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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2564 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251064 
 
เรื่อง : การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยส าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4 ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

2. เห็นชอบต่อกรอบการเจรจา และท่าทีของประเทศไทย ส าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ  
สมัยที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ 

3. หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากกรอบการเจรจาฯ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally binding) 
ต่อประเทศไทย ขอให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน ากลับเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4 ระหว่างวันท่ี 1 - 

5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 48 คน ประกอบด้วย (1) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย (2) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้กล่าวข้อเสนอและความเห็นของคณะผู้แทนไทย (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ (4) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (5) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
(6) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (7) ผู้แทนกระทรวงพาณิ ชย์  (8) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(9) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (10) ผู้แทนกระทรวงพลังงาน (11) ผู้แทนสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  
และ (12) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยด้วยแล้ว 

2. กรอบการเจรจา และท่าทีของประเทศไทยส าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4 ระหว่าง
วันท่ี 1-5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 1) กรอบการเจรจาของประเทศไทยส าหรับการประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 2) ประเด็น

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

เพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจาการปลดปล่อย
สู่บรรยากาศ และการปล่อยสู่ดินหรือน้ าของปรอทและสารประกอบปรอท
จากกิจกรรมของมนุษย์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทรัพยากรและกลไกทางการเงิน 3) ประเด็นการรายงานระดับชาติ 4) ประเด็นการประเมินความมีประสิทธิผล  
5) ประเด็นแผนงานและงบประมาณของส านักเลขาธิการ โดยกรอบการเจรจาฯ ประกอบด้วย (1) สนับสนุนการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญามินามาตะฯ ในการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
จากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศ และการปล่อยสู่ดินหรือน้ าของปรอทและสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์  
(2) ค านึงถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ และความต้องการจ าเพาะของประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มขีด
ความสามารถในระดับประเทศด้านการจัดการสารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิค และทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ  
(3) ค านึงถึงขีดความสามารถและสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในการด าเนินตามอนุสัญญา  
มินามาตะฯ และสะท้อนหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน (4) สนับสนุนความร่วมมือและการบูรณาการ
ร่วมกันในการด าเนินงานตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นภาคีและข้อตกลง  
ที่สอดคล้องกับศักยภาพ และขีดความสามารถของประเทศ และ (5) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและด้านสังคม 
และแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทาง
เดียวกันกับกรอบการเจรจาของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 3 ในปี 2562 ซึ่งผ่าน
การพิจารณาและเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และได้ปรับปรุงตามความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2564 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251064 
 
เรื่อง : การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับ

ส าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ (MARPOL Annex V) 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวก 5 
ว่าด้วยกฎข้อบังคับส าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ (MARPOL Annex V) และส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป 

2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ด าเนินการจัดท าภาคยานุวัติสาร (Instrument of Accession) 
เพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎบังคับส าหรับ  
การป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ (MARPOL Annex V) และยื่นต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) 
ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าวได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
อนุสัญญา MARPOL Annex V ได้วางหลักเกณฑ์มาตรฐานและข้อก าหนดระหว่างประเทศในการป้องกันมลพิษ

จากขยะบนเรือรวมทั้งก าหนดสิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคีในการบังคับการปฏิบัติตามข้อก าหนดของภาคผนวกนี้เช่น 
ก าหนดข้อห้ามทั่วไปของการปล่อยทิ้งขยะลงในทะเล เว้นแต่จะเป็นไปตามที่ก าหนด การทิ้งขยะนอกพื้นท่ีที่ก าหนดพิเศษ 
การทิ้งขยะจากแท่น การทิ้งขยะในพื้นที่พิเศษ ก าหนดกรณียกเว้นที่สามารถปล่อยทิ้งขยะจากเรือได้ หากกระท า  
เพื่อรักษาความปลอดภัยของเรือและบุคคลบนเรือ หรือเพื่อการช่วยชีวิตในทะเล ก าหนดให้รัฐภาคีจะต้องจัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อรองรับของเสียในท่าเรือและสถานีขนส่งก าหนดอ านาจของรัฐเจ้าของเมืองท่าด้านข้อก าหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎ
ข้อบังคับส าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ (MARPOL Annex V) ท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอเป็นการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งอนุสัญญาฯ เป็นการวางหลักเกณฑ์ 

