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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 

  ว ันนี ้  (25 ตุลาคม 2564)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประย ุทธ   จ ันทร โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี  (หลังนอก) ทำเนียบรฐับาล  ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
 
4. เรื่อง โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง และมาตรการคูขนาน   
   คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง และมาตรการ
คูขนาน ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอแลวมีมติ ดังนี้  
  1. รับทราบความคืบหนาผลการดำเนินการโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง 
(โครงการประกันรายไดฯ) และมาตรการคูขนาน ป 2563/64 ตามที่ พณ. เสนอ 
   2. เห็นชอบโครงการประกันรายไดเกษตรกรผู ปล ูกมันสำปะหลัง ป 2564/65 กรอบวงเงิน 
6,811,282,792 บาท และมาตรการคู ขนานโครงการประกันรายไดฯ ป 2564/65 ประกอบดวย โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ป 2564/65 และโครงการสินเชื่อเพื ่อรวบรวมมันสำปะหลังและสราง
มูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ป 2564/65 กรอบวงเงิน 56,400,000 บาท โดยคาใชจายที่จะเกิดขึ้นและเปนภาระ
ตองบประมาณนั้น ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปตามผลการดำเนินงานจริงตอไป ตามความเห็นของ
สำนักงบประมาณ  
   3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ป 2564/65 เห็นควรให พณ. โดยกรมการ
คาภายในพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรร ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือใชจายจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร 
แลวแตกรณี หากไมเพียงพอให พณ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจำเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป 
ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ  
   4. โครงการเพิ ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง ป 2564/65 เห็นควรใหกรมการคาภายใน
พิจารณาถึงอำนาจหนาที่และภารกิจของหนวยดำเนินการ และประสานความรวมมือกับหนวยงานที่มีอำนาจหนาท่ี
และภารกิจหลักใหเปนผูดำเนินการ เพื่อใหการชวยเหลือเกษตรกรดานปจจัยการผลิต ดำเนินการอยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ ลดภาระคาใชจายและความซ้ำซอนในการดำเนินงาน ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ  
   5. เห็นชอบการใหสิทธิเกษตรกรกลุมที่แจงปลูกตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 และมี
ชวงเก็บเก่ียวตั้งแต 8 – 12 เดือน ซ่ึงยังไมเคยไดรบัสิทธิในโครงการประกันรายไดฯ ป 2562/63 จำนวนเกษตรกรรวม
ทั้งสิ้น 84,186 ครัวเรือน พ้ืนที่ 856,578 ไร เขารวมโครงการประกันรายไดฯ ป 2563/64 ใหไดรับการชดเชยสวนตาง
ตามรอบระยะเวลาที่แจงเก็บเกี่ยวกับกรมสงเสริมการเกษตร ภายใตกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวเมื่อวันที่ 
18 สิงหาคม 2563 โดยใหกรมสงเสริมการเกษตรตรวจสอบขอมูลเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังในชวงเก็บเกี่ยว
ดังกลาว จำแนกตามจังหวัด ขอมูลการลงทะเบียน เงื่อนไขการใหสิทธิ์ และชวงเวลาการเก็บเกี่ยวของกลุมเปาหมาย 
รวมทั้งคาชดเชยสวนตางและเกณฑราคาอางอิงใหถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และเปนไปตามขอเท็จจริงดวย ตาม
ความเห็นของสำนักงบประมาณ   
    โดยใหรับความเห็นหนวยงานตาง ๆ ไปพิจารณาดำเนินการตามสวนท่ีเกี่ยวของ 
  สาระสำคัญของเร่ือง   
   พณ. รายงานวา  
   ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรนิทร ลักษณวิศิษฏ) เปนประธาน ที่ประชุมมีมติสรุปได ดังนี้   
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   1. รับทราบความคืบหนาผลการดำเนินโครงการประกันรายไดฯ ป 2563/64 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 
2564 และผลการดำเนินมาตรการคูขนานโครงการประกันรายไดฯ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สรุปได ดังนี้  

