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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563                                          1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง     

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกจิ - สงัคม 
วาระที่ 4 เรื่อง  ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุน 

เพื่อสร้างระบบน้ําในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมเพ่ือนําไปดําเนินการตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบนํ้าในไร่นาของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 มีกําหนดชําระคืนภายใน 6 ปี ระยะเวลาโครงการ ปี 2563 – 2568 โดย
อนุมัติวงเงินจํานวน 508,200,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินยืม (เงินหมุนเวียน) จํานวน 500,000,000 บาท 
เพ่ือให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ให้มีระยะเวลาปลอดการชําระหน้ีใน 2 ปีแรก 
และเงินจ่ายขาดจํานวน 8,200,000 บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและติดตามงาน ตามมติ
ของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบนํ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยให้
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) นําเงินทุนที่ได้ไปจัดสรรให้สมาชิกกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย เพ่ือนําไป
ลงทุนพัฒนาแหล่งนํ้าในแปลงไร่นาของตนเองอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงการพ่ึงพานํ้าจากระบบชลประทาน
และจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้สมาชิกสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี และ
สามารถประกอบอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น เพ่ือลดรายจ่ายหรือเพ่ิมรายได้ และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  
   2. โครงการฯ ระยะที่ 2 ที่ กษ. เสนอในคร้ังน้ี เป็นการดําเนินการสืบเน่ืองมาจากการท่ี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (26 กรกฎาคม 2559) อนุมัติการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ยืมเงิน เพ่ือดําเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 เป็นเงินยืมจํานวน 300,000,000 บาท โดยจัดเก็บ
ดอกเบี้ยร้อยละ 0 กําหนดชําระคืนภายใน 5 ปี (ปี 2559 – 2564) เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปขุดสระ
เก็บกักนํ้า/ขุดเจาะนํ้าบาดาลในที่ดินของตน และเงินจ่ายขาด จํานวน 2,997,500 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานโครงการ โดยผลการดําเนินโครงการในระยะที่ 1 มีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 28,000 
ราย แต่สามารถจัดสรรเงินให้ได้เพียง 6,014 ราย ทั้งน้ี ผลการดําเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 พบว่าเกษตรกร
ได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งนํ้าในท่ีดิน และมีรายได้เพียงพอผ่อนชําระหน้ี ซึ่งทําให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และส่งชําระหน้ีโครงการฯ ระยะที่ 1 ได้ตามแผน และคาดว่าอีก 2 ปีที่เหลือ
จะสามารถสง่ชําระหน้ีได้ตามแผนเช่นกัน  
 

