี 

2565/2566 ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกินร้อยละ 5 และฤดูการผลิตปี 2566/2567 ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ
ร้อยละ 0 

(2) หักเงินชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ตันละ 30 บาท 
(3) ก้าหนดโทษปรับโรงงานท่ีรับอ้อยไฟไหม้เกินเกณฑ์ที่ก้าหนด 
(4) จัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาใหเ้กษตรกรชาวไร่อ้อยยืม เพื่อสางใบอ้อยให้สะดวกต่อการตัดอ้อยสด 
(5) ส่งเสริมการรับซื อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้ และลดการเผาใบอ้อยหลังตัด 
(6) ขอความร่วมมือโรงงานช่วยประกันราคารับซื ออ้อยสดในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการตัดอ้อยสด

อย่างน้อย 2 ฤดูการผลิต และให้จัดคิวรับอ้อยสดเข้าหีบเป็นอันดับแรก 
(7) ขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดให้กับชาวไร่อ้อยในอัตรา  

ที่เหมาะสมอย่างน้อย 2 ฤดูการผลิต 
(8 ) สนับสนุนสิน เช่ือดอกเบี ยต่้ าให้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้ เพื่ อซื อ เครื่ องจักรกลการเกษตร  

รถตัดอ้อย และเครื่องจักรกลอื่นๆ มาใช้ในไร่อ้อย 
2. อนุมั ติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพ่ือลดฝุ่น PM2.5ฤดูการผลิตปี 

2563/2564 กรอบวงเงินรวมทั งสิ น 6,869.34 ล้านบาท ดังนี  
(1) อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตามโครงการฯ ในอัตรา 120 บาทต่อตัน  

ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
(2) ใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. จ้านวน 6,720 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ ซึ่งจะช่วยเหลือเฉพาะ

ชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั น 

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

เพื่อเป็นการสมทบจ่ายค่าแรงงานให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ้อยสด
แทนการตัดอ้อยไฟไหม้ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมา
ตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ น 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(3) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการของ ธ.ก.ส. จ้านวน 149.34 ล้านบาท 
- ชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจ้า 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1เป็นเงิน 147.84 ล้านบาท 
- ค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท จ้านวน 300,000 ราย เป็นเงิน 1.50 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้ าตาลทราย คาดว่าฤดูการผลิตปี 

2563/2564 จะมีปริมาณอ้อยของชาวไร่อ้อยที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อย  
และน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 จ้านวน 67.04 ล้านตัน รวมกับปริมาณอ้อยที่ปลูกส่งโรงงานเพื่อผลิตเป็นเอทานอล 
0.40 ล้านตัน ปริมาณอ้อยที่ปลูกเพื่อผลิตน ้าตาลทรายแดง 0.10 ล้านตัน และคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ น
เนื่องจากมีปริมาณน ้าฝนที่เพียงพอ 2.46 ล้านตัน รวมทั งสิ น 70 ล้านตัน 

2. ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายนของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าโรงงานน ้าตาลทั่วประเทศ ซึ่งในช่วง 
2-3 ปีที่ผ่านมา มีการเผาอ้อยเป็นจ้านวนมาก ดังนั น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงได้น้าเสนอโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5ฤดูการผลิตปี 
2563/2564 โดยจะช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั น ซึ่งเป็นการสมทบจ่าย
ค่าแรงงานให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ้อยสดแทนการตัดอ้อยไฟไหม้ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสด
ส่งโรงงานมากขึ นสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นPM2.5 

3. กระทรวงอตุสาหกรรม ได้ก้าหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตามโครงการฯ ดังนี  
3.1 กรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั งสิ น 6,869.34 ล้านบาท ดังนี  

(1) ใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. จ้านวน 6,720 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ ซึ่งจะช่วยเหลือ
เฉพาะชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั น โดยให้มีอัตราเงินช่วยเหลือเท่ากับเงินส่วนต่างรายได้
ค่าแรงต่อวันท่ีชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดได้น้อยกว่าชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ในอัตรา 120 บาทต่อตัน 

(2) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการของ ธ.ก.ส. จ้านวน 149.34 ล้านบาท 
- ชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจ้า 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ต่อปี 

เป็นเงิน 147.84 ล้านบาท 
- ค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท จ้านวน 300,000 ราย เป็นเงิน 1.50 ล้านบาท 