โครงการ ความคืบหนา 
1. โครงการประกันรายไดฯ ป 
2563/64  

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑกลางอางอิงโครงการประกัน
รายไดฯ ไดพิจารณากำหนดเกณฑกลางอางอิงและชดเชยสวนตางราคาตาม
โครงการประกันรายไดฯ แลวทั้งสิ้น 9 งวด (จายเงินรอบเดือนสิงหาคม 
2564) โดย ธ.ก.ส. ไดโอนเงนิชดเชยใหเกษตรกรแลวจำนวน 436,817 
ครัวเรือน (ไมนับซำ้ครวัเรือน) จำนวน 3,057.66 ลานบาท (รอยละ 31.95 
ของวงเงนิคาชดเชยสวนตางที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน 9,570.96 ลาน
บาท) คงเหลือวงเงิน 6,513.3 ลานบาท ทั้งนี้ จะสิ้นสุดการจายเงินงวด
สุดทายเดือนพฤศจิกายน 2564  

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม
มันสำปะหลังและสรางมูลคาเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร  

มีการจายเงินกู จำนวน 6 ราย เปนเงิน 23.3 ลานบาท คิดเปน 9,000 ตัน 
(จากเปาหมาย 600,000 ตัน)   

3. โครงการชดเชยดอกเบ้ียใน
การเก็บสต็อกมันสำปะหลัง 

มีผูเขารวมโครงการ จำนวน 75 ราย ปริมาณการเก็บสต็อกสูงสุด (เดือน
มีนาคม 2564) 973,778.91 ตัน คิดเปนหัวมันสดรวม 3.27 ลานตัน (จาก
เปาหมาย 6 ลานตัน)   

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพาะปลูกมันสำปะหลัง  

การจายเงินกูจำนวน 250 ราย เปนเงิน 34.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 
ของเกษตรกรเปาหมาย (จากเปาหมาย 5,000 ราย)   

    2. เห็นชอบโครงการประกันรายไดฯ ป 2564/65 โดยมีรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ดังน้ี   
หัวขอ รายละเอยีด 

ชนิดมันสำปะหลังและพ้ืนท่ี
ดำเนินการ 

ประกันรายไดมันสำปะหลัง เชื้อแปงรอยละ 25 ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมัน
สำปะหลังท่ัวประเทศ  

เกษตรกรผูมีสิทธิไดรับการชดเชย - เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังกับกรมสงเสริมการเกษตร
และมีชวงเวลาการเพาะปลูก ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565 ซึ่ง
ตองเปนเกษตรกรผูผลิตมันสำปะหลังดวยตนเองและกรรมสิทธิ์เปนของ
เกษตรกร  
- เกษตรกรรับสิทธิไดในชวงการเก็บเก่ียวที่ระบุไวในทะเบียนเกษตรกร และ
แจงระยะเวลาเก็บเก่ียวนับจากวันที่เพาะปลูกไมนอยกวา 8 เดือน แตไมเกิน 
12 เดือน1  

ราคาและปริมาณประกันรายได
และเกณฑกลางอางอิง  

- ราคาและปริมาณประกันรายได กิโลกรัมละ 2.5 บาท2 ครัวเรือนละไมเกิน 
100 ตัน3 และไมซ้ำแปลง  
- ใชปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเกณฑ
กลางอางอิง (ราคาผลผลิต) ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนด
เกณฑกลางอางอิงโครงการประกันรายไดฯ กำหนด โดยประกาศเกณฑกลาง
อางอิงทุกเดือนเปนระยะเวลา 12 เดือน จายเงินสวนตางคร้ังแรกในวันที่ 1 
ธันวาคม 2564 และจายตอไปทุกวันท่ี 1 ของเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน4  

ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2566 
กรอบวงเงนิและแหลงที่มา วงเงินรวม 6,811.28 ลานบาท ดังนี้  

1. คาชดเชยสวนตางระหวางราคาประกันกับราคาอางอิง โดยใชจากแหลง
เงินทุนของ ธ.ก.ส. วงเงิน 6,675.16 ลานบาท (ธ.ก.ส. จายเงินคาชดเชยเขา
บัญชีเกษตรกรโดยตรง)  
2. คาใชจายในการดำเนินการของ ธ.ก.ส. 136.12 ลานบาท แบงเปน  
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   2.1 คาชดเชยตนทุนเงินในอัตราตนทุนเงินของ ธ.ก.ส. ประจำไตรมาส บวก 
1 (รอยละ 2 ตอป) เปนเงิน 133.5 ลานบาท  
   2.2 คาบรหิารจัดการรายละ 5 บาท (เกษตรกรเปาหมาย จำนวน 524,000 
ราย) เปนเงิน 2.62 ลานบาท  
ท้ังนี้ ให ธ.ก.ส. ขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 และในปถัด ๆ ไปตามท่ีเกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการ 