3.จากเหตุผล... 
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  3. จากเหตุผลข้างต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดทําโครงการฯ ระยะที่ 2 ขึ้น เพ่ือจัดสรรเงินให้
สมาชิกที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ระยะที่ 1 หรือโครงการอ่ืนของภาครัฐที่มีลักษณะเดียวกัน 
จํานวน 10,000 ราย (สํารอง 3,714 ราย) โดยโครงการฯ ระยะท่ี 2 มีระยะเวลาดําเนินการ 6 ปี (ปี 2563 
– 2568) โดยขอรับการจัดสรรเงินยืมจํานวน 500,000,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0 และปลอดการ
ชําระหน้ีใน 2 ปีแรกของโครงการ (ชําระคืนในปีที่ 3 – 6 ของโครงการ รวม 4 งวด งวดละอย่างน้อยร้อยละ 
25 ของเงินต้นกู้ยืม) จัดสรรให้สมาชิกสถาบันเกษตรกร กู้ยืมในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท (หากไม่พอ
ดําเนินการสมาชิกต้องเป็นผู้จ่ายเงินสมทบในส่วนที่เกินมา) และเงินจ่ายขาด จํานวน 8,200,000 บาท เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการและติดตามงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกรในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 7 เรื่อง  การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกร 
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย  ปี 2562 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
เสนอ แล้วมีมติดังน้ี  
    1. รับทราบคู่มือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง
และอุทกภัย ปี 2562 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูฯ 
    2. อนุมัติให้ กษ. ดําเนินการถัวจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ระหว่างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูฯ กรอบวงเงิน 2,967.50 ล้านบาท (กรอบ
วงเงินทั้งหมด 3,120.86 ล้านบาท) 
    สําหรับประเด็นที่ขออนุมัติให้กรมการข้าวปรับเปลี่ยนปริมาณของเมล็ดพันธ์ุแต่ละชนิดข้าวและ
ปริมาณเมล็ดพันธ์ุข้าวของแหล่งผลิต (กรมการข้าว สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร และศูนย์ข้าวชุมชนและ              
แปลงใหญ่) ให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรและตามความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและ
ปริมาณที่จะสนับสนุนของแต่ละแหล่งผลิต (ในปริมาณ 63,200 ตัน เท่าเดิม) น้ัน ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ทั้งน้ี ให้รับความเห็นของหน่วยงานไปประกอบการพิจารณา 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. คู่มือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูฯ กษ. ได้จัดทําคู่มือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ            
ฟ้ืนฟูฯ ของ 4 โครงการ (จากทั้งหมด 5 โครงการ) ประกอบด้วย (1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นํ้าน้อยฯ 
(2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวฯ (3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงฯ และ 
(4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
  2. สรุปผลการดําเนินงาน ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
      2.1 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครให้เกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติแจ้งความประสงค์เข้าร่วม
โครงการ (ยกเว้นโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงฯ) รวมทั้งสิ้น 587,420 ครัวเรือน จํานวน 2 รอบ 
      2.2 กรมการข้าวประมาณการรายละเอียดเมล็ดพันธ์ุข้าวและแหล่งจัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าว 
63,200 ตัน จําแนกเป็น กรมการข้าว 23,100 ตัน สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 3,300 ตัน ศูนย์ข้าว
ชุมชนและแปลงใหญ่ 36,800 ตัน แต่ความต้องการชนิดข้าวเปลี่ยนแปลงไปจากที่กรมการข้าวประมาณการไว้
ในโครงการ ประกอบกับสหกรณ์การเกษตรขอเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธ์ุที่จะสนับสนุนโครงการจากเดิม 3,300 ตัน 
 

เป็น 14,300... 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 4 ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะท่ี 2
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

7 การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย  ปี 2562

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                             เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
 
  วันน้ี (24 กุมภาพันธ์ 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  
    พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
    สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด  
    พ.ศ. ....  

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  4.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือ
    สร้างระบบนํ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ของกรมส่งเสริม 
    สหกรณ์  
  5. เรื่อง  การกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการ                 
    ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งต้ัง  
  6.  เรื่อง  รายงานผลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี  
    พ.ศ. 2562 – 2566  
  7.  เรื่อง  การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัย
    ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย  ปี 2562 
 

ต่างประเทศ 
  8.   เรื่อง   ร่างหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างองค์การจัดการนํ้าเสียกับองค์การงานระบายนํ้า
    แห่งประเทศญีปุ่่น (Japan Sewage Works Agency) 

แต่งต้ัง 
  9.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ 
  10.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ 
    สร้างสรรค์แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 
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1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาธรณีวิทยาและสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เป็นวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม เพิ่มเติม (ปัจจุบันมี 4 สาขา ได้แก่ (1) สาขานิวเคลียร์                
(2) สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ (3) สาขาการผลิต การควบคุม 
และการจัดการสารเคมีอันตราย (4) สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค)  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ สมช. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
1. สํานักงานเลขาธิการ 
2. สํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม  
3. สํานักนโยบายและแผนความม่ันคง 
4. สํานักประเมินภัยคุกคาม 
5. สํานักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการ
ป้องกันประเทศ  
6. สํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการ
ชายแดนและประเทศรอบบ้าน 
7. สํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเก่ียวกับภัย
คุกคามข้ามชาติ  
8. สํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ 
9. สํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ  

