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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280964 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับ

ผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563 และรายงานผล  
การด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูก
ยาสูบ 

 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระ  
ที่ ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ฤดูการผลิต 
2562/2563 (โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบฯ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร 
ผู้ปลูกต้นยาสูบเนื่องจากขาดรายได้เพื่อใช้ในการด ารงชีวิต 

2. รับทราบผลการด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืช  
ชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ (คณะกรรมการฯ) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ให้กระทรวงเกษตร  

และสหกรณ์ร่วมกับ กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใบยาสูบมีราคาตกต่ าโดยเร็ว โดยให้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมให้มี  
การเพาะปลูกพืชชนิดอื่นแทนยาสูบหรือสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเหมาะสม
กว่าด้วย 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบในหลักการโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ปลูกยาสูบท่ีได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 ตามที่ กค. เสนอ 
และให้ กค. และ ยสท. ร่วมกับ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 (ตามข้อ 1.) โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะเริ่มฤดูการผลิตในปี 2562/2563 

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

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้ปลูกต้นยาสูบและผูบ้่มอสิระ 
และส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อให้เกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบมีเวลาเพียงพอในการปรับแผนการผลิต 
3. กค.รายงานว่า กค.โดยกรมสรรพสามิตได้แต้งตั้งคณะกรรมการฯ (อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธาน) ตาม

ค าสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 275/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และได้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทาง 
การส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบและสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยน
ไปประกอบอาชีพอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเกี่ยวกับ
แนวทางดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้ 

3.1.1 การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน เช่น หอมแบ่ง หอมแดง มะเขือเทศ พริก เห็ดฟาง ฟักทอง ข้าวโพด 
ถั่วเขียว ข้าวนาปรัง ถั่วลิสง งา และอ้อย รวมทั้งแนะน าไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน อินทผาลัม มะละกอ โกโก้ กล้วยหอม 
มะม่วง ฝรั่ง และล าไย ท้ังนี้ หากเกษตรกรเลือกปลูกไม้ผลซึ่งเป็นไม้ยืนต้นระยะยาวแล้วจ าเป็นต้องเลิกการเพาะปลูกยาสูบ 
ให้ ยสท. ประสานงานกับหน่วยงานของ กษ. ออกค าแนะน าให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ซึ่งค่าตอบแทนอาจไม่ได้ดีเท่าการเพาะปลูกใบยาสูบ แต่มีการรับประกันเรื่องราคารับซื้อ ลดความเสี่ยง สามารถปลูกได้
หลายพื้นท่ี รวมถึงขอให้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ีและความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา ว่าควรปลูก
พืชที่มีรอบการเพาะปลูกระยะสัน้ชนิดใดทดแทนท่ีสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี พืชจ าพวกกัญชงและกัญชา 
ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการสูงและตลาดรองรับที่ค่อนข้างแน่นอนอยู่ระหว่างที่คณะกรรมการฯ ประชุมหารือเพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

3.1.2 กรรมสรรพสามิตร่วมกับ ยสท. และบริษัท เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากัด (ผู้ผลิตมันฝรั่งยี่ห้อเลย์) 
มีแนวทางส่งเสริมให้เพาะปลูกมันฝรั่งในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract farming) เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกต้น
ยาสูบส่วนใหญ่มีความเหมาะสมที่สามารถปลูกมันฝรั่งได้โดยมีโครงการน าร่อง (Pilot project) ให้ทดลองปลูก 3 จังหวัด 
คือ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ และน่านในเดือนตุลาคม 2564 

3.1.3 ให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน
เกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ เนื่องจากการลดปริมาณของผลิตภัณฑ์ยาสูบถือเป็นมาตรการ
หนึ่งในการลดการบริโภคยาสูบของประชาชน 