การกำกับดูแล  - คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑกลางอางอิงโครงการประกัน
รายไดฯ เปนผูกำกับดูแลและเรงรัดการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่
กำหนด และรายงานความกาวหนาปญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
ประกันรายไดฯ ตอ นบมส. เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาใหการดำเนินการ
เปนไปดวยความเรียบรอย 
- คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง 
ระดับจังหวัด ติดตามกำกับดูแลการดำเนินโครงการประกันรายไดฯ ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยและใหการคาเปนไปตามกลไกปกติ เกิดความเปนธรรม 
ไมกดราคาตลาด และรายงานภาวะราคาซื้อขายมันสำปะหลังในจังหวัดตอ
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑกลางอางอิงโครงการประกัน
รายไดฯ  

    
 3. เห็นชอบมาตรการคูขนานโครงการประกันรายไดฯ ป 2564/65 สรุปได ดังน้ี  

หัวขอ รายละเอยีด 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ป 2564/65  
เปาหมาย  สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรโดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งชวยเหลือเกษตรกรในการเพ่ิมผลิตภาพการ
ผลิตและคุณภาพของผลผลิตมันสำปะหลัง รวมท้ังลดตนทุนการผลิตมัน
สำปะหลัง   

อัตราดอกเบี้ย กรอบวงเงิน และ
แหลงท่ีมา  

- วงเงินสินเชื่อ 690 ลานบาท (เกษตรกรเปาหมาย จำนวน 3,000 ราย ราย
ละไมเกิน 230,000 บาท)  
- ดอกเบี้ยเงินกูตามโครงการอัตรารอยละ 6.5 ตอป โดยคิดจากผูกูในอัตรา
รอยละ 3.5 ตอป และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอป เปน
ระยะเวลาไมเกิน 24 เดือน นับแตวันรับเงินกู แตไมเกินวันท่ี 30 กันยายน 
2567 คิดเปนงบประมาณ 41.4 ลานบาท  
- ใชจายจากงบประมาณรายจายประจำปของกระทรวงการคลัง (กค.)  

ระยะเวลาดำเนินการ - ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2567  
- ระยะเวลาการจายเงินกู ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
- ระยะเวลาชดเชยดอกเบ้ีย (24 เดือน) นับแตวันรบัเงินกู แตไมเกินวันที่ 30 
กันยายน 2567  

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ป 2564/65  
เปาหมาย  สนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกรที่มีการประกอบธุรกิจเก่ียวกับมัน

สำปะหลัง หรือสถาบันเกษตรกรที่มีสมาชิกประกอบอาชีพเล้ียงสัตวเปนหลัก 
(สำหรับกรณใีชมันสำปะหลังเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว) เพ่ือนำไปใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรอืรับซื้อหัวมันสำปะหลังสด มัน
สำปะหลังเสนเพ่ือจำหนายตอ และ/หรือแปรรปูเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
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อัตราดอกเบี้ย กรอบวงเงิน และ
แหลงท่ีมา 

- วงเงินสินเชื่อ 500 ลานบาท โดยใชเงินทุนของ ธ.ก.ส.  
- ดอกเบี้ยเงินกูตามโครงการอัตรารอยละ 4 ตอป โดยคิดจากสถาบัน
เกษตรกรในอัตรารอยละ 1 ตอป และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
3 ตอป เปนระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน นับแตวันรับเงินกู แตไมเกินวันที่ 31 
พฤษภาคม 2566 คิดเปนงบประมาณ 15 ลานบาท  
- ใชจายจากงบประมาณรายจายประจำปของ กค.  

