ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๑๘๕

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
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. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๓๐๓/๓๒๔๐
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๔. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๓๐๓/๓๓๒๐
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ด้ว ยส านั กงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุการฯ
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่
จะต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกาหนดฯ) รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ตามขั้นตอนแล้ว มีมติเห็นควรเสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ
ตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกาหนดฯ

/๒. สาระ...

๒
๒. สาระสาคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุม ๕๒๑ สศช. ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ได้พิจารณา
เรื่ อง การขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ดโครงการช่ว ยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ กษ. แล้วมีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘(๒) แห่งพระราชกาหนดฯ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๒.๑ ความเป็นมา
๒.๑.๑ วั น ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ โ ครงการช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ กษ. (โดยใช้เงินกู้ตาม
พระราชกาหนดฯ) โดยจ่ ายเงิน ช่ว ยเหลื อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและเป็นผู้ ได้รับผลกระทบประมาณ
๑๐ ล้านราย ระยะเวลา ๓ เดือน (๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓
รวมวงเงินโครงการไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
๒.๑.๒ วั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ กษ. ขยาย
ระยะเวลาการจ่ ายเงินให้เกษตรกรประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ราย ที่ลงทะเบียนเกษตรกรไม่ทันภายในวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบหมายให้ กษ. ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้ว
เสร็ จ ภายในวัน ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเร่งตรวจสอบความซ้าซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการฯ
ตามมติคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป (พร้อมทั้งได้อนุมัติให้ กษ.
เพิ่ ม เติ ม กลุ่ ม เป้ า หมายให้ ค รอบคลุ มเกษตรกรที่ ด้ อยโอกาสและไม่ ส ามารถเข้ า ถึง โครงสร้า งพื้น ฐาน
ด้านการเกษตร จานวน ๑๓๗,๐๙๓ ราย)
๒.๑.๓ วัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม และวัน ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กษ. โดย ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานว่าได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสาเร็จและผ่านการตรวจสอบ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดาเนินการ
ในขั้นตอนของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแล้ว จานวน ๗,๗๔๗,๔๙๐ ราย ทั้งนี้
จากการดาเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ พบว่า กษ. ไม่สามารถดาเนินการจ่ายเงินเยียวยา
ให้กับเกษตรกรบางส่วนได้ทันตามกาหนดระยะเวลาของโครงการฯ เนื่องจากยังมีประเด็นปัญหาที่สาคัญ
หลายกรณี ดั งนั้น กษ. จึ งขอขยายระยะเวลาจ่า ยเงิน ให้เกษตรกรออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๖๓ และขออนุมัติการจ่ายเงินในคราวเดียว จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท/ราย โดยในกรณีการติดตามเกษตรกร
ที่ ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถโอนเงินได้ จะขอยุติการติดตามในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และกรณีการติดตาม
เงินคืนจากเกษตรกรผู้สละสิทธิ จะขออนุมัติให้ กษ. ติดตามจนกว่าจะสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ
(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 ยังมีหลายประเด็นที่จาเป็นต้องให้ กษ. จัดทาข้อมูลเพิ่มเติม
อย่างเป็นทางการ จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัด ประชุมหารือร่วมกับผู้แทน กษ. เพื่อพิจารณา
รายละเอียดในประเด็น ต่างๆ อาทิ หลั กเกณฑ์ ที่ใช้ในการลงทะเบียนเกษตรกรผู้รับช่ว งทาการเกษตร
แทนเกษตรกรผู้เสียชีวิตเพื่อรับสิทธิภายใต้โครงการ จานวนเกษตรกรที่เสียชีวิตในระหว่างดาเนินมาตรการ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนต่อไป
/๒.๒ ข้อเสนอ...