3.2 หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ท่ีตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานทุกราย ดังนี  
(1) กรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน ้าตาล จะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้จดทะเบียน

ถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527และได้จัดท้าคู่สัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน ้าตาลก่อนเปิดหีบอ้อย 
(2) กรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิตเอทานอล จะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้ท้า

สัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตเอทานอล หรือขึ นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(3) กรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิตน ้าตาลทรายแดงจะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้
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ท้าสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตน ้าตาลทรายแดง หรือขึ นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(4) การจ่ายเงินช่วยเหลือตาม (1) (2) และ (3) จะจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี  

ส่งโรงงานเท่านั น 
4. ธ.ก.ส. จะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานโดยตรง  

โดยโรงงานต้องจัดส่งข้อมูลคู่สัญญาชาวไร่อ้อย พร้อมจ้านวนตันอ้อยสดที่ส่งโรงงาน ส้าหรับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยทีร่วบรวม
อ้อยจากชาวไร่อ้อยรายย่อยส่งให้โรงงาน จะต้องแสดงบัญชีรายช่ือชาวไร่อ้อยที่อยู่ในสังกัดพร้อมจ้านวนตันอ้อยสด ทั งนี  
ก้าหนดจ่ายเงินช่วยเหลือหลังปิดหีบของฤดูการผลิตปี 2563/2564 เพียงครั งเดียว (คาดว่าจะจ่ายเงินในระหว่างเดือน
มิถุนายน – กันยายน 2564) 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบแผนการด้าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อย

ไฟไหม้ และให้ความเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 
2563/2564 วงเงินรวมทั งสิ น 6 ,869.34 ล้านบาท ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เพื่อเป็นการสมทบจ่าย
ค่าแรงงานให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ้อยสดแทนการตัดอ้อยไฟไหม้ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสด
ส่งโรงงานมากขึ น สนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่น PM 2.5 รวมทั งจะท้าให้ชาวไร่อ้อยได้รับราคา
อ้อยที่ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต และมีผลตอบแทนเพียงพอส้าหรับน้าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
ทั งนี  กระทรวงอุตสาหกรรมควรมีมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบ และก้ากับดูแลอย่างเคร่งครัดในการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธ์ิตามโครงการดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง และครบถ้วน 

มติ ครม. : 1. รับทราบแผนการด้าเนินการตามมาตรการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยในส่วน
ของการขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดให้กับชาวไร่อ้อยในอัตราที่เหมาะสม
อย่างน้อย 2 ฤดูการผลิต ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปศึกษาผลดีผลเสียและความคุ้มค่าของการด้าเนินการดังกล่าว 
รวมทั งแนวทางการลดต้นทุนการผลิตอื่นๆ ท่ีมีความยั่งยืนและไม่เป็นภาระงบประมาณก่อนด้าเนินการตามขั นตอนต่อไป 

2. อนุมัติในหลักการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 
2563/2564 ภายในกรอบวงเงิน 6,065,550,000 บาท ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 

3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส้านักงบประมาณ  
และส้านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110564 
 
เรื่อง : การเลื่อนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021) 
 
สารัตถะ : กก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  
เรื่อง การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเช่ียลอาร์ทเกมส์ ครั งที่ 6 ค.ศ. 2021  
จากเดิมเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) เป็นปี พ.ศ. 2565 
(ค.ศ. 2022) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัว  

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเช่ียลอาร์ทเกมส์ ครั งที่  6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)  
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและให้ค้านึงถึงสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนด้าเนินการ 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ควรให้ความเห็นชอบเลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา

เอเชียนอินดอร์และมาเช่ียลอาร์ทเกมส์ ครั งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)จากเดิมในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) 
เลื่อนไปเป็นปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่องทั่วโลกของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว 
มีการด้าเนินงานหลายขั นตอน เช่น การเตรียมข้อมูลความพร้อมในการจัดการแข่งขันการปะสานงานกับต่างประเทศ  
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ดังนั น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันร่วมกัน เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
เอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั งท่ี 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กก./กษ. (กก.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อให้การเป็น เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา เอเชียนอินดอร์ 
และมาเช่ี ยลอาร์ท เกมส์  ค รั งที่  6  เป็ น ไป ด้ วยความ เรี ยบ ร้อ ย 
และมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ส้านักงบประมาณ  
และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ในการด้าเนินงานในระยะต่อไป ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาด้าเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังนี  
2.1 หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานทีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด้าเนินงานและก้าหนด