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

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายในด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการเดินเรือ และส่งผลดีส าหรับการสมัครเข้ารับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO อย่างต่อเนื่องของประเทศไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มาตรฐานและข้อก าหนดระหว่างประเทศในการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือรวมทั้งก าหนดสิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคี 
ในการบังคับการปฏิบัติตามข้อก าหนดของภาคผนวกนี้ โดยได้มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (23 พฤษภาคม 2560) 
อนุมัติหลักการ ร่างพระราชก าหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... และต่อมาส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยก ร่าง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยก าหนดหลักเกณฑ์และสาระส าคัญของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางเรือภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับส าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ 
(MARPOL Annex V) มาประกอบการพิจารณาในการยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
จะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดการขยะในทะเลของประเทศไทยและช่วยลดปัญหามลพิษจากขยะ
ทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้ประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการก ากับดูแลการทิ้งขยะจากเรือและแท่นลงทะเลให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ท าให้นานาประเทศมีความเช่ือมั่น 
ในการด าเนินการของประเทศไทยและท าให้เรือไทยเป็นที่ยอมรับ  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านการพาณิชยนาวี 
ของประเทศไทยโดยรวม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าไม่ขัดข้องในหลักการต่อการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา

MARPOL AnnexV หากกรมเจ้าท่าในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของประเทศไทย เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหามลพิษจากขยะบนเรือ ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมง โดยในแผนการ
บริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย (Fisheries Management Plan : FMP) พ.ศ. 2563 - 2565 ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลไว้ด้วย โดยมีเป้าหมายคือน าขยะจากทะเลกลับเข้าสู่ฝั่ง 120 ตันต่อปี  
และมีกิจกรรมที่จะด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์นี้หลายกิจกรรมเช่น น าขยะทะเลคืนฝั่งโดยเรือประมงพาณิชย์  
ธนาคารขยะทะเลต้นแบบ ณ ท่าเทียบเรือประมง และลดการใช้ถุงพลาสติกในเรือประมงพาณิชย์  เป็นต้น นอกจากนี้  
ในปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนให้กรมประมงด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาขยะ
ทะเลหลายโครงการ เช่น โครงการ “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” เป็นการน าขยะกลับคืนฝั่งทุกรอบท าการประมง
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะบนเรือได้โดยตรง รวมทั้งกรมประมงยังได้ด าเนินโครงการติดตั้ง
เครื่องหมายประจ าเครื่องมือประมงบางชนิดส าหรับการตรวจสอบเครื่องมือประมงที่สูญหายหรือถูกทิ้งในทะเล  
(Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear : ALDFG) และมีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบ
เครื่องมือประมงท่ีสูญหายต่อทรัพยากรประมงในน่านน้ าไทย ตลอดจนได้มีการส ารวจ ติดตามปริมาณขยะในทะเลบริเวณ
อ่าวไทยและทะเลอันดามันจากเรือส ารวจประมง เป็นต้นซึ่งกิจกรรมที่ได้ด าเนินการเหล่านี้ยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ อีกด้วย 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับอนุสัญญา MARPOL Annex V มาแล้ว  
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หากมีการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว จะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดการขยะในทะเล 
ของประเทศไทย และช่วยให้ประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การก ากับดูแลการทิ้งขยะจากเรือให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เกิดความเชื่อมั่นท าให้เรือไทยเป็นท่ียอมรับ และยังส่งผล
ให้การประมงทะเลของไทยเป็นไปอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี ้ขอให้กระทรวงคมนาคมจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมายครอบคลุมเรือทุกประเภทโดยเฉพาะในกลุ่มเรือประมง ซึ่งการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว  
จะส่งผลดีกับทรัพยากรทางทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ  
และพิจารณาเตรียมความพร้อมในการประชาสมัพันธ์ประเดน็กฎหมายหรอืกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มของเจ้าของเรือประมง พร้อมทั้งการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย  
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 ท่ีแก้ไข
ปรับปรุงโดยพิธีการ ค.ศ. 1978 ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับส าหรับการป้องกันมลพิษจากขนยะบนเรือ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ 

