
วันนี้ (11 ตุลาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี

สรุปมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องด้านการเกษตร  สาระส าคัญดังนี้ 

 

เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป   

  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

  1. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยางโดยเพิ่มผู้ว่าการการยางแห่ง
ประเทศไทย และเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง                         
และตัดผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ผู้อ านวยการองค์การสวนยางและท่ีปรึกษา
กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกจากการเป็นกรรมการ แก้ไขกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการและ
แก้ไขหลักเกณฑ์           การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  2. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยก าหนดให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งด ารงต าแหน่งครบวาระปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ และก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสอง
วาระไม่ได้ 

  3. แก้ไขหลักเกณฑ์การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยก าหนดให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อไม่ได้เป็นผู้แทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการผลิตหรือการค้ายาง 

  4. ก าหนดห้ามกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมเพื่ อให้การปฏิบั ติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ           มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

  5. ก าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากเจ้าของโรงท ายาง 
เจ้าของโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง และผู้ค้ายาง ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ใน
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้แทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการผลิตหรือการค้ายาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

2. เร่ือง ร่างราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ตามท่ี  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ .ศ. .... ท่ีส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 



 2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ .ศ . .... และรายงานผลการพิจารณาตามค าส่ังนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 

 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ .ศ. ....  เป็นการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีการสรรหา ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีมีความอิสระ 
และให้รัฐวิสาหกิจทุกประเภท ต้องอยู่ภายใต้การบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นในการด าเนินการตาม
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์
สาธารณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือจัดให้มีสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังเป็นการก าหนดกติกาท่ีจะช่วยก ากับ
ดูแลกลไกการแข่งขันทางการค้าในตลาดสินค้าและบริการเพื่อให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
การประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบายการเป็น
ชาติการค้า (Trading Nation) ของรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและป้องกันการกระท าอันเป็นการ
ผูกขาด ลด หรือจ ากัดการแข่งขันให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ กลไกตลาด และการด าเนินธุรกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้าน 11 
"การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม" ปรับปรุงกฎหมายให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 

 

เร่ือง การทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60  

ด้านการตลาด 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้มีการทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและ
รักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  เสนอ จ านวน 
2 โครงการ ได้แก่  (1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 และ (2) โครงการ
ชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2559/60  เพื่อจูงใจให้มีการเก็บสต็อกเพิ่ม
เพื่อรักษาระดับราคาข้าวในช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดมากเพิ่มขึ้น   

  สาระส าคัญของเร่ือง 

  พณ. รายงานว่า นบช. ประชุมเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2559 พิจารณาการทบทวนมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด ซึ่งมีมติดังนี้  

1. เห็นชอบการทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายช้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2559/60  

และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2559/60 ดังนี้  

1.1 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60  

  1.1.1 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ  จากเดิม 1) เกษตรกรรายคนก าหนด
วงเงินกู้ 

สูงสุดรายละไม่เกิน  300,000 บาท และ 2) สหกรณ์การเกษตร  ก าหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 300 
ล้านบาท  ปรับเป็น  1) เกษตรกรรายคน  ก าหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 300,000 บาท 2)  สหกรณ์



การเกษตร  ก าหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 300 ล้านบาท    3) กลุ่มเกษตรกร  ก าหนดวงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกินกลุ่มละ 20 ล้านบาท  และ 4) วิสาหกิจชุมชนก าหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินวิสาหกิจชุมชนละ 5 ล้านบาท 

  1.1.2 ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก   จากเดิม  ให้ค่าเก็บค่ารักษาข้าวเปลือก
ตันละ  

1,500 บาท  โดยจ่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อมีการไถ่ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 
วัน  หรือเข้าร่วมมาตรการระบายข้าวเปลือกท่ีก าหนด ปรับเป็น ให้เก็บค่ารักษาข้าวเปลือกตันละ 1,500 บาท 
โดยจ่ายค่าเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันท่ีเบิกรับเงินกู้  1,000 บาท และ
จ่ายเพิ่มอีกตันละ 500 บาท ในวันท่ีไถ่ถอนข้าวเปลือก  หลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  30 วัน หรือเข้า
ร่วมมาตรการระบายข้าวเปลือกท่ีก าหนด 