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตอดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรอบคอบ สอดคล้องเหมาะสม
กับสถานการณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยค้านึงผลกระทบและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักกีฬา 
และผู้เกี่ยวข้องเป็นส้าคัญ ทั งนี  ควรศึกษาแนวทางการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรณีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน (โตเกียว 2020)  
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าเนินการด้วย 

2.2 จัดท้าแผนบริหารความต่อเนื่องของการเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้การเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียน
อินดอร์และมาเช่ียลอาร์ทเกมส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถรักษามาตรฐานของปัจจัยพื นฐานที่ส้าคั ญ 
ต่อการจัดการแข่งขัน เช่น สนามส้าหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน โรงแรมที่พัก ระบบเทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง  
บริการด้านการท่องเที่ยว บริการทางการแพทย์ และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110564 
 
เรื่อง : ขอขยายเวลาในการยื่นค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. รับทราบการด้าเนินการและผลการด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23  มิถุนายน 2563 
2. เห็นชอบขยายเวลาในการยื่นค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ของรัฐ ยื่นค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ภายใน 120 วัน นับตั งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลา  
ในการยื่นค้าขออนุญาตฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเข้าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผัน  

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
และหากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดเข้าท้าประโยชน์ในพื นที่ป่ าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก  
ให้พิจารณาด้าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั งกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั งนี  ในส่วนของการยื่นค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ ภายใน ๑๘๐ วันนับตั งแต่
วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ นั น ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงเป็นผู้รวบรวมค้าขออนุญาตของหน่วยงานในสังกัด
ให้ครบถ้วนเพื่อส่งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) ต่อไป 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการขอขยายเวลาในการยื่นค้าขออนุญาตเข้าท้า

ประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเสนอ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาให้ส่วนราชการที่ไม่สามารถยื่นค้าขอได้ทันก้าหนดเวลา ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ให้สามารถด้าเนินการยื่นค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้  
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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

เพื่อให้สามารถด้าเนินการยื่นค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ 
ในพื นที่ป่ าไม้ ได้อย่ างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น ไปตามระเบี ยบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั งนี  เมื่อครบก้าหนดระยะเวลา 
120 วัน นับตั งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการยื่นค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้  
ในครั งนี แล้ว ห้ามมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดเข้าท้าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีกอย่าง
เด็ดขาด และหากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืน ให้พิจารณาด้าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ ส้านักงบประมาณ ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ และส้านักงานศาลปกครองไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110564 
 
เรื่อง : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. ให้ความเห็นชอบการด้าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 ตามสาระส้าคัญ  
ที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี ยงสัตว์ (นบขพ.) มีมติให้ความเห็นชอบการด้าเนินโครงการฯ  
ปีการผลิต 2564 ซึ่งมีพื นที่เป้าหมายรวม Tier 1 และ Tier 2 จ้านวน 2.92 ล้านไร่ ภายใต้วงเงินงบประมาณจ้านวน 
311,418,600 บาท 

2. ให้ความเห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี ย
ประกันภัยแทนรัฐบาล และเบิกเงินชดเชยตามจ้านวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราต้นทุนเงิน ในอัตราดอกเบี ยเงินฝาก
ประจ้า 12 เดือน ธ.ก.ส. บวก 1 (เท่ากับร้อยละ 2.2) ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. ซึ่งคิดเป็นจ้านวนเงินรวม 
318,269,810 บาท 

3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด้าเนินการ ดังนี  
3.1 ขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 ให้ได้ตามเป้าหมายและตามก้าหนดเวลา

การเอาประกันภัยของเกษตรกรทั งในส่วน Tier 1 และ Tier 2 
3.2 บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพื นท่ีให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัย 
3.3 ร่วมกับสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั งให้ความรู้ด้าน 

การประกันภัยให้แก่เกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความส้าคัญของการประกันภัย 
4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และสมาคม

ประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) ด้าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกร แบบประมวลรวบรวมความเสียหาย 
และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) แบบรายงานข้อมูลความเสียหายจรงิของเกษตรกร (แบบ กษ 02 
เพื่อการประกันภัย) และข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลที่ขึ นทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนด้าเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็ว
และถูกต้องมากขึ น พร้อมทั งเก็บข้อมูลพื นที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  