สํานักงานเลขาธิการ (คงเดิม) 
กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม 
(เปลี่ยนช่ือ)  
กองนโยบายและยุทธศาสตรค์วามมั่นคง (เปลี่ยนช่ือ) 
กองประเมินภัยคุกคาม (เปลีย่นช่ือ) 
กองความม่ันคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ 
(เปลี่ยนช่ือ) 
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน (เปลี่ยนช่ือ) 
 
กองความมั่นคงเก่ียวกับภัยคุกคามข้ามชาติ (เปลี่ยนช่ือ) 
 
กองความมั่นคงภายในประเทศ (เปลี่ยนช่ือ) 
กองความมั่นคงระหว่างประเทศ (เปลี่ยนช่ือ) 
 
กองความมั่นคงทางทะเล (ต้ังใหม่) 

 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้  
 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
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  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเร่ิมต้นและราคาที่สมควรขายใน
การขายทอดตลาด โดยมีอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานกรรมการ และมีผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี
และประเมินราคาทรัพย์เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคา
เริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดและการวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา   
   2. กําหนดให้มีคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืน มีหน้าที่และ
อํานาจกําหนดราคาทรัพย์ในกรณีดังต่อไปน้ี    
   2.1 กรณีที่ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีในขณะยึดทรัพย์ หรือราคาประเมินของ
เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์มีราคาต้ังแต่ห้าสิบล้านบาทข้ึนไป  
   2.2 กรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้ดูแลการขายทอดตลาด หรือผู้อํานวยการ
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นสมควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์พิจารณา
กําหนดราคาทรัพย์ใหม่ เน่ืองจากไม่มีผู้เสนอราคาในการขายทอดตลาด ราคาทรัพย์ที่จะขายเปลี่ยนแปลงไป หรือ             
มีการโต้แย้งหรือมีคําคัดค้านจากผู้มีส่วนได้เสียในราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้   
   3. กําหนดรายการที่ต้องมีระบุไว้ในประกาศขายทอดตลาดที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทําขึ้น ขั้นตอน
และวิธีการในการประกาศขายทอดตลาด และกําหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบว่าผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับ
คดีแก่ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดทุกรายได้ทราบถึงการประกาศขายทอดตลาดน้ันแล้วหรือไม่  
   4. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ผู้เข้าเสนอราคา และเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องปฏิบัติใน
การเสนอราคา   
   5. กําหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่และอํานาจในการควบคุมการขายทอดตลาดให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและเที่ยงธรรม และต้องป้องกันมิให้มีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทําการใดที่ทําให้            
เสียความยุติธรรมทั้งในการดําเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีและในการขายทอดตลาด รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
4. เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ําในไร่นา
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ยืมเพ่ือนําไปดําเนินการตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบนํ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 
2 มีกําหนดชําระคืนภายใน 6 ปี ระยะเวลาโครงการ ปี 2563 – 2568 โดยอนุมัติวงเงินจํานวน 508,200,000 บาท 
โดยแบ่งเป็นเงินยืม (เงินหมุนเวียน) จํานวน 500,000,000 บาท เพ่ือให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรกู้ยืมในอัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0 ต่อปี ให้มีระยะเวลาปลอดการชําระหน้ีใน 2 ปีแรก และเงินจ่ายขาดจํานวน 8,200,000 บาท สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและติดตามงาน ตามมติของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรในคราวประชุม             
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบนํ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยให้สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) นําเงินทุนที่ได้ไปจัดสรรให้สมาชิกกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย เพ่ือนําไปลงทุนพัฒนา
แหล่งนํ้าในแปลงไร่นาของตนเองอย่างเป็นระบบ ลดความเส่ียงการพ่ึงพาน้ําจากระบบชลประทานและจากธรรมชาติ
เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้สมาชิกสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี และสามารถประกอบอาชีพเสริม 
เช่น เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น เพ่ือลดรายจ่ายหรือเพ่ิมรายได้ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  
   2. โครงการฯ ระยะที่ 2 ที่ กษ. เสนอในคร้ังน้ี เป็นการดําเนินการสืบเน่ืองมาจากการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ (26 กรกฎาคม 2559) อนุมัติการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมเงิน    
เพ่ือดําเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 เป็นเงินยืมจํานวน 300,000,000 บาท โดยจัดเก็บดอกเบ้ียร้อยละ 0 กําหนดชําระคืน
ภายใน 5 ปี (ปี 2559 – 2564) เพ่ือให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปขุดสระเก็บกักนํ้า/ขุดเจาะนํ้าบาดาลในที่ดินของตน และเงิน
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จ่ายขาด จํานวน 2,997,500 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการ โดยผลการดําเนินโครงการในระยะที่ 
1 มีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 28,000 ราย แต่สามารถจัดสรรเงินให้ได้เพียง 6,014 ราย ทั้งน้ี ผลการดําเนิน
โครงการฯ ระยะที่ 1 พบว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งนํ้าในที่ดิน และมีรายได้เพียงพอผ่อนชําระหน้ี              
ซึ่งทําให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และส่งชําระหน้ีโครงการฯ ระยะที่ 1 ได้ตามแผน 
และคาดว่าอีก 2 ปีที่เหลือจะสามารถส่งชําระหน้ีได้ตามแผนเช่นกัน   
  3. จากเหตุผลข้างต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดทําโครงการฯ ระยะที่ 2 ขึ้น เพ่ือจัดสรรเงินให้
สมาชิกที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ระยะที่ 1 หรือโครงการอ่ืนของภาครัฐที่มีลักษณะเดียวกัน จํานวน 
10,000 ราย (สํารอง 3,714 ราย) โดยโครงการฯ ระยะที่ 2 มีระยะเวลาดําเนินการ 6 ปี (ปี 2563 – 2568) โดยขอรับ
การจัดสรรเงินยืมจํานวน 500,000,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0 และปลอดการชําระหน้ีใน 2 ปีแรกของ
โครงการ (ชําระคืนในปีที่ 3 – 6 ของโครงการ รวม 4 งวด งวดละอย่างน้อยร้อยละ 25 ของเงินต้นกู้ยืม) จัดสรรให้
สมาชิกสถาบันเกษตรกร กู้ยืมในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท (หากไม่พอดําเนินการสมาชิกต้องเป็นผู้จ่ายเงินสมทบใน
ส่วนที่เกินมา) และเงินจ่ายขาด จํานวน 8,200,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการและติดตามงาน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่            
9 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว  
 