    1.1.3 การระบายข้าวเปลือก  จากเดิม  กรณีเกิดภาระส่วนต่างระหว่าง
ราคาท่ี 

โครงการก าหนดในการให้สินเช่ือกับราคาท่ีขายได้เกิดภาระขาดทุน  ปรับเป็น กรณีเกิดภาระส่วนต่างระหว่าง
ราคาท่ีโครงการก าหนดในการให้สินเช่ือกับราคาท่ีขายได้  ท าให้มีภาระขาดทุนจากการด าเนินโครงการ และ
ขอให้รัฐบาลชดเชยภาระขาดทุนท่ีเกิดขึ้นแทนผู้เข้าร่วมโครงการ   

1.2 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 
2559/60  

  1.2.1 อัตราการชดเชยดอกเบี้ย  จากเดิม  ชดเชยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 
3  

ต่อปี ตามระยะเวลาท่ีเก็บสต็อกไว้ 60-180 วัน  นับแต่วันท่ีเบิกจ่ายหรือออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน  ปรับเป็น 
ชดเชยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  3 ต่อปี ตามระยะเวลาท่ีเก็บสต็อกไว้ 60-90 วัน  และชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4 เพื่อเก็บสต็อกข้าวตั้งแต่วันท่ี 91-180 วัน  นับแต่วันท่ีเบิกจ่ายหรือออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

  1.2.2 วงเงินค่าใช้จ่าย  จากเดิม วงเงินชดเชยค่าใช้จ่าย รวมทั้งส้ิน 940  

ล้านบาท จ าแนกเป็นวงเงินชดเชยดอกเบ้ี 937.50   ล้านบาท  และวงเงินด าเนินการ 2.50 ล้านบาท  ปรับเป็น 
วงเงินชดเชยค่าใช้จ่าย รวมทั้งส้ิน 1,306.50 ล้านบาท  (เพิ่มข้ึน 366.50 ล้านบาท)  

  1.2.3  วงเงินสินเชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการ  จากเดิม  ผู้สนใจเข้าร่วม 

โครงการ ฯ ยื่นความประสงค์ผ่านธนาคารผู้ให้กู้ยืม และธนาคารกล่ันกรองวงเงินสินเช่ือท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกตามโครงการฯ ปรับเป็น ขอความร่วมมือธนาคารพิจารณา กรณี
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ประสงค์เพิ่มวงเงินสินเช่ือให้มีวงเงินใกล้เคียงกับสต็อกท่ีเป็นหลักประกัน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการกู้ยืมเงินของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ท่ีมีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย เนื่องจากในการเข้า
ร่วมโครงการฯ มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบสต็อกเป็นประจ าทุกเดือน    

  1.2.4 การจัดสรรวงเงิน  จากเดิม   คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชย
ดอกเบ้ียฯ  

จะจัดสรรวงเงินของผู้ประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ เป้าหมาย
การเก็บสต็อก 8 ล้านตัน  ปรับเป็น คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ จะจัดสรรวงเงินให้
ผู้ประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ท่ีรับซื้อข้าวจากเกษตรกรนาแปลงใหญ่เต็มวงเงินกู้เป็นล าดับแรกก่อน 



เพื่อดึงอุปทานส่วนเกินออกจากตลาดและเห็นชอบในหลักการกรณีเกินกรอบเป้าหมายและวงเงิน ท่ี
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มเติมจะขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามข้ันต่อไป 

 

13. เร่ือง แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายท้ัง
ระบบ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 

  สาระส าคัญของเร่ือง 

  อก. รายงานว่า อก. ได้จัดท าแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายท้ัง
ระบบ พ.ศ. 2559 – 2564 ตามกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายตามท่ี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ และให้สอดคล้องกับพันธกรณีและความตกลงภายใต้ WTO โดยมีการก าหนด
แผนงาน เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย 5 แผนงาน 
ดังนี้ 

