
 

  
 
 

ที่  นร  ๑๑๐๖/(คกง.) ๑๘๕      คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ส านักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๐๐ 

 ๑๘   สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓  

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี 

 ๒. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๓๐๓/๓๐๖๑  
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๓๐๓/๓๒๔๐  
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๓๐๓/๓๓๒๐  
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 ด้วยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ  
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่
จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชก าหนดฯ) รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) 

 ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ตามขั้นตอนแล้ว มีมติเห็นควรเสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ 
ตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชก าหนดฯ  

 

/๒. สาระ... 



๒ 

 

๒. สาระส าคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย  
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง

ประชุม ๕๒๑ สศช. ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ได้พิจารณา
เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ กษ. แล้วมีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ 
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘(๒) แห่งพระราชก าหนดฯ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

๒.๑ ความเป็นมา  
๒.๑.๑ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ กษ. (โดยใช้เงินกู้ตาม
พระราชก าหนดฯ) โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและเป็นผู้ได้รับผลกระทบประมาณ  
๑๐ ล้านราย ระยะเวลา ๓ เดือน (๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓  
รวมวงเงินโครงการไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๒.๑.๒ วันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบให้ กษ. ขยาย
ระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ราย ที่ลงทะเบียนเกษตรกรไม่ทันภายในวันที่  
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบหมายให้ กษ. ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเร่งตรวจสอบความซ้ าซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการฯ  
ตามมติคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป (พร้อมทั้งได้อนุมัติให้ กษ. 
เพ่ิมเติมกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการเกษตร จ านวน ๑๓๗,๐๙๓ ราย) 

๒.๑.๓ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม และวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กษ. โดย ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานว่าได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนส าเร็จและผ่านการตรวจสอบ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือด าเนินการ
ในขั้นตอนของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแล้ว จ านวน ๗,๗๔๗,๔๙๐ ราย ทั้งนี้  
จากการด าเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ พบว่า กษ. ไม่สามารถด าเนินการจ่ายเงินเยียวยา
ให้กับเกษตรกรบางส่วนได้ทันตามก าหนดระยะเวลาของโครงการฯ เนื่องจากยังมีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ
หลายกรณี ดังนั้น กษ. จึงขอขยายระยะเวลาจ่ายเงินให้เกษตรกรออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๓ และขออนุมัติการจ่ายเงินในคราวเดียว จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท/ราย โดยในกรณีการติดตามเกษตรกร
ที่ ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถโอนเงินได้ จะขอยุติการติดตามในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และกรณีการติดตาม
เงินคืนจากเกษตรกรผู้สละสิทธิ จะขออนุมัติให้ กษ. ติดตามจนกว่าจะสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ 

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓)  
๒.๑.๔ วันที่ ๗ และวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่  

๑๔/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ ได้พิจารณาข้อเสนอของ กษ. แล้ว เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของ กษ. ที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ยังมีหลายประเด็นที่จ าเป็นต้องให้ กษ. จัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม
อย่างเป็นทางการ จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทน กษ. เพ่ือพิจารณา
รายละเอียดในประเด็นต่างๆ อาทิ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการลงทะเบียนเกษตรกรผู้รับช่วงท าการเกษตร 
แทนเกษตรกรผู้เสียชีวิตเพ่ือรับสิทธิภายใต้โครงการ จ านวนเกษตรกรที่เสียชีวิตในระหว่างด าเนินมาตรการ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้ันตอนต่อไป 

/๒.๒ ข้อเสนอ... 



๓ 

 

๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน   

เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ กษ. ได้มีหนังสือแจ้งว่า กษ. อยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการของแต่ละหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งแนวทาง
ที่ใช้เพ่ือพิจารณาการได้รับสิทธิ์โครงการ รวมทั้งการขึ้นทะเบียนทดแทนเกษตรกรผู้เสียชีวิตภายใต้
โครงการฯ ของแต่ละหน่วยงาน และจ าแนกเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนทดแทนผู้เสียชีวิตออกเป็น 
กลุ่มเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนทดแทนภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการขึ้น
ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายใต้โครงการฯ และกลุ่มเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนหลังวันที่  
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งจ าแนกรายละเอียดเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือฯ และกลุ่มที่ได้รับ
เงินช่วยเหลือฯ แล้วเป็นรายเดือน ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กษ. ขอเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้  