5 . เ รื่ อ ง  กา ร กํ าหนดค่ า ตอบแทนคณะกร รมกา รน โยบายรั ฐ วิ ส าห กิ จ  และคณะอนุ ก ร รมกา ร                
ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งต้ัง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) และอนุกรรมการที่ คนร. แต่งต้ังตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี  
    

 
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ 

ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนทีม่าร่วมประชุม 
อัตราไม่เกิน (บาท : คน : เดือน) 

ประธานกรรมการ/
ประธานอนุกรรมการ 

รองประธานกรรมการ/  
รองประธานอนุกรรมการ 

กรรมการ/อนกุรรมการ 

คนร. 10,000 9,000 8,000 
คณะอนุกรรมการ 5,000 4,500 4,000 
 
6. เรื่อง รายงานผลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานผล
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ                
(29 มกราคม 2562) อนุมัติและเห็นชอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการมรดกโลกของ
ราชอาณาจักรไทย วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี   
  1. การคัดเลือกกรรมการมรดกโลกจัดขึ้นเป็นประจําทุก 2 ปี ในระหว่างการประชุมสมัชชารัฐภาคี
แห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือเป็นการหารือร่วมกันระหว่างรัฐภาคี
สมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงานตาม
พันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการคัดเลือกกรรมการมรดกโลกทดแทนตําแหน่ง                
ที่ว่างลง   
   2. การคัดเลือกกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง 
จํานวน 9 ที่น่ัง จัดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชารัฐภาคีฯ ดังกล่าว ครั้งที่ 22 (22nd General Assembly of 
States Parties to the World Heritage Convention) เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สํานักงานใหญ่
ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยการคัดเลือกคณะกรรมการมรดกโลกใช้วิธีการหย่อนบัตรเลือกต้ัง                
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แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 สําหรับที่น่ังจัดสรร (Allocated seats) และที่น่ังสลับ (Rotational seat) และ
รอบที่ 2 สําหรับที่น่ังที่เปิดแข่งขัน (Non Allocated seats) และผลการคัดเลือกสรุปได้ ดังน้ี   