4. เนื่องจากใบยาสูบเป็นพืชที่เมื่อเกษตรกรปลูกแล้วได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าพืชทดแทนชนิดอื่น ประกอบกับ
เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบยึดอาชีพเพาะปลูกเป็นหลัก จึงท าให้การส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
การปลูกยาสูบยังไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งการลดปริมาณการรับซื้อใบยาของ ยสท. ท าให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน  
และขาดรายได้ในการด ารงชีวิต ท่ีผ่านมา จึงมีการเรียกร้องขอให้ขอให้รัฐบาลชดเชยให้ความความช่วยเหลือมาโดยตลอด 
กค. โดยกรมสรรพสามิตจึงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (รายการเงินส ารองจ่าย) จ านวน 159.59 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต้นยาสูบฯ โดย สงป. ได้น าเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแล้ว 
นายกรัฐมนตรีมีบัญชาว่า เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561ให้ กค. และ ยสท. ร่วมกับ กษ.  
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งด าเนินตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2564 (ตามข้อ 1. – 2.) 
ประกอบกับ กษ. ได้ด าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โรคโควิด 19) โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มเพาะอิสระ คนละ 5 ,000 บาทต่อเดือน 
เป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว อีกทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินส ารองจ่ายฯ  
มีความจ าเป็นต้องส ารองไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ ตลอดจนรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่หาก กค. พิจารณาแล้วมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ
ดังกล่าว เห็นสมควรให้ กค. รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
โครงการฯ อีกครั้งหนึ่งก่อน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องกับหลักการโครงการดังกลา่ว ตามทท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

โดยมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบ
จากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในฤดูการผลิต 2562/2563 ทั้งนี้ การให้ความ
ช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวไม่ควรจะซ้ าซ้อนกับโครงการอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย
ควรมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระได้รับทราบถึงแผนการลดปริมาณ
การรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทยก่อนฤดูการผลิตในแต่ละปี เพื่อที่เกษตรกรและผู้บ่มอิสระจะได้มีการ
ปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ นอกจากนี้ ควรเร่งด าเนินการโครงการในส่วนของการ
เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบเพื่อให้เกษตรกรมรีายได้ที่ตอ่เนื่องและยั่งยืน และรัฐบาลไม่ต้องใช้งบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือในปีต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการและรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง การยาสูบแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการ  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280964 
 
เรื่อง : ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
สินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค 

 
สารัตถะ : อว. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพ  
การจัดสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค กรอบวงเงิน 278,928,300 บาท 

2. ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค  

มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
1. หลักการและเหตุผล 

ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบันภาค
การเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น การขาดความรู้ของเกษตรกร ผลผลิตล้นตลาด 
ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ าสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี
ในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร และความท้าทายจากภายนอก เช่น  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นส่งผลกระทบ ต่อความสามารถในการแข่งขัน ความยากจนของเกษตรกร
รายย่อยและน าไปสู่ปัญหาความเหลือ่มล้ า ด้านรายได้ในท่ีสุด การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมให้มีการรวมตัวเพื่อด าเนินกิจกรรม และช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน  

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

เพื่อให้โครงการฯ สามารถด าเนินการได้ตาแผนงานที่ก าหนดไว้ 
และสามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร
ในการขายผลผลิตให้กับผู้บริโภคโดยตรงและน าเสนอผลผลิตที่มีมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในเรื่องการผลิต การแปรรูป การตลาด อาชีพเสริม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พัฒนาและขยายผลการท าการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกร 

การด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้ านการพัฒนาทั้งประโยชน์ 
ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและประโยชน์เพื่อเกษตรกรที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป เพื่อให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนา  
เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทย 
มีความพร้อมมีความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร เป็นบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  
มีความรอบรู้ในระบบการผลติ ด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์เช่ือมโยงและการบริหารจัดการ
การผลิต และการตลาดโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค  
สังคมและสิ่งแวดล้อม และถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร 

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีความพร้อม มีความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรที่เกษตรกรด าเนินการ ให้ความส าคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การน าเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด  
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง  
ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป 

จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยและโลกเผชิญในปัจจุบันจากการระบาดของโรคโควิด -19 ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน การติดต่อเดินทาง การท าธุรกิจ 
การด ารงชีวิต การจับจ่ายใช้สอย ท าให้โลกเข้าสู่ยุค New Normal ที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวเองมิให้อยู่ในความเสี่ยง
ของการติดเช้ือ นอกจากนั้นรัฐบาลยังท าโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาในช่วงโควิดได้แก่ โครงการเยียวยา  
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเยียวยากลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการคนละครึ่ง โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 
โครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการเราชนะ โครงการ ม 33 เรารักกัน เป็นต้น 
โครงการดังกล่าวนั้นส่งผลให้พฤติกรรมของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประชาชนต้องเข้าถึงสมาร์ทโฟน
เพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นด้านประชาชนหรือร้านค้า พฤติกรรมของประชาชนมีการใช้สมาร์ทโฟน  
ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ จนท าให้การใช้สมาร์ทโฟนในการซื้อของ ช าระเงิน กลายเป็นเรื่องธรรมดา
สามัญไป 

ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 จึงเป็นโอกาสที่ดี 
ในการยกระดับเกษตรกรให้พบกับผู้บริโภคโดยใช้เครือข่ายต่าง ๆ ที่มีระบบ BIG DATA และ DATA COMMON  
เป็นตัวกลางในการผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรน าผลผลิตที่ได้ไปขายยังผู้บริโภคโดยตรงผ่านโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค 

2. วัตถุประสงค์ 
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2.1 เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรให้มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดเพื่อเช่ือมโยงกับ
ผู้บริโภค โดยเสริมสร้างมาตรฐานการเกษตรที่รับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล 

2.2 เพื่อสร้างเพลทฟอร์มและเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรและการสร้างช่องทางการตลาด 
2.3 ประชาสัมพันธ์โครงการและเพลทฟอร์มให้มีการรับรู้ในวงกว้างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะเกษตร

และผู้บริโภคเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเพลทฟอร์ม 
2.4 สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรและมีการด าเนินการที่มีมาตรฐานต่อเนื่องเช่ือมโยง  

เป็นเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งสร้าง
อ านาจในการเจรจาต่อรองต่าง ๆ สนับสนุนให้เกษตรกร มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและด าเนินการส่งเสริม 
และพัฒนา สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรและที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 

3. วิธีด าเนินการ 
การแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานเป็น 4 ระยะคือ 
3.1 กิจกรรมระยะที่ 1 ศึกษาและออกแบบระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

1) ศึกษาข้อมูลด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 
2) ท าการศึกษาความต้องการของเกษตรกรและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความเช่ือมโยง

ระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค 
3) ก าหนดแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรสู่ผู้บริโภค 
4) ก าหนดแผนจัดท ามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลทางการเกษตร 

3.2 กิจกรรมระยะที่  2 การพัฒนาระบบ มาตรฐาน และสรรหาอาสาสมัครเกษตรชุมชน (อกช.)  
ด้วยการสร้างเครื่องมือในอบรม อกช. และเตรียมระบบการรับ Data Common การจัดการข้อมูล การประเมิน ก าหนด
แนวทางพัฒนาเพื่อเช่ือมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภค การก าหนดมาตรฐาน  KasetCSR และ kasetGovernance อบรม 
อกช. ระยะที่หนึ่ง และการประชาสัมพันธ์ระยะที่หน่ึง 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเกษตรกร ผู้เช่ียวชาญ เพื่อตั้งเป้าหมายร่วมกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร รูปแบบของเครื่องมือในการช่วยในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร  
และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและดัชนีธรรมาภิบาล 

2) สรรหา อกช. โดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่และมีพี่เลี้ยงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 
3) การอบรม อกช. ในการใช้แอปพลิเคชันเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ระยะที่หนึ่ง 
4) วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการอบรม อกช.ออนไลน์ และออกแบบพัฒนาระบบร่วมกัน

รวมถึงวางแนวทางการสร้างเครื่องมือแอปพลิเคชัน 
5) ประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทางให้ทั่วถึง เพื่อให้เกิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้เกิด

การเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้แอปพลิเคชันในการซื้อขายสินค้า 
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3.3 กิจกรรมระยะที่ 3 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกร 
1) ทีม อกช. ลงพื้นที่สรรหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ระยะที่หนึ่ง โดยจะท าหน้าที่คัดกรองเกษตรกร 

ที่เหมาะสมและจัดท าและน าข้อมูลเข้าแอปพลิเคชันพร้อมทั้งส ารวจความต้องการของผู้บริโภค 
2) การอบรม อกช. ในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ระยะที่สอง 
3) ใช้เครื่องมือท่ีได้รับการสร้างและพัฒนาไปใช้ในกระบวนการเก็บข้อมูลและส่งเสริมทางด้านการตลาด 
4) ติดตามการใช้เครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการและประเมินผลเครื่องมือแอปพลิเคชัน โดยมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์จากการปรับปรุงกระบวนการด าเนินการหรือการพิจารณากระบวนการด้านเอกสารต่าง ๆ 
5) ประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทางให้ทั่วถึง เพื่อให้เกิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้เกิด

การเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้แอปพลิเคชันในการซื้อขายสินค้า 
3.4 กิจกรรมระยะที่ 4 สรุปผลประเมินโครงการ 