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

เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือ
ของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 รองรับต้นทุน 
ในการเพาะปลูกข้าวให้กับเกษตรกรเมื่อประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ รวมทั งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
ของภาครัฐ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกิรณฉีุกเฉิน พ.ศ. 2562 และรายงานข้อมูลดังกล่าวให้สา้นักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) 
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

5. มอบหมายให้สมาคมฯ พิจารณาก้าหนดรูปแบบการประเมินความเสียหายแก่เกษตรกรที่ได้รับความ
เสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพื นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ร่วมกับ ธ.ก.ส.  
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด้าเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป ทั งนี  ให้พิจารณาน้าวิธีการประเมิน  
ความเสียหายในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมาใช้ร่วมด้วย 

6. มอบหมายให้ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส้านักงาน คปภ.) 
ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี ยงสัตว์ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ 
ปีการผลิต 2564 รวมทั งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 
2564 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ รวมทั งด้าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ปีการผลิต 2564 ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
กระทรวงการคลัง เสนอหลักการและรายละเอียดการด้าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2564 ที่ นบขพ. ได้มีมติ  

ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ดังนี  

หัวข้อ โครงการฯ ปีการผลิต 2564 

อัตราเบี้ ยประกันภัยพ้ืนฐาน 
(Tier 1) (ไม่รวมอากรแสตมป์
และภาษีมูลค่าเพิ่ม) และพ้ืนที่
เป้าหมาย 

ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. 160 บาท/ไร่ (พ้ืนที่เป้าหมาย 2.8 ล้านไร่) 

ลูกค้าเกษตรกรทั่วไป/ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ซื อเพิ่ม (พ้ืนที่เป้าหมาย 6 หมื่นไร่) 

พื นที่ความเสี่ยงต่้า 150 บาท/ไร่ 

พื นที่ความเสี่ยงปานกลาง 350 บาท/ไร่ 

พื นที่ความเสี่ยงสูง 550 บาท/ไร่ 

อัตราเบี้ยประกันภัยโดยสมัครใจ 
(Tier 2) (ไม่รวมอากรแสตมป์
และภาษีมูลค่าเพิ่ม) และพ้ืนที่
เป้าหมาย 

พื นที่ความเสี่ยงต่้า 90 บาท/ไร่ 

พื นที่ความเสี่ยงปานกลาง 100 บาท/ไร่ 

พื นที่ความเสี่ยงสูง 110 บาท/ไร่ 

รวมพ้ืนที่เป้าหมาย 6 หมื่นไร่ 
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ความคุ้มครอง Tier 1 ภัยธรรมชาติ 1,500 บาท/ไร่  

ภัยธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ 
1 ) น ้ าท่ วม ห รื อฝน ตกห นั ก  
2) ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ งช่วง 
3 ) ล ม พ ายุ ห รื อ พ ายุ ไต้ ฝุ่ น  
4) ภัยอากาศหนาว หรือน ้าค้างแข็ง 
5) ลูกเห็บ 6) ไฟไหม้ 7) ช้างป่า 
และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด  

ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 750 บาท/ไร่  

ความคุ้มครอง Tier 2  ภัยธรรมชาติ 240 บาท/ไร่  

 ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 120 บาท/ไร่ 

อุดหนุนเบี้ยประกันภัยเฉพาะ 
Tier 1  

- ธ.ก.ส. อุดหนุนเบี ยประภัยภัยส้าหรับลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. 64 บาท/ไร่ (ไม่เกิน 
2.8 ล้านไร่) 
- รัฐบาลอุดหนุนเบี ยประกันภัย ดังนี  

- ส้าหรับลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 96 บาท/ไร่ รวมทั งให้การอุดหนุนอากรแสตมป์
และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ นทั งหมด หรือคิดเป็น 108.27 บาท/ไร่ 

- ส้าหรับเกษตรกรทั่วไป 96 บาท/ไร่ รวมทั งให้การอุดหนุนอากรแสตมป์ 
และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ นทั งหมดหรือคิดเป็น 107.57 บาท/ไร่ (พื นที่ความเสี่ยงต่้า) 
122.64 บาท/ไร่ (พื นที่ความเสี่ยงปานกลาง) 137.71 บาท/ไร่ (พื นท่ีความเสี่ยงสูง)  

การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน  การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  