ประเภทที่นั่ง กลุ่มภูมิภาค จํานวนที่นั่ง ประเทศ 
2.1 ที่น่ังจัดสรร 
(Allocated seats)   

กลุ่มที ่5A แอฟริกา  3 สาธารณรัฐมาลี 
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  

 กลุ่มที ่5B อาหรับ 1 รฐัสุลต่านโอมาน  
2.2 ที่น่ังสลับ 
(Rotational seat)  

กลุ่มที ่3 ลาตินอเมริกา  -  -  

 กลุ่มที ่4 เอเชียและแปซิฟิก 1 ราชอาณาจักรไทย  
2.3 ที่น่ังเปิดเพ่ือการ
แข่งขัน (Non 
Allocated seats) 

ทุกภูมิภาค  4 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 
สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย  

   ทั้งน้ี ราชอาณาจักรไทยได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการมรดกโลกด้วยคะแนน 156 เสียง จากจํานวนรัฐ
ภาคีสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม 170 ประเทศ (บัตรดี 156 ใบและบัตรเสีย 14 ใบ)  
  
7. เรื่อง การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย  
ปี 2562 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แล้วมีมติดังน้ี  
    1. รับทราบคู่มือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและ
อุทกภัย ปี 2562 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูฯ 
    2. อนุมัติให้ กษ. ดําเนินการถัวจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ระหว่างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูฯ กรอบวงเงิน 2,967.50 ล้านบาท (กรอบวงเงินทั้งหมด 
3,120.86 ล้านบาท) 
    สําหรับประเด็นที่ขออนุมัติให้กรมการข้าวปรับเปลี่ยนปริมาณของเมล็ดพันธ์ุแต่ละชนิดข้าวและ
ปริมาณเมล็ดพันธ์ุข้าวของแหล่งผลิต (กรมการข้าว สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร และศูนย์ข้าวชุมชนและ              
แปลงใหญ่) ให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรและตามความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและปริมาณที่
จะสนับสนุนของแต่ละแหล่งผลิต (ในปริมาณ 63,200 ตัน เท่าเดิม) น้ัน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ ทั้งน้ี ให้รับความเห็นของหน่วยงานไปประกอบการพิจารณา 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. คู่มือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการฟื้นฟูฯ กษ. ได้จัดทําคู่มือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ            
ฟ้ืนฟูฯ ของ 4 โครงการ (จากทั้งหมด 5 โครงการ) ประกอบด้วย (1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นํ้าน้อยฯ (2) 
โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวฯ (3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงฯ และ (4) 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
       1.1 พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ประสบสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและพ้ืนที่ประสบสถานการณ์อุทกภัย 
เน่ืองจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และ/หรือ พายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) โดยเป็นพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความ
เสียหายสิ้นเชิงและได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ รวมท้ังสิ้น 39 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 
ตุลาคม 2562) จําแนกเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 
2562 จํานวน 19 จังหวัด และพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย (นํ้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก) ช่วง
วันที่ 23 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562 จํานวน 28 จังหวัด ดังน้ี  
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ภาค จังหวัด 
ภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย น่าน นครสวรรค์ 

พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ
อุทัยธานี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อํานาจเจริญ 
อุบลราชธานี อุดรธานี และหนองคาย

ภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว ตราด กาญจนบุรี และ
ราชบุรี 