2. เห็นชอบอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 ที่แก้ไขปรับปรุงโดยพิธีสาร 
ค.ศ. 1978 ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับส าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 
178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการจัดท าภาคยานุวัติสาร (Instrument of Accession) 
เพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 ที่แก้ไขปรับปรุง โดยพิธีสาร  
ค.ศ. 1978 ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับส าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ และยื่นต่อเลขาธิการองค์การ  
ทางทะเลระหว่างประเทศ ภายหลังจากท่ีอนุสัญญาฯ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าวได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว 

4. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2564 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251064 
 
เรื่อง : โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนานโครงการประกัน

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. รับทราบผลความคืบหน้าการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปี 2563/64 

2. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 วงเงินรวมทั้งสิ้น 
1,863.51 ล้านบาท 

3. อนุมัติมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 จ านวน  
2 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 45 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) มีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดังนี ้
1. รับทราบความคืบหน้าผลการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการ

คู่ขนาน ปี 2563/64 ดังนี้  
1.1 ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว 9 งวด (ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564) จ านวน 

314,568 ครัวเรือน (ไม่นับครัวเรือนซ้ า) 5,172,685.18 ไร่ จ านวนเงิน 1,233,249,226.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 
66.02 ของวงเงินงบประมาณ 1,867,922,000 บาท คงเหลือวงเงิน 634,672,773.52 บาท โดยในงวดที่ 5 - 6 
และ 8 - 9 ไม่มีการจ่ายเงินชดเชย เนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) 

1.2 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้
ให้สถาบันฯ จ านวน 23 ราย เป็นเงิน 410,000,000.30 บาท คิดเป็นปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.051 ล้านตัน 
(เป้าหมาย 0.200 ล้านตัน) 

1.3 โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 ราย ปริมาณการเก็บ

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

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะช่วงที่
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ตกต่ า ส าหรับมาตรการคู่ขนาน
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 
เป็นมาตรการช่วยดูดซับผลผลิตในช่วงที่ผลผลติออกสู่ตลาดมาก เพื่อรักษา
เสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สต็อกสูงสุด 104,855.91 ตัน (ณ เดือนธันวาคม 2563) มูลค่า 884,562,162 บาท (เป้าหมาย 0.200 ล้านตัน) 
2. เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 ดังนี้ 

2.1 ก าหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 
8.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และต้องไม่ซ้ าแปลง 

2.2 ด าเนินการในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ยกเว้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แจ้งขึ้นทะเบียน
เพาะปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธ์ุ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

2.3 เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และแจ้งระยะเวลา
เพาะปลูกกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565  โดยการผลิต 
และกรรมสิทธ์ิต้องเป็นของเกษตรกร 

2.4 ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย ให้ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เก็บเกี่ยว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายไดเ้กษตรกรผูป้ลกู
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก าหนด 

2.5 ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยงวดแรกจะจ่ายเงินส่วนต่างในวันที่ 20 
พฤศจิกายน ๒๕๖4 ส าหรับเกษตรกรที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 และจ่ายต่อไปทุกวันที่  20 ของเดือน จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการรับสิทธิชดเชย  
ตามโครงการฯ โดยการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้าย (วันที่ 20 ตุลาคม 2565) ครอบคลุมเกษตรกร  
ที่ระบุวันท่ีคาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันท่ี20 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

2.6 ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ 

2.7 งบประมาณ วงเงิน 1,863,508,223.20 บาท จ าแนกเป็น (1) ค่าชดเชยส่วนต่าง วงเงิน 
1,824,753,160 บาท (2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ ธ.ก.ส. วงเงิน 38,755,063.20 บาท โดยแยกเป็น
ค่าชดเชยต้นทุนเงินในอัตราต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส . ประจ าไตรมาส  บวก ๑ เท่ ากับร้อยละ 2 ต่อปี เป็น เงิน 
36,495,063.20 บาท และค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท เป็นเงิน 2,260,000 บาท 

3. เห็นชอบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 
3.1 โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี 2564/65 

โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเช่ือแก่สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เพื่อช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เป้ าหมาย 150,000 ตัน ธ.ก.ส.  
คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยคิดจากสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยแก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนวงเงินงบประมาณ 30,000,000 บาท 
โดย ธ.ก.ส.ประสานขอเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงการคลัง 
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3.2 โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564/65 โดยสนับสนุนสินเช่ือ
แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรและเก็บสต็อกไว้ เป็นระยะเวลา 60 - 120 วัน 
เป้าหมาย 200,000 ตัน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตามระยะเวลาที่เก็บ
สต็อก งบประมาณ 15,000,000 บาท จากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปี 2564/65 จ านวน 2 โครงการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อให้การด าเนินงานโครงการประกันรายได้ฯ  
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.)  
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งโครงการประกันรายได้ฯ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
เกษตรกร โดยเฉพาะช่วงที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายไดต้กต่ า ส าหรับมาตรการคูข่นานโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 เป็นมาตรการช่วยดูดซับผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก  
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก ากับดูแลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 
และต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ/มาตรการ อย่างแท้จริง 

มติ ครม. : 1. รับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65  
และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 รวม 2 โครงการ 
(ประกอบด้วย โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65  
และโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564/65) ให้ด าเนินการตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ก าหนดแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการลงทะเบียนพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผูป้ลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ให้มีความถูกตอ้งและแม่นย า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง โปร่งใส 
และครบถ้วน รวมทั้งให้เร่งรัดการศึกษาวิจัยการพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความทนทานต่อสภาพ
อากาศและโรคในพืชมีปริมาณผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงพาณิชย์
รายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบประกอบการขออนุมัติเพื่อด าเนินโครงการในครั้งต่อๆ ไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2564 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251064 
 
เรื่อง : โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง และมาตรการคู่ขนาน 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. รับทราบความคืบหน้าผลการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง (โครงการประกันรายได้ฯ) 
และมาตรการคู่ขนาน ปี 2563/64 

2. อนุมัติโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2564/65 วงเงินจ่ายขาดรวมทั้งสิ้น 6,811.28 ล้านบาท 
3. อนุมัติมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2564/65 จ านวน 4 โครงการ วงเงินจ่ายขาด  

รวมทั้งสิ้น 291.4 ล้านบาท 
4. เห็นชอบการให้สิทธิเกษตรกรกลุ่มที่แจ้งปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 และมีช่วง

เก็บเกี่ยวตั้งแต่ 8 – 12 เดือน รวมทั้งยังไม่เคยได้รับสิทธิในโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2562/63 จ านวนเกษตรกร  
รวมทั้งสิ้น 84,186 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 856,578 ไร่ เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2563/64 โดยได้รับการชดเชย
ส่วนต่างตามรอบระยะเวลาที่แจ้งเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้กรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 
18 สิงหาคม 2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลัง (นบมส.) มีมติเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 ดังนี ้
1. รับทราบความคืบหน้าการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง และมาตรการคู่ขนาน  

ปี 2563/64 
1.1 ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว รวม 9 งวด (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564) จ านวน

436,817 ครัวเรือน (ไม่นับซ้ าครัวเรือน) จ านวนเงิน 3,057,662,070.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.95 ของวงเงิน
จ่ายขาดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ คงเหลือวงเงิน 6,513,304,969.13 บาท ทั้งนี้ จะสิ้นสุดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายเดือน
พฤศจิกายน 2564 

1.2 ผลการด าเนินมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง (ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564) 

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

เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสได้รับสิทธิในการเข้าร่วม
โครงการฯ เช่นเดียวกับเกษตรกรรายอื่นๆ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรก ากับดูแลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ/มาตรการ อย่างแท้จริง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สามารถดึงอุปทานได้ 3.279 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 49.68 ของเป้าหมาย (6.600 ล้านตัน)  แยกเป็น (1) โครงการ
สินเชื่อเพื่อรวบรวมมันส าปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร มีการจ่ายเงินกู้ 6 ราย เป็นเงิน 23.30 ล้านบาท 
คิดเป็น 0.009 ล้านตัน (2) โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันส าปะหลัง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 75 ราย 
ปริมาณเก็บสต็อกสูงสุดเดอืนมีนาคม 2564 ปริมาณผลิตภัณฑ์รวม 973,778.91 ตัน คิดเป็นหัวมันสดรวม 3.270 ล้านตัน 
และ (3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง จ่ายเงินกู ้250 ราย เป็นเงิน 34.11ล้านบาท 

2. เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2564/65 ดังนี ้
2.1 ประกันรายได้มันส าปะหลัง เช้ือแป้ง 25% ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังทั่วประเทศ 
2.2 ก าหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2564/65ณ เช้ือแป้ง 25% 

กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และไม่ซ้ าแปลง 
2.3 เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันส าปะหลังกับกรมส่งเสริม

การเกษตร โดยมีช่วงเวลาการเพาะปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2565 ซึ่ง เป็นเกษตรกรผู้ผลิต 
มันส าปะหลังด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกรโดยแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า  
8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

2.4 ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย ให้ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ตามที่คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
ผู้ปลูกมันส าปะหลังก าหนด 

2.5 จ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นระยะเวลา 
12 เดือนโดยงวดแรกจะครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันส าปะหลังและระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวก่อน
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ส าหรับการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้ายครอบคลุมเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่า
เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

2.6 งบประมาณ 6,811,282,792 บาท จ าแนกเป็น (1) ค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคา
อ้างอิง วงเงิน 6,675,159,600 บาท (2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ ธ.ก.ส. วงเงิน 136,123,192 บาท โดยเป็น
ค่าชดเชยต้นทุนเงินในอัตราต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. จ านวนเงิน 133,503,192 บาท และค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท 
จ านวนเงิน 2,620,000 บาท 

3. เห็นชอบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2564/65 จ านวน ๔ โครงการ 
ประกอบด้วย (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลังงบประมาณ 41,400,000 บาท (2) โครงการ
สินเช่ือเพื่อรวบรวมมันส าปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรงบประมาณ 15,000,000 บาท (3) โครงการ
ชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันส าปะหลัง งบประมาณ 225,000,000 บาท และ (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ 
การแปรรูปมันส าปะหลัง งบประมาณ 10,000,000 บาท 

4. เห็นชอบการให้สิทธิเกษตรกรกลุ่มที่แจ้งปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 และมีช่วงเก็บ
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เกี่ยวตั้งแต่ 8 - 12 เดือน รวมทั้งยังไม่เคยได้รับสิทธิในโครงการฯ ปี 2562/63 จ านวนเกษตรกรรวม 84,186 ครัวเรือน 
พื้นที่ 856,578 ไร่ เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2563/64 โดยได้รับการชดเชยส่วนต่างตามรอบระยะเวลาที่แจ้งเก็บเกี่ยวกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้กรอบวงเงินท่ีได้รับอนุมัติไว้เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน

ส าปะหลัง และมาตรการคู่ขนาน ปี 2564/65 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อให้การด าเนินงานโครงการประกัน
รายได้ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลัง (นบมส.)  
เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งโครงการประกันรายได้ฯ จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านราคา ไม่ให้เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนหากราคามันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ตกต่ า ส าหรับมาตรการคู่ขนานเป็นมาตรการที่แก้ไขปัญหาทั้งระบบ 
ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูป รวมทั้งเห็นชอบการให้สิทธิเกษตรกรกลุ่มที่แจ้งปลกูตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 
31 มีนาคม 2563 และมีช่วงเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 8 - 12 เดือน ซึ่งยังไม่เคยได้รับสิทธิในโครงการฯ ปี 2562/63  
เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ เช่นเดียวกับเกษตรกรรายอื่นๆ ท้ังนี้ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรก ากับดูแลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์โครงการ/มาตรการ อย่างแท้จริง 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลัง ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2564/65  
รวม 4 โครงการ (ประกอบด้วย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง ปี 2564/65 โครงการสินเชื่อ
เพื่อรวบรวมมันส าปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65 โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บ
สต็อกมันส าปะหลัง ปี 2564/65 และโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันส าปะหลัง ปี 2564/65) ให้ด าเนินการตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณ 