ระยะเวลาจ้าหน่าย  ก้าหนดวันเริ่มจ้าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยตั งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความ
เห็นชอบโครงการฯ และก้าหนดวันสิ นสุดการขายกรมธรรม์ ดังนี  
1) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี ยงสัตว์ฤดูฝน ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
2) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี ยงสัตว์ฤดูแล้ง ไม่เกินวันที ่15 มกราคม 2565 
ทั งนี  เกษตรกรสามารถซื อกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั งนี  ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อสังเกตของส้านักงบประมาณไปพิจารณาด้าเนินการ  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ในการด้าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี ยงสัตว์ในปีต่อๆ ไป ให้กระทรวงการคลังรับไปด้าเนินการ
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดด้าเนินการเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี ยงสัตว์
และคณะรัฐมนตรีให้ทันก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึงและได้รับการ
คุ้มครองตั งแต่เริ่มต้นจนสิ นสุดฤดูกาลเพาะปลูก 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110564 
 
เรื่อง : ร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล พ.ศ. 2564-2568 (ASEEAN Regional Action 

Plan for Combating Marine Debris 2021-2025) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล พ.ศ. 2564 -
2568(ASEEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris 2021-2025) 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายรับรอง
ร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทางทะเล พ.ศ. 2564 -2568 (ASEEAN Regional Action 
Plan for Combating Marine Debris 2021-2025) 

3. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค้าในร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน  
ขยะทะเล พ .ศ . 2564 -2568(ASEEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris 2021-2025) 
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุน PROBLUE โดยการสนับสนุน 

ของธนาคารโลกในการด้าเนินกิจกรรมภายใต้ ASEAN Framework of Action on Marine Debris ด้าเนินการจัดท้าร่าง
แผนปฏิบัติการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการประสานงานทั งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศให้มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล เนื่องจากขยะประเภทนี  
มีปริมาณมากและใช้เวลาในการย่อยสลายนาน โดยเริ่มต้นตั งแต่ต้นทางของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงปลายทาง  
ในเรื่องการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร่างแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ตามกรอบปฏิบัติการฯ ดังนี  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างการประสานงานทั งในระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(1) Component I: Policy Support and Planning 
(2) Component II: Research, Innovation, and Capacity Building 
(3) Component III: Public Awareness, Education, and Outreach 
(4) Component IV: Private Sector Engagement 

โดยแผนปฏิบัติการนี สามารถด้าเนินงานได้อย่างสอดประสานกัน เพื่อแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก  
ซึ่งตอบสนองต่อกรอบปฏิบัติการฯ ทั ง 4 ด้าน และครอบคลุมการด้าเนินการในทุกช่องของพลาสติก ได้แก่ (1) ลดการน้า
พลาสติกเข้าสู่ระบบ (2) ส่งเสริมการจัดเก็บและลดการรั่วไหลออกจากระบบ และ (3) สร้างมูลค่าให้กับพลาสติก 
ที่ถูกน้ามาใช้ซ ้า 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั งนี  หากมีความจ้าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล พ.ศ. 2564-2568 (ASEEAN Regional 
Action Plan for Combating Marine Debris 2021-2025) ในส่วนที่ ไม่ ใช่สาระส้ าคัญ และไม่ ขั ดกับหลักการ 
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั งให้ชี แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110564 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั งที่ 15/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
ในคราวประชุมครั งที่ 15/2564 ท่ีได้พิจารณาจัดท้าข้อเสนอแนวทางการด้าเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม (ครั งที่ 3) 
การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ การพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส้าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่าย
จากเงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ การพิจารณากลั่นกองความเหมาะสมของการขอยกเลิกโครงการของจังหวัด  
และการพิจารณาปรับปรุงกลไกการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ภายใต้กลุ่ม
แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื นที่) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ให้สอดคล้องกับค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรีที่ 241/2563 เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. อนุมัติให้น้าวงเงินกู้เพ่ือการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพ่ือการตามมาตรา 5 (2) เพ่ิมเติม(ครั้งที่ 3) 
จ้านวน 85,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 

2. มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐชะลอการเสนอข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 
(ไม่รวมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก) และคณะกรรมการฯ ชะลอการพิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือส้าหรับ
รองรับการด้าเนินการตามแผนงาน/โครงการกลุม่ที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่คลี่คลายได้
ตามเจตนารมณ์ของพระราชก้าหนด 