๒.๒.๑ อนุมัติการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับการตรวจสอบ/รับรองสิทธิ์
อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๓๘,๗๓๗ ราย โดยขอจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว งวดเดียว
จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒.๒.๒ อนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่กรณีเกษตรกรที่มาอุทธรณ์ และผ่าน 
การพิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ านวนประมาณ 
๒๖๙ ราย งวดเดียวจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒.๒.๓ อนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลื อ
ภายใต้โครงการฯ เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้ าซ้อนกับสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่ต่อมาสละสิทธิ
โครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว และกรณีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนขอส่งข้อมูลเกษตรกรตกหล่น จ านวน
ประมาณ ๗๕๙ ราย งวดเดียวจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒.๒.๔ อนุมัติขยายเวลาการด าเนินการติดตามเกษตรกรที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับ
โอนเงิน สถานะปัจจุบัน มีจ านวน ๑๑๕,๘๙๒ ราย ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้จ่ายเงิน
ในงวดเดียวจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย และหากพ้นก าหนดแล้ว ให้ยุติการด าเนินการติดตาม/การโอน
เงิน 

๒.๒.๕ อนุมัติการด าเนินการติดตามเงินคืนในกรณีเกษตรกรที่ยื่นขอสละสิทธิฯ  
(ซึ่งสถานะ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีจ านวน ๓๗๘ ราย) โดยมีก าหนดวันสิ้นสุดของการรับ 
ยื่นค าร้องขอสละสิทธิ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และการขออนุมัติการด าเนินการติดตามเงินคืน 
ในกรณีเกษตรกรที่ยื่นขอสละสิทธิฯ โดยขอให้คืนเงินเต็มจ านวนตามสิทธิที่ ได้รับ ผ่านช่องทาง 
การรับเงินของ ธ.ก.ส. ออกไปจนกว่าจะสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ 

ทั้งนี้ กษ. จะเร่งด าเนินการจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมตามประเด็นข้อเสนอแนะและมติ
คณะกรรมการฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่กรณีเกษตรกรผู้รับช่วงท า
การเกษตรแทนของเกษตรกรผู้เสียชีวิต เพ่ือรับสิทธิภายใต้โครงการฯ แทนเกษตรกรที่เสียชีวิต จ านวน 
๑๙,๐๗๑ ราย ของคณะกรรมการฯ ในโอกาสต่อไป  

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) 

/๒.๓ ประเด็น... 



๔ 

 

๒.๓ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ  

๒.๓.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีของเกษตรกรที่ไม่สามารถ 
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่เสนอ
คณะกรรมการฯ ในครั้งนี้  เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ที่มอบหมายให้ กษ. เร่งด าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและตรวจสอบความซ้ าซ้อนตามเงื่อนไข 
ของโครงการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง   
ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเกษตรกรในกลุ่มดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ 
ผ่านการตรวจสอบความซ้ าซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการฯ แล้ว ประกอบกับข้อเสนอของ กษ. ในครั้งนี้  
เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร
ในกลุ่มดังกล่าว 

๒.๓.๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า กษ. ควรเร่งด าเนินการจ่ายเงินเยียวยา
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์  จ านวน 
๓๘,๗๓๗ ราย เกษตรกรที่มาอุทธรณ์รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ  
เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้ าซ้อนกับสิทธิโครงการเราไม่ท้ิงกันแต่ต่อมาสละสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว 
และกลุ่มเกษตรกรที่ตกหล่น (กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ)  และได้ผ่าน
การพิจารณาของ กษ.แล้วแต่ กษ. ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
จ านวนประมาณ ๑,๐๒๘ ราย โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทั้งสองกลุ่มดังกล่าวงวดเดียวจ านวน ๑๕,๐๐๐ 
บาทต่อรายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓   

๒.๓.๓ คณะกรรมการฯ เห็นว่ากรอบระยะเวลาในการด าเนินการจ่ายเงินให้แก่
เกษตรกรที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงิน จ านวนประมาณ ๑๑๕,๘๙๒ ราย ควรอยู่บนพ้ืนฐาน 
กรอบระยะเวลาเดียวกันกับการด าเนินโครงการเราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง ซึ่งกรรมการฯ  
(ผู้แทนผู้อ านวยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าจากการด าเนินโครงการเราไม่ทิ้งกัน  
ได้ประสบปัญหาไม่สามารถโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้รับสิทธิแจ้งเลขบัญชี 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

๒.๓.๔ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้หน่วยงานรับผิดชอบสามารถ 
ปิดโครงการ ซึ่งจะท าให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก าหนดระยะเวลาในการติดตามผู้รับสิทธิที่ยัง 
ไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินกับหน่วยงานรับผิดชอบให้สิ้นสุดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และ
หากพ้นก าหนดแล้วให้หน่วยงานรับผิดชอบยุติการด าเนินการติดตาม/การโอนเงิน 

๒.๓.๕ ส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นขอสละสิทธิฯ (ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  
มีจ านวน ๓๗๘ ราย) นั้น คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการก าหนดวันสิ้นสุด
ของการรับยื่นค าร้องขอสละสิทธิ เป็นวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเห็นชอบให้ กษ. ด าเนินการติดตาม
เงินคืนในกรณีเกษตรกรที่ยื่นขอสละสิทธิฯ จนกว่าจะสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ โดยการขอคืนเงิน
จากผู้ยื่นขอสละสิทธิให้ขอคืนเต็มจ านวนตามสิทธิที่ได้รับ 

 

 

/๒.๔ มติ... 