2. ให้กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการคลงั (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งความเห็นและข้อสังเกตของ
ส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการเพิ่มเติม ดังน้ี 
3.1 ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการท าประกันภัย

ผลผลิตมันส าปะหลังเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาในกรณีต่างๆ ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 (เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
เพื่อด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นท่ี) ให้บรรลุผลโดยเร็วต่อไป 
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3.2 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางในการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลังให้ถูกต้องแม่นย า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วน ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีทราบประกอบการขออนุมัติเพื่อด าเนินโครงการ  
ในครั้งต่อๆ ไปด้วย 

3.3 เร่งรัดการขยายตลาดส่งออกสินค้ามันส าปะหลังไปยังต่างประเทศทั้งในส่วนการเพิ่มปริมาณ  
การส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและการขยายตลาดใหม่ไปยังประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติมด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2564 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251064 
 
เรื่อง : โครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหาร

จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. รับทราบผลการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบท่ี 1 และมาตรการ
คู่ขนาน ตามข้อ 1. ข้อย่อย 1.1 

2. เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบท่ี 1 มาตรการคู่ขนาน 
และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ตามมติ 
นบข. ในข้อ 1. ข้อย่อย 1.2 

3. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1  
และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ตามข้อ 3. วงเงินจ่ายขาดเบื้องต้นรวม
ทั้งสิ้น 18,378.90 ล้านบาท จากกรอบวงเงินงบประมาณ ปี 2565 จ าแนกเป็น 

1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 วงเงินจ่ายขาด จ านวน 13,604.34 ล้านบาท 
โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

2) โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 วงเงินจ่ายขาด 3,672.06 ล้านบาท 
โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

3) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 
วงเงินจ่ายขาด 562.50 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

4) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 วงเงินจ่ายขาด 
540.00 ล้านบาท 

ทั้งนี้ งบประมาณในส่วนที่เหลือให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาขอรับงบประมาณให้เหมาะสมและเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

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

เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านราคา โดยเฉพาะช่วงที่ราคา
ข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ตกต่ า ไม่ให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดังนี ้

1.1 รับทราบผลการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2564  
ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรจ านวน 4.688 ล้านครัวเรือน วงเงนิ 48,176.91 ล้านบาท โดยวงเงินชดเชยคงเหลือ 
จ านวน 1,332.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.31 ของวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จ านวน 49,509.81 ล้านบาท 

1.2 เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน
โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2564/65 และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 และมอบหมายกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ  
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาภาระงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินั ยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 

2. วันท่ี 3 กันยายน 2564 กระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ธ.ก.ส. 
และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า ให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณในงวดแรกเท่าที่มีความจ าเป็น เพื่อให้การด าเนินโครงการสามารถด าเนินการได้ตามกรอบ พ.ร.บ.   
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 

3. กระทรวงพาณิชย์ ได้ทบทวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณในงวดแรกเท่าท่ีมีความจ าเป็น ตามนัยมติที่ประชุม 
ในข้อ 2. แล้ว เห็นควรขอรับจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น จ าแนกเป็น โครงการประกันรายได้ฯ ปี 2564/65 จ านวน 
13,604.34 ล้านบาท และมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 จ านวน 4,774.56 ล้านบาท รวมวงเงินจ่ายขาด
รวมทั้งสิ้น 18,378.90 ล้านบาท ดังนี ้

1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ด าเนินการ (1) ปรับใช้ราคาตลาดปัจจุบัน  
(ณ วันท่ี 3 กันยายน 2564) เนื่องจากราคาข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกหอมปทุมธานีปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะท าให้
กรอบวงเงินจ่ายขาดโครงการประกันรายได้ฯ ลดลงจาก 89,306.39 ล้านบาท เป็น 85,144.69 ล้านบาท  
(2) ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณงวดแรก โดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ปีการผลิต 2563/64 ส าหรับผู้  
ที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีจ านวนประมาณ 0.64 ล้านครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 10.103 ล้านไร่ 
ก่อนเป็นล าดับแรก และ (3) ประมาณการวงเงินงบประมาณ วงเงินจ่ายขาดเบื้องต้น 13,604.34 ล้านบาท โดยใช้แหล่ง
เงินทุน ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

2) มาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการสินเชื่อชะลอ 
การขายข้าวเปลือกนาปี วงเงินจ่ายขาดรวมทั้งสิ้น 3,672.06 ล้านบาท ได้แก่ ค่าฝากเก็บ จ านวน 3,000 ล้านบาท 
และ ค่าใช้จ่าย ธ.ก.ส. จ านวน 672.06 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อไป (2) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินจ่ายขาด 
562.50 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป และ (3) โครงการ



15 

 

ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก วงเงินจ่ายขาด 540.00 ล้านบาท จากงบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบผลการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร  

ผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 และมาตรการคู่ขนาน และเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบท่ี 1 มาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อให้การด าเนินโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและบรหิารข้าวแห่งชาติ 
(นบข.) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ซึ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 จะช่วยบรรเทา
ความเสี่ยงด้านราคา โดยเฉพาะช่วงที่ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ตกต่ า ไม่ให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 
ส าหรับมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เป็นมาตรการช่วยดูดซับผลผลิต  
ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ท้ังนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก ากับดูแลการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด รัดกุม ถูกต้อง ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน สามารถตรวจสอบได ้เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสดุ
แก่เกษตรกร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ/มาตรการอย่างแท้จริง 

มติ ครม. : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอเพิ่มเติมว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบ  
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีว่า ขณะนี้เหลือวงเงินส าหรับการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่ก าหนด  
ไว้ในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จ านวน 18,089.93 ล้านบาท  
ซ่ึงตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ได้ขออนุมัติวงเงินจ่ายขาดเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น 18,378.90 ล้านบาท 
ประกอบด้วย โครงการประกันรายไดเ้กษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบท่ี 1 วงเงินจ่ายขาด 13,604.34 ล้านบาท 
และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกข้าว ปี 2564/65 รวม 3 โครงการย่อย ได้แก่ (1) โครงการ
สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 วงเงินจ่ายขาด 3,672.06 ล้านบาท (2) โครงการสินเช่ือ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 วงเงินจ่ายขาด 562.50 ล้านบาท  
และ (3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 วงเงินจ่ายขาด 540 
ล้านบาท นั้น กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว จึงขอปรับแก้ข้อเสนอดังกล่าวในส่วนของโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 โดยปรับลดวงเงินจ่ายขาด จากเดิม จ านวน 13,604.34 ล้านบาท 
เป็น จ านวน 13,225.44 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินจ่ายขาดเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น จากเดิม 18,378.90 ล้านบาท 
ลดลงเหลือ 18,000 ล้านบาท 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอเพิ่มเติม 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า 
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1. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1  
และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกข้าว ปี 2564/65 รวม 3 โครงการ (ประกอบด้วย โครงการ
สินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 
2564/65) วงเงินจ่ายขาดเบื้องต้น รวมทั้ง 18,000 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอเพิ่มเติม 
ส่วนรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณให้กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน) และธนาคารเพื่อเกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตรด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งข้อสังเกต  
ของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดรายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 (เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ปี 2563/64 รอบท่ี 1 และโครงการสินเช่ือชะลดการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64) โดยเร็วต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2564 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251064 
 
เรื่อง : ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 13 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย 

(IMT–GT) 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผูน้ า ครั้งท่ี 13 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT–GT) และขอความเห็นชอบให้ส านักงานการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติสามารถปรับปรุงถ้อยค าในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีก 

2. ขอความเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับผู้น าประเทศแผนงาน IMT–GT ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วม
การประชุมระดับผู้น าครั้งท่ี 13 แผนงาน IMT–GT ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ยึดมั่นในการด าเนินงานร่วมกันในระดับอนุภูมิภาคเพื่อสนับสนุนความพยายามของแต่ละประเทศ  

ในการบรรเทาผลกระทบของโรคโควิด-19 และเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพื่อจะก้าวข้ามวิกฤตดังกล่าวและเพื่อให้
แผนงาน IMT-GT ด ารงอยู่บนแนวทางสู่การเป็นอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการ นวัตกรรม และความยั่งยืน ภายใน พ.ศ. 2579  