  1. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องให้ครอบคลุมการน าอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ได้ มีเป้าหมายเพื่อ
ต้องการเพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ าตาลทรายและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าของ WTO เขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) และเป็นสากล 

  2. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ าตาลทราย มีเป้าหมายเพื่อต้องการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
อ้อยการผลิตน้ าตาลทราย และการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ 

  3. การก าหนดมาตรฐานน้ าตาลทรายต้นทุนมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย  มี
เป้าหมายเพื่อต้องการก าหนดมาตรฐานการผลิตน้ าตาลทรายของโรงงานน้ าตาล ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในปีการ
ผลิต 2559/60 และมีเป้าหมายเพื่อก าหนดการค านวณต้นทุนมาตรฐานอ้อยและน้ าตาลทรายท่ีเหมาะสมในแต่
ละพื้นท่ีให้เป็นท่ียอมรับและเป็นธรรมกับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย รวมท้ังการก าหนดต้นทุน
มาตรฐานเอทานอลและผลิตภัณฑ์จากอ้อยอื่น ๆ ด้วย  

  4. การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย มีเป้าหมายเพื่อให้กองทุนอ้อยและ
น้ าตาลทรายสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินหรือเงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายตลอดจนการรักษาเสถียรภาพอ้อยและน้ าตาลทราย 

  5. การจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 

 

เร่ือง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด าเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
เพื่อรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นท่ี) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 
และให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับระยะเวลาด าเนินโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับท่ีจะสามารถเริ่ม
ด าเนินการได้จริง 



 สาระส าคัญของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22 กิโลโวลต์ และ 33 กิโล
โวลต์ รวมท้ังติดต้ังหม้อแปลงจ าหน่ายและก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงต่ า 380/220 โวลต์ เพื่อให้สามารถจ่าย
ไฟฟ้าบริเวณพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกใน 6พื้นท่ี จังหวัดชายแดน ได้อย่างเพียงพอและมีความ
มั่นคงเช่ือถือได้ โดยด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อ าเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และอ าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558 - 2560 

 

เร่ือง  แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 4                 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small  and  Medium Enterprise : SME)   ของประเทศ ตามท่ีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) เสนอ  และให้ใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

  สาระส าคัญของแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มีเป้าหมายในการ
ส่งเสริม  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งแนวคิดในการส่งเสริม  SME คือ
การให้ความส าคัญกับท้ังการพัฒนา SME  ท่ีมีศักยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้สามารถเป็น
พลังหลักในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด (Competitve  Growth)  ให้กับประเทศ  และ
การพัฒนา SME ในระดับฐานรากให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะน าไปสู่การกระจายรายได้และลดความ
เหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม (Inclusive  Growth)  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายประเด็น  ยุทธศาสตร์ที่  2 เสริมสร้างขีด
ความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะกลุ่ม  และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไก  เพื่อ
ขับเคล่ือนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเป็นระบบ  

 

เร่ือง มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60  
             2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงิน งบประมาณ 2,259.72 ล้านบาท แบ่งเป็น 
                         1) การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 วงเงิน  1,953.72 ล้าน
บาท ท้ังนี้ เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบมากกว่ากรอบวงเงินท่ีได้ประมาณการไว้  กษ. จะ
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น เพิ่มเติม ในคราวต่อไป 
                         2) การชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วงเงิน 306 ล้านบาท 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
                    1. มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบให้
ด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน โดยมีหลักเกณฑ์ อัตราการช่วยเหลือดังนี้ 