๕ 

 

๒.๔ มติคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ กษ. ตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชก าหนดฯ ดังนี้  

๒.๔.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ กษ. ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ ดังนี้   

(๑) ขยายระยะเวลาการด าเนินการติดตามเกษตรกรที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชี
รับโอนเงิน จ านวนไม่เกิน ๑๑๕,๘๙๒ ราย ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้จ่ายเงินใน
งวดเดียวจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย และหากพ้นก าหนดแล้ว ให้ยุติการด าเนินการติดตาม/การโอนเงิน 

(๒) ติดตามเงินคืนในกรณีเกษตรกรที่ยื่นขอสละสิทธิฯ (จ านวนไม่เกิน ๓๗๘ 
ราย) โดยมีก าหนดวันสิ้นสุดของการรับยื่นค าร้องขอสละสิทธิในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และการ
ด าเนินการติดตามเงินคืนในกรณีเกษตรกรที่ยื่นขอสละสิทธิฯ โดยขอให้คืนเงินเต็มจ านวนตามสิทธิที่ได้รับ 
ผ่านช่องทางการรับเงินของ ธ.ก.ส. ออกไปจนกว่าจะสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ 

(๓) จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับการตรวจสอบ/รับรองสิทธิ์อย่าง
สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จ านวนไม่เกิน ๓๘,๗๓๗ ราย โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวงวดเดียว
จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  

(๔) จ่ายเงินให้แก่กรณีเกษตรกรที่ ไ ม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้
โครงการฯ เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้ าซ้อนกับสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่ต่อมาสละสิทธิโครงการ 
เราไม่ทิ้งกันแล้ว และกรณีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนขอส่งข้อมูลเกษตรกรตกหล่น จ านวนไม่เกิน ๗๕๙ ราย 
งวดเดียวจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

(๕) ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่กรณีเกษตรกรที่มาอุทธรณ์และผ่าน
การพิจารณาแล้วแต่ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ านวนไม่เกิน 
๒๖๙ ราย งวดเดียวจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒.๔.๒ เห็นควรให้ กษ. เร่งด าเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ยัง 
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์  จ านวนไม่เกิน ๓๘,๗๓๗ ราย 
เกษตรกรที่มาอุทธรณ์รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ และได้ผ่าน 
การพิจารณาของ กษ.แล้วแต่ กษ. ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
จ านวนไม่เกิน ๑,๐๒๘ ราย โดยให้ กษ. เร่งด าเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวงวดเดียว
จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อรายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  

๒.๔.๓ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการ/โครงการที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ  
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด าเนินการติดตาม
ผู้รับสิทธิที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินกับหน่วยงานรับผิดชอบให้สิ้นสุดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ และหากพ้นก าหนดแล้วให้หน่วยงานรับผิดชอบยุติการด าเนินการติดตาม/การโอนเงิน พร้อมทั้ง

/รายงาน... 



๖ 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้ันตอนต่อไป  

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ตามข้อ ๒.๔ ที่ได้มีการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ของ กษ. เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชก าหนดฯ 
ดังนี้    

๓.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ กษ. ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ และ 
เร่งด าเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ จ านวนไม่เกิน ๓๘,๗๓๗ ราย เกษตรกรที่มาอุทธรณ์รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้
สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ และได้ผ่านการพิจารณาของ กษ.แล้วแต่ กษ. ไม่สามารถจ่ายเงิน
ช่วยเหลือฯ ได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ านวนไม่เกิน ๑,๐๒๘ ราย โดยให้ กษ. เร่งด าเนินการ
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวงวดเดียวจ านวน ๑๕ ,๐๐๐ บาทต่อรายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่  
๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  

๓.๒ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการ/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด าเนินการติดตามผู้รับสิทธิ 
ที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินกับหน่วยงานรับผิดชอบให้สิ้นสุดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
และหากพ้นก าหนดแล้วให้หน่วยงานรับผิดชอบยุติการด าเนินการติดตาม/การโอนเงิน พร้อมทั้งรายงาน
ผลการด าเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้ันตอนต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทั้งนี้ สศช. ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
มีบัญชาให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วยแล้ว จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายทศพร  ศิริสัมพันธ์) 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕  
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐ 
Email: soontraluck@nesdc.go.th 