2. ยินดีต่อความส าเร็จในเจ็ดเสายุทธศาสตร์ ได้แก่ การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล การเช่ือมโยงด้านการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การค้าและการลงทุน 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และวัฒนธรรม ตลอดช่วงแผนด าเนินงานระยะห้าปี  
ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของแผนงาน IMT-GT โดยมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 33 โครงการ ในช่วงสองปี 
ที่ผ่านมา และโครงการจ านวน 63 โครงการที่มีความคืบหน้ าชัดเจน และจะได้รับการบรรจุไว้ในแผนด าเนินงาน 
ระยะห้าปีฉบับต่อไป 

3. ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในระยะถัดไปของ 3 เสายุทธศาสตร์หลักของแผนงาน IMT-GT โดยการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการตลาดร่วม และการเสริมสร้างความเช่ือมโยงระหว่างพื้นที่ยุทธศาสตร์ในอนุภูมิภาคต่อไป พร้อมทั้ง

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

เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน IMT–GT  
ซึ่ งเป็นกรอบความร่วมมื อหนึ่ งในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒ นา 
ที่สอดประสานกันระหว่างไทยและประเทศเพื่ อบ้ านทั้ งในระดับ 
ส่วนราชการส่วนกลางและจังหวัดในทุกสาขาความร่วมมือ รวมทั้งสาขา
ความร่วมมือใหม่ๆ ท่ีมีศักยภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลักดันให้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของแผนงาน IMT-GT ตั้งอยู่บนพื้นฐานความครอบคลุมและความยั่งยืนเพื่อประโยชน์
ของชุมชน มุ่งเน้นการเกษตรยั่งยืน การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าโภคภัณฑ์ที่โดดเด่น เช่น ยางพาราและน้ ามันปล์ม  
และการยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารข้ามพรมแดน ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฮาลาล การปรับใช้เทคโนโลยี  
การขยายธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ฮาลาลในภาพรวม 

4. ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในระยะถัดไปของ 4 เสายุทธศาสตร์ปัจจัยสนับสนุน โดยคาดหวังจะเห็น
ความก้าวหน้าในการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือระหว่าง 
รัฐบาลอินโดนีเชีย มาเลเซีย และไทย ด้านการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกันได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  
การให้ความส าคัญกับการพัฒนาความร่วมมือด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษใน IMT-GT การสนับสนุนโครงการเมืองยางพารา 
IMT-GT และความร่วมมืออุตสาหกรรมยางพารา ผลักดันให้เกิดการเสริมสร้างความเช่ือมโยงดิจิทัล เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานใหม่ 
การด าเนินงานตามข้อริเริ่มเมืองสีเขียว และการรับรองกรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban Development 
Framework: SUDF) พ.ศ. 2562 – 2579 

5. ยินดีต่อความก้าวหน้าในการจัดท าร่างแผนด าเนินงานระยะห้าปี ปี พ.ศ. 2565 - 2569 ซึ่งประกอบด้วย  
5 ยุทธศาสตร์ ยินดีต่อความพยายามของเครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT-GT ในการเป็นกลไกเชิงสถาบันภายใต้แผนงาน 
IMT-GT และสนับสนุนให้สภาธุรกิจ IMT-GT (Joint Business Council: JBC) เป็นกลไกขับเคลื่อนร่วมกับภาครัฐและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 

6. มุ่งมั่นต่อความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาของแผนงาน IMT-GT อาทิ ธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่งให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และส านักงานเลขาธิการอาเซียนในการส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานที่สอดคล้องกันระหว่าง
อาเซียนกับแผนงาน IMT-GT และคาดหวังว่าจะมีความร่วมมือท่ีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและน าไปสู่การบูรณาการที่เข้มแข็งต่อไป 

ทั้งนี้ ประโยชน์ของประเทศไทย ในการเข้าร่วมการประชุมฯ เช่น ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน IMT-GT ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือหนึ่ง 
ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดประสานกันระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับส่วนราชการ
ส่วนกลางและจังหวัดในทุกสาขาความร่วมมือ รวมทั้งสาขาความร่วมมือใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ เป็นต้น 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 13 แผนงานการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย – 
มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  
ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 