ภาคใต้ 1 จังหวัด ได่แก่ จังหวัดพัทลุง
      1.2 คุณสมบัติของเกษตรกรและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
   1) เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหาย
สิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ โดยให้
เกษตรกรมีสิทธ์ิเลือกได้ 1 โครงการ เท่าน้ัน (ยกเว้นโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงฯ เน่ืองจากเป็นโครงการที่
กรมประมงดําเนินการปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าชุมชนเองโดยไม่ได้ให้เกษตรกรดําเนินการและไม่มีการรับสมัคร
เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ)  
   2) เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ สามารถแจ้ง
ความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการด้านใดด้านหน่ึงได้โดยไม่จําเป็นต้องตรงกับด้านที่ได้รับความเสียหาย ทั้งน้ี เมื่อ
ตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละโครงการที่ประสงค์เข้าร่วม ให้ถือว่าเกษตรกรสละสิทธ์ิและ
จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอ่ืนได้ 
   3) กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านพืช มีเง่ือนไข ดังน้ี 
       3.1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ําน้อยฯ มีเง่ือนไขคือ (1) พ้ืนที่ที่ เข้าร่วม
โครงการต้องมีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเกษตรกรสามารถเลือกแปลงปลูกอ่ืนของครัวเรือนที่ไม่ได้รับ
ความเสียหาย แต่มีเอกสารสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ (2) เกษตรกรสามารถเลือกพืชได้มากกว่า 1 ชนิด (ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์และถั่วเขียว) แต่พ้ืนที่รวมกันไม่เกิน 20 ไร่ต่อรายหรือครัวเรือน และ (3) พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความ
เหมาะสมในการผลิต ซึ่งทั้งสภาพพ้ืนที่และปริมาณนํ้าต้นทุนต้องเหมาะสม/เพียงพอ  
       3.2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวฯ มีเง่ือนไข คือ (1) พ้ืนที่ที่เข้าร่วม
โครงการต้องมีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเกษตรกรสามารถเลือกแปลงปลูกอ่ืนของครัวเรือนที่ไม่ได้รับ
ความเสียหาย แต่มีเอกสารสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ (2) เกษตรกรสามารถเลือกรับการสนับสนุนพันธ์ุข้าว 1 พันธ์ุ (ข้าว
หอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว) ชนิดใดชนิดหน่ึงตามพ้ืนที่เสียหายสิ้นเชิงจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 
ไร่ (ไร่ละ 10 กิโลกรัม) และ (3) พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความเหมาะสมในการผลิต ซึ่งทั้งสภาพพ้ืนที่และ
ปริมาณนํ้าต้นทุนต้องเหมาะสม/เพียงพอ 
   4) กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านประมง มีเง่ือนไข ดังน้ี 
       4.1) เกษตรกรจะต้องมีบ่อดิน 
       4.2) มีปริมาณนํ้าเพียงพอและเหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 
   5) กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านปศุสัตว์ มีเง่ือนไข ดังน้ี 
       5.1) เกษตรกรต้องมีโรงเรือนสัตว์ปีก พร้อมลานปล่อยที่มีตาข่ายป้องกันสัตว์พาหะ 
       5.2) อยู่ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 17 จังหวัด (มีเพียงพ้ืนที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับความ
เสียหายในด้านปศุสัตว์) ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน น่าน พิจิตร พิษณุโลก สกลนคร มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร ขอนแก่น อุบลราชธานี อํานาจเจริญ กาฬสินธ์ุ ศรีสะเกษ นครพนม และมุกดาหาร 
   6) เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กรณีที่รับการสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นํ้าน้อยฯ และโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
  1.3 ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
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  1.4 ขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน มีดังน้ี  
ขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน ช่วงเวลา 

1) ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรเป้าหมาย เพ่ือดูความซ้ําซ้อนของแต่ละ
ด้านและความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามคุณสมบัติที่กําหนด โดยต้องเป็น
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความ
เสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด้าน
พืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

2) การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยใช้กลไกคณะทํางานปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอําเภอ 
(Operation Team) ที่มีนายอําเภอ เป็นที่ปรึกษา เกษตรอําเภอ เป็นประธาน
คณะทํางาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอหรือเทียบเท่าของหน่วยงานใน
สังกัด กษ. ที่ได้รับมอบหมาย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เป็น
คณะทํางาน และเกษตรตําบลท่ีได้รับมอบหมาย เป็นคณะทํางานและเลขานุการ 
รับผิดชอบหลัก เพ่ือดําเนินการตามความเหมาะสมของพ้ืนที่หรือให้เกษตรกร
สมัครได้ด้วยตนเองที่สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานประมงอําเภอ และสํานักงาน
ปศุสัตว์อําเภอ หรือสถานอื่น ๆ ที่กําหนด โดยให้ดําเนินการวางแผนการลงพ้ืนที่ 
ช้ีแจงโครงการ และบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ
ฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือตรวจสอบความซ้ําซ้อน 

25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 
2562 

3) ประมวลผลความต้องการขอรับการช่วยเหลือและประมาณการวงเงินและ
เป้าหมาย (กรณีวงเงินหรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา)

11 – 14 พฤศจิกายน 2562

4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขของแต่
ละโครงการ 

15 พฤศจิกายน 2562 – 30 
มีนาคม 2563 

5) เตรียมโอนเงินหรือจัดซื้อจัดจ้าง และประสาน ติดตามผลการพิจารณาจัดสรร
เงินงวดจากสํานักงบประมาณ (สงป.)  

21 – 28 พฤศจิกายน 2562

6) ดําเนินกระบวนการเพื่อโอนเงินให้กับเกษตรกรหรือแจกปัจจัยการผลิตตาม
เง่ือนไขโครงการ 

พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 
2563 

7) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการ
ข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์   

ตุ ลาคม  2562  – กันยายน 
2563 

8) ติดตามประเมินผลโครงการ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตุลาคม  2562  – กันยายน 
2563 

  2. สรุปผลการดําเนินงาน ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
      2.1 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
(ยกเว้นโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงฯ) รวมท้ังสิ้น 587,420 ครัวเรือน จํานวน 2 รอบ แบ่งเป็น 
 
 
 
 

รอบท่ี ช่วงเวลา จํานวน 
(ครัวเรือน) 

1 วันที่ 25 ตุลาคม – 10 พฤจิกายน 2562 469,544 
2 วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 117,876 

รวม 587,420 
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ทั้งน้ี มีรายละเอียดผลการดําเนินงานแต่ละโครงการ ดังน้ี 

 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลการรับสมัคร  
หมายเหตุ เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
วงเงิน 

(ล้านบาท)
เกษตรกร 
(ครัวเรือน)

วงเงิน 
(ล้านบาท)

1) ส่งเสริมการปลูก
พืช ใ ช้ นํ้ า น้อย เ พ่ือ
ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ แ ก่
เกษตรกร 

150,000 325.00 12,296 25.87 - 

2 )  รั ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริมาณและคุณภาพ
ข้าวปี 2563/64 

827,000 1728.90 452,753 957.85 ได้รับอนุมัติงบประมาณงวดที่ 1 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 
จํานวน 932.15 ล้านบาท 

3)  พั ฒ น า เ ส ริ ม
ทางเลือกอาชีพด้าน
ประมง  การ เลี้ ย ง
ปลานิลแปลงเพศใน
บ่อดิน 

50,000 250.00 44,394 221.97 - 

4) ส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์ปีก  เ พ่ือ ฟ้ืนฟู
เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัย 