1) ทีม อกช. ลงพ้ืนท่ีสรรหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 
2) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
3) จัดส่งวีดฺทัศน์การด าเนินงานของโครงการความยาว 5 นาที และ 15 นาที 

4. ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เริ่มเดือน กันยายน 2564) 

5. งบประมาณ 
วงเงินรวม 278,928,300 บาท  

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการพัฒนาตนเองร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีทัศนคติ  

และพฤติกรรมที่ดีต่อความร่วมมือในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในอนาคต 
6.2 เกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุมทั่วถึงและได้ทราบแนวทางการพัฒนาตนเอง สามารถเข้าถึง

ข้อมูลส าคัญเพื่อวางแผนลดต้นทุนการผลิต สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน 
6.3 เพิ่มช่องทางการตลาดโดยที่เกษตรกรสามารถติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรงในการซื้อขายและส่งมอบสินค้า 

โดยปราศจากพ่อค้าคนกลาง ท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการตลาดได้ 

มติ ครม. : อนุมัติทั้ง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้กระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280964 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ค่าวัสดุอาหารไม่เพียงพอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. พิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ค่าวัสดุอาหารไม่เพียงพอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงยุติธรรม โดยชกรมราชทัณฑ์  ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจริงท าให้ยังคงมีหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์  
จ านวน 3,810,686,300 บาท ซึ่งการมีหนี้ค้างช าระดังกล่าวเป็นเวลานานจะสร้างความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ 
กับผู้ขายเป็นบุคคลภายนอกและจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของส่วนราชการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติเร่งด าเนินการ  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 (เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ช าระหนี้ค่าวัสดุอาหารประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 – 2560) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560) ที่ให้ด าเนินการตามแนวทางต่างๆ เพื่อลดภาระงบประมาณค่าวัสดุอาหารของเรือนจ า ทัณฑสถาน  
และสถานกักขังต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  ให้กระทรวงยุติธรรมติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการดังกล่าว และรายงานผลความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 

2. ให้กระทรวงยุติธรรมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี ้

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

เพื่อเป็นค่าวัสดุอาหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280964 
 
เรื่อง : การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความรว่มมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย

กับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ 
 
สารัตถะ : ศธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ทั้งนี้  
หากก่อนลงนามมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ
หารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ  
ด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย  

กับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ มีสาระส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ 
ด้านการศึกษาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดนมีรูปแบบความร่วมมือท่ีหลากหลาย อาทิ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระบบการประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริม  
และสนับสนุนความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นบานตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา รวมถึงการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจน
ความร่วมมือในการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบันทึก  
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ 

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

เพื่ อ เป็ นกรอบการด า เนิ นความร่วมมื อด้ านการศึกษา 
ของทั้งสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และวัฒนธรรมแห่งฟินแลนด์ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  
ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรับมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2558  
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280964 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน ในท้องที่ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลสระลงเรือ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องท่ีต าบลสระลงเรือ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 สาย อ าเภออู่ทอง – บ่อพลอย 
ตอน วังขอน – บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

ในการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 สาย อ าเภออู่ทอง – บ่อพลอย ตอน วังขอน – บ่อพลอย  
จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง เนื่องจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
และสังคม ท าให้การคมนาคมมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ผู้ใช้เส้นทางในเวลาเร่งด่วนไม่สะดวกในการเดินทาง 
จึงเห็นควรขยายช่องจราจรให้กว้างขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้น  
การพิจารณาก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุ
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการ
ส ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

2. กรมทางหลวงได้ด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว 
มีจุดเริ่มต้นที่ กม.7+933.700 – กม.8+248.060 รวมระยะทาง 0.314360 กิโลเมตร วงเงินการก่อสร้าง 30,000,000 บาท  
มีปริมาณทรัพย์สินที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ประกอบด้วย ที่ดินประมาณ 3 แปลง ค่าทดแทนและค่าเสียหายอื่นๆ รวมค่า
ทดแทนในการเวนคืน รวมเป็นเงินประมาณ 993,480 บาท 

3. ดังนั้น กรมทางหลวงจึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลสระลงเรือ  
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือขยายทางกลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 สาย อ าเภออู่ทอง – บ่อพลอย ตอน 

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

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจและเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วังขอน – บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็น
กิจการสาธารณูปโภค สมควรก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการ
ส ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