3. มอบหมายให้ส้านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ เร่งประสานหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติให้ด้าเนิน
โครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ และด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ เร่งจัดท้ารายงานผลการด้าเนิน
โครงการฯ ให้ส้านักงานบริหารหนี สาธารณะและคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่าย ตามข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. อนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้้า บริหารจัดการน้้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ของกรมชลประทาน 

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

1. เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน ้าในพื นที่โครงการ ให้มีน ้าท้า
การเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง 

2. เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกรในพื นที่
โครงการท้าให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ น 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าในพื นที่โครงการ
ให้ดีมากยิ่งขึ น และ 

4. เพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกักน ้าให้มากขึ น เพื่อรองรับน ้าในฤดูฝน 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้านวน 384 รายการ กรอบวงเงิน 4,224.8246 ล้านบาท (ปรับลดลงจากกรอบ
วงเงินท่ีผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ้านวน 16,795.5548 ล้านบาท หรือลดลง 
12,570.7302 ล้านบาท) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.4 ตามบัญชีท้ายพระราชก้าหนดฯ พร้อมทั้งเห็น
ควรมอบหมายให้กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และด้าเนินการอย่างเคร่งครัด 

5. อนุมัติโครงการพัฒนาการตลาดสินค้ากลุ่มผู้ท้าการผลิตที่บ้านหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19  
ของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ วงเงิน 4,167,900 บาท (ปรับลดจาก 8,000,580 บาท) หรือปรับลด
ประมาณ 3,832,680 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.2 ตามบัญชีท้ายพระราชก้าหนดฯ พร้อมทั งเห็น
ควรมอบหมายให้ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการและด้าเนินการอย่างเคร่งครัด 

6. อนุมัติโครงการขององค์กรภาคประชาชนภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จ้านวน 2 โครงการ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.2 ตามบัญชีท้ายพระราชก้าหนดฯ ได้แก่ 

6.1 โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจครัวเรือนคนพิการและครอบครัวด้วยเกษตรสมัยใหม่และยกระดับ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหาร โดยใช้การตลาดผสมผสาน Online ผ่าน Social Media ของมูลนิธิสภาศูนย์ 
การด้ารงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย กรอบวงเงิน 23,691,300 บาท (ปรับลดจากข้อเสนอวงเงิน 
42,042,300 บาท หรือลดลงประมาณ 18,351,000 บาท) ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 5 เดือน พร้อมทั้งเห็นควร
มอบหมายให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ด้าเนินการตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด 

6.2 โครงการสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนและครบวงจร เพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างต้นแบบ 1 อ้าเภอ  
1 ต้าบล ของสุพรรณบุรี เพ่ือการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน พร้อม “ร้านรวยน้้าใจ” สู้วิกฤติการระบาดของไวรัส
โควิด-19 ของสวนพุทธชาติ ศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน กรอบวงเงิน 1,644,000 บาท (ปรับลดจาก
ข้อเสนอวงเงิน 2,830,400 บาท หรือลดลงประมาณ 1,186,400 บาท) ระยะเวลาด้าเนินโคร งการ 5 เดือน  
พร้อมมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ด้าเนินการอย่างเคร่งครัด 

7. อนุมัติให้ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราชนะ เพื่อเพ่ิม
วงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามกลุ่มเป้าหมายทั ง 4  กลุ่ม ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน
ประมาณ 33.5 ล้านคน คนละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตามช่องทางการได้รับวงเงินสนับสนุน
ของแต่ละกลุ่ม ท้าให้กรอบวงเงินรวม ของโครงการฯ เพิ่มขึ นจากกรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท เป็นกรอบ
วงเงินไม่เกิน 280,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ นประมาณ 67,000 ล้านบาท ทั งนี  วงเงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการฯ 
สามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้ไม่เกินวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

8. อนุมัติให้ส้านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ  ม33 เรารักกัน  
ในส่วนของการเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จ้านวน 8.11 ล้านคน  
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และกลุ่มที่อยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์ จ้านวน 30,000 คน โดยเป็นการจ่ายวงเงินสนับสนุนจ้านวน 2,000 บาทต่อคน 
(สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ จ้านวน 48,841.4700 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ นประมาณ 11,741.4700 ล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจ้านวน 37,100 ล้านบาท 
รวมถึงเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายซื อสินค้าและบริการของโครงการฯ จากไม่เกินวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
เป็นไม่เกินวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 

9. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงแผนการเริ่มด้าเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทย  
และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ในเดือนพฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน คลี่คลายลงแล้วจะเร่งแจ้งแผนการเริ่มด้าเนินโครงการฯ  
ให้คณะกรรมการฯ ทราบโดยทันที ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ พร้อมทั งให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศ 
ด้าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 

10.รับทราบการปรับลดกรอบวงเงินของโครงการก้าลังใจจาก 2,400.0000 ล้านบาท เป็น 1,370.0000 ล้านบาท 
หรือลดลงประมาณจ้านวน 1,030.0000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและผลการด้าเนินโครงการฯ  
ซึ่งจะช่วยให้การบริหารกรอบวงเงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

11. อนุมัติให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็น
สาระส้าคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล  
และศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร โดยขยายระยะเวลาด้าเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจในพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล จากเดิมสิ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
เป็นสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร  
จากเดิมสิ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นสิ นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ 

12. อนุมัติให้จังหวัดศรีสะเกษยกเลิกการด้าเนินโครงการย่อยที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน
คุณภาพตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม วงเงิน 1.9500 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

13. เห็นชอบและรับทราบการปรับกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนภายใต้โครงการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรีที่ 99/2564 รวมทั ง
รับทราบการปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติฯ ตามที่ สศช. เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติฯ (ฉบับปรับปรุง) รวมถึงกฎหมายและระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องทางราชการโดยเคร่งครัด 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ชป. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ได้ส่ง๘อเสนอโรงการ จ้านวน 1 โครงการหลัก 2โครงการย่อย 1,127 รายการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/
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ซ่อมแซมแหล่งน ้าและระบบชลประทาน และ (2) โครงการกระจายน ้าสู่พื นที่แปลงเกษตรกรรม ให้ สศช. พิจารณาตาม
ขั นตอน รวมวงเงินทั้งสิ้น 16,795.5548 ล้านบาท 

2. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะอนุกรรมการเพื่อท้าหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ
ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) ได้พิจารณาโครงการฯ แล้วมีมติรับทราบผลการพิจารณา  
ของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) และมอบหมายให้น้าความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ  
คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั นตอน โดยสรุป ความเห็นและข้อสังเกต ดังนี  

2.1 เห็นชอบในหลักการของโครงการฯ ตามผลการพิจารณาของ สทนช. กรอบวงเงิน 6,293.6531 ล้านบาท 
(ปรับลดจากกรอบวงเงินตามเสนอ 7,190.8178 ล้านบาท) 

2.2 ให้ ชป. ตรวจสอบโครงการฯ ให้เป็นไปตามผลการพิจาณาของ สนทช. และจัดท้าหนังสือยืนยันรายการ
ด้าเนินการที่จะสามารถเพิ่มแหล่งเก็บกักน ้าหรือสนับสนุนการเพิ่มน ้าต้นทุนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
ต่อไป 

ทั งนี  ชป. ได้ด้าเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ แล้ว โดยได้ปรับลดรายการอื่นๆ ท่ีไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ น
ของแหล่งน ้าต้นทุน จ้านวน 13 รายการ ตามข้อสังเกตของ สทนช. รวมวงเงิน 7.9900 ล้านบาท ท้าให้กรอบวงเงิน
ของโครงการฯ ปรับลดจากมติคณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 กรอบวงเงิน 6,293.6531  
ล้านบาท เป็น 6,285.6631 ล้านบาท 

3. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั งที่ 10/2564 ได้พิจารณาข้อเสนอ
โครงการฯ และมีมติเห็นชอบผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ของ ชป. กษ. ตามที่ คณะอนุกรรมการฯ แผนงาน 
/โครงการกลุ่มที่ 3 เสนอ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ชป. ได้มีการปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ จึงเห็นควรมอบหมายให้ ชป. 
เร่งจัดส่งข้อเสนอโครงการที่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ สศช. อย่างเป็นทางการ และให้ สศช. ขอความเห็นจาก สทนช. 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามขั นตอนที่ได้ก้าหนดไว้ในคู่มือการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบาย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ และเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั งหนึ่ง 

4. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ชป. ได้ส่งเรื่องข้อเสนอโครงการฯ ให้ สศช. พิจารณาเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาตามขั นตอน ประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน ้า และระบบชลประทาน จ้านวน 
375 รายการ จ้านวน 4,263.4794 ล้านบาท และ (2) โครงการกระจายน ้าสู่พื นที่แปลงเกษตรกรรม จ้านวน 30 
รายการ จ้านวน 155.7763 ล้านบาท โดยสรุปสาระส้าคัญ ดังนี  

4.1 วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน ้าในพื นที่โครงการ ให้มีน ้าท้าการเกษตร อุปโภค บริโภค
ในฤดูแล้ง (2) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกรในพื นที่โครงการท้าให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ น 
(3) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าในพื นที่โครงการให้ดีมากยิ่งขึ น และ (4) เพื่อเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน ้าให้มากขึ น 
เพื่อรองรับน ้าในฤดูฝน 



22 

 

4.2 กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรและประชาชนในพื นท่ี 
4.3 แผนการใช้จ่ายและแผนด้าเนินโครงการ ระยะเวลา 8 เดือน 
4.4 วงเงินและแหล่ง จ้านวน 4,419.2557 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้แผนงานที่ 3.4 
4.5 ผลลัพธ์ของโครงการ : ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ น 27.11 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 

19,667 ไร่ พื นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ น 228,090 ไร่ และมีครัวเรือนรับประโยชน์ 69,218 ครัวเรือน 
5. ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

5.1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 สนทช. โดยความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ได้มีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี  เห็นควรให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการที่ได้
ปรับปรุงเพ่ิมเติมแล้วตามที่ ชป. เสนอ จ้านวน 400 โครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ 4,398.1057 ล้านบาท 
ทั งนี  เห็นควรให้ สศช. พิจารณาความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการข้างต้นกับแผนงานที่ 3.1 และ แผนงานที่ 3.2  
ที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ไปแล้ว พร้อมทั งพิจารณากรอบระยะเวลาการด้าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
ก่อนเสนอขออนุมัติแผนด้าเนินโครงการ รวมทั งก้าชับให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั นตอน 
โดยค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส้าคัญ 

5.2 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 กรรมการ (ผู้แทนผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ) ได้แจ้งผลการพิจารณา
ความเหมาะสมของกรอบวงเงินโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ส้านักงบประมาณ (สงป.) รับไป
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของวงเงินของแผนงาน/โครงการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ สรุปดังนี  จากการตรวจสอบความซ ้าซ้อนกับแหล่งเงิน งบประมาณ พบว่ามีจ้านวน 16 รายการ วงเงิน 
60.3300 ล้านบาท ได้ตั งงบประมาณปี พ.ศ. 2564 หรือใช้งบประมาณเหลือจ่าย พ.ศ. 2564 ไปด้าเนินการแล้ว 
นอกจากนี  ได้มีการพิจารณาปรับลดตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ค่างานของ สงป. จ้านวน 85 รายการ ซึ่งปรับลดวงเงิน
ได้ประมาณ 112.9511 ล้านบาท รวมวงเงินโครงการฯ ท่ีปรับลดทั งสิ น จ้านวน 173.2811 ล้านบาท 

มติ ครม. : 1. อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
รับความเห็นของส้านักงบประมาณและส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการ  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. รับทราบการปรับกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรีที่ 99/2564 และการปรับปรุงคู่มือการเสนอโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
บนพื นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื นที่และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการ 
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ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ในคู่มือดังกล่าว (ฉบับปรับปรุง) รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

3. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
ในการเสนอเรื่องนี  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110564 
 
เรื่อง : รายงานเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรณีการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็ก 
 
สารัตถะ : ผผ. เสนอ ครม. กรณีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรณีการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็กเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบและพิจารณาด้าเนินการต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
ส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี กรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรณีการบริหารจัดการ
โครงการอาหารกลางวันเด็ก และเสนอคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องกับข้อเสนอตามรายงานดังกล่าวข้างต้น ตามที่ส้านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนท้าการเกษตรในโรงเรียน มีความสอดคล้องกับการด้าเนินการ
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนด้วยอีกทางหนึ่ง 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 
หน้าท่ีของรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรณีการบรหิารจัดการโครงการอาหารกลางวันเดก็ 
ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ 

2. ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงสาธารณสุข รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั งความเห็ นและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

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

เพื่อช่วยสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนด้วยอีกทางหนึ่ง 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



25 

 

ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ทั งนี  ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด้าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (เรื่อง ขอปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน) ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ข้างต้นด้วย 
 