48,000 232.80 77,977 378.19 - 

5) สร้างรายได้จาก
อาชีพประมงใน
แหล่งนํ้าชุมชน 

- 430.80 - 430.80 ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วอยู่
ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 1,075,000 2,967.50 587,420 2,014.68  
   ทั้งน้ี ผลการรับสมัครโครงการที่ 1) – 4) ปรากฏว่า โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟู
เกษตรกรท่ีประสบปัญหาอุทกภัย มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมาย [ตามข้อ 
2.1 4)] ส่วนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นํ้าน้อยฯ โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวฯ และโครงการ
พัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงฯ เกษตรกรประสงค์เข้าร่วมตํ่ากว่าเป้าหมาย [ตามข้อ 2.1 1) – 3)] ดังน้ัน จึง
เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติถัวจ่ายงบประมาณระหว่างโครงการภายใต้กรอบวงเงิน 3,120.86 ล้าน
บาท ซึ่งใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 2,967.50 ล้านบาท 
      2.2 กรมการข้าวประมาณการรายละเอียดเมล็ดพันธ์ุข้าวและแหล่งจัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าว 63,200 
ตัน จําแนกเป็น กรมการข้าว 23,100 ตัน สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 3,300 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชนและแปลง
ใหญ่ 36,800 ตัน แต่ความต้องการชนิดข้าวเปลี่ยนแปลงไปจากที่กรมการข้าวประมาณการไว้ในโครงการ ประกอบกับ
สหกรณ์การเกษตรขอเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธ์ุที่จะสนับสนุนโครงการจากเดิม 3,300 ตัน เป็น 14,300 ตัน เน่ืองจาก
สหกรณ์การเกษตรสามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวได้เพ่ิมขึ้น จึงขอเพ่ิมเติมจํานวนเมล็ดพันธ์ุที่จะนําไปสนับสนุนช่วยเหลือ
เกษตรกรตามโครงการฯ ซึ่งกรมการข้าวเห็นว่าควรให้สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มจํานวนเมล็ดพันธ์ุข้าวที่
สนับสนุนโครงการฯ มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและสร้างแรงจูงใจให้แก่สหกรณ์การเกษตรในการผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดีมากย่ิงขึ้น โดยขอให้กรมการข้าวปรับเปลี่ยนปริมาณของเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดข้าวและ
ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิตได้ 
 

ต่างประเทศ 
8.  เรื่อง  ร่างหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างองค์การจัดการน้ําเสียกับองค์การงานระบายน้ําแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(Japan Sewage Works Agency) 
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                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างองค์การจัดการนํ้าเสียกับองค์การงาน
ระบายนํ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Sewage Works Agency) และใหผู้้แทนองค์การจัดการนํ้าเสียเป็นผู้ลงนามใน
ร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสและอํานวยความสะดวก
สําหรับความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน และเพ่ือให้การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรในการบริหาร
จัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ โดยขอบเขตความร่วมมือ
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น นโยบายการพัฒนาและการจัดการเก่ียวกับงานบําบัดนํ้าเสีย เทคโนโลยีและเทคนิคการ
ประเมิน มาตรฐาน และคู่มือสําหรับงานบําบัดนํ้าเสีย การส่งเสริมและการสนับสนุนในกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการในหมู่เทศบาล/บริษัทของไทยและญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งน้ี องค์การงานระบายนํ้าแห่งประเทศญี่ปุ่นมีความ
ประสงค์จะลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 โดยมอบหมายให้ผู้แทนองค์การจัดการนํ้าเสียแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือแสดง
เจตจํานงดังกล่าว 
 

แต่งต้ัง 
9. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ รวม 9 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่พ้น
จากตําแหน่งเน่ืองจากขาดคุณสมบัติการดํารงตําแหน่งและลาออก ดังน้ี  
   1. นายชวลิต ชูขจร       ประธานกรรมการ  
   2. รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก     กรรมการ 
      (ด้านการศึกษา)       
   3. นายสรวิศ ธานีโต       กรรมการ 
      (ด้านสัตวแพทย์และสวัสดิภาพสัตว์)    
  4. รองศาสตราจารย์วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์    กรรมการ 
       (ด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม)       
  5. นายภัทระ คําพิทักษ์     กรรมการ 
      (ด้านบริหารธุรกิจ)      
  6. นางภานุมาศ สิทธิเวคิน      กรรมการ 
      (ด้านกฎหมาย)      
  7. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์      กรรมการ 
      (ด้านการเงิน และบัญชี)     
  8. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา     กรรมการ 
      (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)   
  9. นายสมศักด์ิ อนันทวัฒน์      กรรมการ 
      (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)     
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป  
 
10. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์                
แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอแต่งต้ัง นายสมชาย เจริญอํานวยสุข เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ) แทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งต้ัง
แทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  