ระยะเวลาดำเนินการ  - ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน   2566  
- ระยะเวลาการจายเงินกู ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 
2565 
- ระยะเวลาชดเชยดอกเบ้ีย (ไมเกิน 12 เดือน) นับแตวันรบัเงนิกู แตไมเกิน
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566   

3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ป 2564/65  
เปาหมาย  สนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการแปรรูปมันสำปะหลัง (ลานมัน/โรงแปง/

โรงงานเอทานอล) เพ่ือรับซื้อหัวมันสำปะหลังสด หรือมันเสน และแปรรูปเก็บ
สต็อกในรูปแบบมันเสน/แปงมัน เปนระยะเวลา 60 – 180 วัน เพ่ือดูดซับ
ผลผลิตในชวงที่ออกสูตลาดมาก เกิดการแขงขันรับซื้อ สงผลใหราคามัน
สำปะหลังท่ีเกษตรกรไดรับมีเสถียรภาพ 

ระยะเวลาดำเนินการ - ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2566  
- ระยะเวลาการรับซื้อมันสำปะหลังหรือมันเสน ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
– 30 เมษายน 2565  
- ระยะเวลาการเก็บสต็อก ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2565  

4. โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง ป 2564/65  
เปาหมาย สนับสนุนเงินทุนใหแกกลุมเกษตรกรเปาหมาย (วิสาหกิจชุมชน สหกรณ

การเกษตร กลุมเกษตรกร กลุมกองทุนหมูบาน หรือ กลุมเกษตรกรอ่ืนที่อยู
ภายใตการรับรองจากหนวยงานภาครัฐ) ในการจัดหาเครื่องสับมันสำปะหลัง
ขนาดเล็กพรอมเคร่ืองยนตและอุปกรณการตากมันเสน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และกระบวนการแปรรปูมันสำปะหลัง ใหเกษตรกรสามารถแปรรูปหัวมัน
สำปะหลังสดเปนมันเสนไดดวยตนเอง 

ระยะเวลาโครงการ  ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
    4. เห็นชอบการใหสิทธิเกษตรกรกลุมที่แจงปลูกตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
และมีชวงเก็บเกี่ยวตั้งแต 8 – 12 เดือน รวมทั้งยังไมเคยไดรับสิทธิในโครงการประกันรายไดฯ ป 2562/63 จำนวน
เกษตรกรรวมทั้งส้ิน 84,186 ครัวเรือน พื้นที่ 856,578 ไร เขารวมโครงการฯ ป 2563/64 โดยใหไดรับการชดเชยสวน
ตางตามรอบระยะเวลาที่แจงเก็บเกี่ยวกับกรมสงเสริมการเกษตร ภายใตกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวเมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ประมาณการวงเงินที่จะตองใชประมาณ 604.16 ลานบาท ซึ่งเมื่อรวมกับคาชดเชยสวน
ตางราคาที ่ไดจายไปแลวและประมาณการคาชดเชยสวนตางราคาอีก 4 งวดที่เหลือ จะไมเกินจากกรอบวงเงิน
คาชดเชยสวนตางราคาท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
______________________________  
ขอมูลจากกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) และกรมการคาภายใน พณ.  
1 มันสำปะหลังสามารถปลูกและอยูในดินไดนานถึง 2 ป แตชวงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำใหผลผลิตออกมามีคุณภาพและมีรอยละแปง
ในระดับท่ีดี จะตองมีระยะเวลาในการปลูกไมนอยกวา 8 เดือน  
2 การปลูกมันสำปะหลังมีตนทุนเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 1.85 บาทตอกิโลกรัม ครอบคลุมคาเตรียมดิน คาพันธุมันสำปะหลัง คาปุย คายา
ปราบศัตรูพืชและวัชพืช และคาเก็บเก่ียวรวบรวม  
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3 ปริมาณ 100 ตัน คำนวณจากผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑกลางอางอิงโครงการ
ประกันรายไดฯ กำหนด คูณดวยพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกร หากปริมาณผลผลิตของเกษตรกรรายใดผลออกมามี
มากกวา 100 ตัน จะจายสวนตางราคาใหเพียง 100 ตัน  
4 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑกลางอางอิงโครงการประกันรายไดฯ จะประกาศราคาเกณฑกลางอางอิงกอนที่จะมี
การจายเงินสวนตางทุกวันที่ 1 ของแตละเดอืน โดยปกติจะประกาศประมาณ 3 – 7 วัน กอนท่ีจะดำเนินการจายเงนิสวนตาง   
 
 

……………………………………… 