   1.1 คุณสมบัติของเกษตรกร 
                                1) เป็นเกษตรกรท่ีอยู่ในพื้นท่ีตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 จนกว่าจะส้ินสุดฤดูฝนของภาคใต้ 
(ประมาณเดือนกุมภาพันธ์2560) 
    2) เป็นเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงท่ีผ่านมา
ตามท่ีแจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยเท่านั้นหากเกษตรกรรายใดได้รับ
ผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับการช่วยเหลือ
ด้านใด ท้ังนี้               กรณีเกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานจัดท าบัญชีไว้เพื่อรวบรวม
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
    3) เป็นเกษตรกรท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
   1.2 อัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับ
ผลกระทบ 
   ช่วยเหลือเยียวยาด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ อัตราครัวเรือนละ 3,000 บาท ท้ังนี้ 
เกษตรกรท่ีได้รับช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นตามทะเบียนของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลเกษตรกรแต่ละด้าน 
   1.3 กรอบวงเงินการช่วยเหลือเยียวยา 
                                    ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2559 จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 แล้ว จ านวน 5,427 หมู่บ้าน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์คิดกรอบวงเงินโดยค านวณเฉล่ียหมู่บ้านละ 120 ครัวเรือนเกษตร ครัวเรือนละ 3,000 บาท โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ท้ังนี้ ยังไม่รวมกรอบวงเงินท่ีจะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในระยะต่อไปจนส้ินสุดฤดูฝน 
   1.4 ระยะเวลาด าเนินการ 
                                    วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 

1. มาตรการพักช าระหนี้สิน และขยายระยะเวลาช าระหนี้ แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 
ปี 2559/60 
   2.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีประสบ
อุทกภัยป ี2559/60 ดังนี้ 
                                     1) ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ในสัญญาเงินกู้ ท่ี
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
                                     2)  กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) สนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้สหกรณ์กู้
ในวัตถุประสงค์เป็นทุนให้สมาชิกกู้ปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลา 1 ปี 
   2.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ได้มีมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ป ี2558 ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 
                                     1)  โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2558/59 ท่ีขยายระยะเวลาช าระหนี้เดิมไปจนถึง
วันท่ี 31 ตุลาคม 2560                                                     
    2)  โครงการพักช าระหนี้และลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีเป็นลูกค้า ธ.
ก.ส. ท่ีมีหนี้เงินกู้ วัตถุประสงค์เพื่อการปลูกข้าว เป็นระยะเวลา 2 ปี ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และลด
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี 
                                     3) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ผ่านระบบ ธ.ก.ส. เพื่อบรรเทาภาระ
หนี้สินให้กับเกษตรกร โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้สินให้เกษตรกร รวมถึง การคืนดอกเบี้ยให้
ลูกค้าเพื่อลดภาระหนี้ 



                                     4) โครงการพักช าระหนี้และลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังท่ีเป็น
ลูกค้า               ธ.ก.ส. ท่ีมีหนี้ เงินกู้  วัตถุประสงค์เพื่อการปลูกมันส าปะหลัง เป็นระยะเวลา 2 ปี ส้ินสุด
วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 และลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรร้อยละ 3 ต่อป ี                                           
  ส าหรับเกษตรกรท่ีไม่ได้การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  ธ.ก.ส. จะช่วยเหลือ
เกษตรกรลูกค้าตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1) ขยายระยะเวลาช าระหนี้ให้กับเกษตรกรท่ีประสบภัยเป็นระยะเวลาไม่
เกิน 12 เดือน 2)  ก าหนดระยะเวลาช าระหนี้เดิมให้เหมาะสมกับภาวะการผลิตของเกษตรกรแต่ละราย  3)   ให้
สินเช่ือใหม่แก่เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพของตนเอง อัตราดอกเบี้ย MRR 

2. มาตรการฟื้นฟูอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต่อภัยพิบัติ 
                        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่วนราชการในสังกัด จะจัดท าโครงการภายใต้มาตรการฟื้นฟู
อาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต่อภัยพิบัติ อาทิ การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียง
สัตว์ การปลูกพืชหลากหลาย โครงการธนาคารโค-กระบือ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า และ
ส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต่อภัยพิบัติ   
 

 