4. ส านักงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่า โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
ปัญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ประมาณค่าจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าทดแทนอื่นๆ จ านวน 993,480 บาท จึงเห็นควรที่กรมทางหลวงจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว ซ่ึงส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กรมทางหลวง เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้
บังคับแล้ว 

5. กรมทางหลวงได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างขยาย
ทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว 
ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 

6. คค. ได้ด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
โดยได้จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังก าหนด 
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ตามข้อ 5.5 ประกอบด้วยรายละ เอียดโครงการ  
แผนบริหารจัดการประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินท่ีใช้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ 
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เนื่องจากกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) มีความจ าเป็นที่จะต้อง

ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 สาย อ าเภออู่ทอง – บ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ จึงเห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  
ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ก่อนการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินทุกเส้นทางขอให้กระทรวงคมนาคม 
(กรมทางหลวง) ให้ความส าคัญและตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทางหลวงกีดขวาง
การไหลของน้ าตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการระบายน้ าไม่ทันและอาจก่อให้เกิดน้ าท่วมหรือเกิดอุทุกภัย
ต่อไปในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 
และรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280964 
 

เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ครั้งท่ี 4/2564 
 

สารัตถะ : กตน. เสนอ ครม. ดังนี ้
1. เห็นควรรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่ง

การนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันท่ี ๕ สิงหาคม 2564  
2. เห็นควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบและให้ส่วนราชการรับประเด็นและมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามขับเคลื่อนเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของส่วนราชการ รวบรวมและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลเป็นประจ าทุกปี 

2. เมื่อวันที ่๕ สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตดิตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ได้น าเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อ
สั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบและให้ส่วนราชการ 
รับประเด็นและมติของที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564  
มีเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2 เรื่อง คือ  

1) การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(Bio-Circular-Green 
Economy: BCG Economy)โดยการขยายผลการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)  
ด้านการเกษตรจัดท าห่วงโซ่คุณค่า ของ BCG Model สาขาการเกษตร ประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพบนแนวคิด  
“สร้างมูลค่า (Value Creation)” เศรษฐกิจหมุนเวียน บนแนวคิด  “ของเสีย/ขยะเป็นศูนย์  (Zero Waste)”  

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

เพื่อเป็นการปรับปรุงกฎระเบียบ และอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และเศรษฐกิจสีเขียว บนแนวคิด “สมดุลและยั่งยืน (Balance & Sustainability)”ส าหรับแนวทางการขับเคลื่อน 
ภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อ “ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง 
คอื ประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งยกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูง
ด้วยระบบการผลิตที่ยัง่ยืน ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพโภชนาการ ความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม เพื่อให้การท าการเกษตร
เป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงด้วยการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้นความเป็นพรีเมียม มีความหลากหลายและก าหนดราคาขายได้
ตามคุณภาพของผลผลิตเกษตร” ประกอบด้วยแนวทางการขับเคลื่อน4 แนวทางได้แก่ (1) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทาง
การเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน (2) ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ การผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (3) พัฒนา
เกษตรกรมืออาชีพและเสริมสรา้งความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ และ (4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ (1) หน่วยงานระดับจังหวัด
ขาดงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการปี 2564 – 2565 และ (2) การจัดท าโครงการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ยังไม่ครบถ้วนและขาดความเช่ือมโยงระหว่างกัน โดยมีข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน คือ จัดท าโครงการให้มี
ความสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน และเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด BCG รวมทั้งบูรณาการกับทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

2) ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการและประสานการเช่ือมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการฯ เห็นควรพัฒนาระบบ
การรายงานผลข้อมูลสวัสดิการภาครัฐที่การช่วยเหลือเกษตรกรรายบุคคลจ าแนกตามรายสินค้าเกษตร (Dashboard)  
เพื่อน ามาใช้ประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะรัฐบาลในการก าหนดนโยบายที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
เกษตรกรได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ควรมีการก าหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการ Dashboard 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยในเบื้องต้น เสนอให้ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ หรือส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดท าควบคู่กัน
ในช่วงระยะเวลาเริ่มต้น ทั้งนี้ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลให้แก่ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เพื่อจะได้ด าเนินการแสดงผลในระบบการรายงานผล Dashboard ต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564เมื่อวันที่  ๕ สิงหาคม 2564  
ตามทีค่ณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเสนอ 

มติ ครม. : รับทราบและมอบหมายให้ส่วนราชการรับประเด็นและมติของที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่คณะกรรมการ
ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 