๓
๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ กษ. ได้มีหนังสือแจ้งว่า กษ. อยู่ระหว่างดาเนินการ
รวบรวมรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการของแต่ละหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งแนวทาง
ที่ใช้เพื่ อพิจ ารณาการได้ รั บ สิ ท ธิ์โ ครงการ รวมทั้งการขึ้นทะเบีย นทดแทนเกษตรกรผู้ เสี ยชีวิต ภายใต้
โครงการฯ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน และจ าแนกเกษตรกรที่ ม าขึ้ น ทะเบี ย นทดแทนผู้ เ สี ย ชี วิ ต ออกเป็ น
กลุ่ มเกษตรกรที่ มาขึ้น ทะเบี ย นทดแทนภายในวัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นสุ ดการขึ้ น
ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายใต้โครงการฯ และกลุ่มเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนหลังวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งจาแนกรายละเอียดเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือฯ และกลุ่มที่ไ ด้รับ
เงินช่วยเหลือฯ แล้วเป็นรายเดือน ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการดาเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กษ. ขอเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้
๒.๒.๑ อนุ มั ติก ารจ่ า ยเงิน ให้ แก่ เกษตรกรที่ ยัง ไม่ ส ามารถขึ้น ทะเบี ยนและปรับ ปรุ ง
ทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับการตรวจสอบ/รับรองสิทธิ์
อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จานวน ๓๘,๗๓๗ ราย โดยขอจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว งวดเดียว
จานวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๒.๒.๒ อนุ มั ติ ข ยายเวลาการจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ก รณี เ กษตรกรที่ ม าอุ ท ธรณ์ และผ่ า น
การพิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จานวนประมาณ
๒๖๙ ราย งวดเดียวจานวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๒.๒.๓ อนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลื อ
ภายใต้โ ครงการฯ เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้าซ้อนกับสิ ทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่ต่อมาสละสิ ทธิ
โครงการเราไม่ทิ้ งกั น แล้ ว และกรณี ห น่ว ยงานรั บขึ้ นทะเบีย นขอส่ ง ข้อ มูล เกษตรกรตกหล่ น จ านวน
ประมาณ ๗๕๙ ราย งวดเดียวจานวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๒.๒.๔ อนุมัติขยายเวลาการดาเนินการติดตามเกษตรกรที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับ
โอนเงิน สถานะปัจจุบัน มีจานวน ๑๑๕,๘๙๒ ราย ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้จ่ายเงิน
ในงวดเดียวจานวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย และหากพ้นกาหนดแล้ว ให้ยุติการดาเนินการติดตาม/การโอน
เงิน
๒.๒.๕ อนุ มั ติ ก ารด าเนิ น การติ ด ตามเงิ น คื น ในกรณี เ กษตรกรที่ ยื่ น ขอสละสิ ท ธิ ฯ
(ซึ่ ง สถานะ ณ วั น ที่ ๑๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๓ มี จ านวน ๓๗๘ ราย) โดยมี ก าหนดวั น สิ้ น สุ ด ของการรั บ
ยื่น คาร้องขอสละสิ ทธิ ในวันที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๓ และการขออนุมัติการดาเนินการติดตามเงินคืน
ในกรณี เ กษตรกรที่ ยื่ น ขอสละสิ ท ธิ ฯ โดยขอให้ คื น เงิ น เต็ ม จ านวนตามสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ ผ่ า นช่ อ งทาง
การรับเงินของ ธ.ก.ส. ออกไปจนกว่าจะสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ
ทั้ง นี้ กษ. จะเร่ ง ด าเนิน การจัด ทาข้ อมู ล เพิ่ม เติม ตามประเด็น ข้ อเสนอแนะและมติ
คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่ กรณีเกษตรกรผู้รับช่วงทา
การเกษตรแทนของเกษตรกรผู้เสียชีวิต เพื่อรับสิทธิภายใต้โครงการฯ แทนเกษตรกรที่เสียชีวิต จานวน
๑๙,๐๗๑ ราย ของคณะกรรมการฯ ในโอกาสต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
/๒.๓ ประเด็น...

๔
๒.๓ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ
๒.๓.๑ ฝ่ายเลขานุ การฯ รายงานข้อมูล เพิ่มเติมว่า กรณีของเกษตรกรที่ไม่ส ามารถ
ขึ้น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ งทะเบี ย นเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ในวัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่เสนอ
คณะกรรมการฯ ในครั้ ง นี้ เป็ น การด าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓
ที่ ม อบหมายให้ กษ. เร่ ง ด าเนิ น การขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรและตรวจสอบความซ้ าซ้ อ นตามเงื่ อ นไข
ของโครงการฯ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นเสนอเรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการฯ พิ จ ารณาตามขั้ น ตอนอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเกษตรกรในกลุ่มดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ
ผ่านการตรวจสอบความซ้าซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการฯ แล้ว ประกอบกับข้อเสนอของ กษ. ในครั้งนี้
เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร
ในกลุ่มดังกล่าว
๒.๓.๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า กษ. ควรเร่งดาเนินการจ่ายเงินเยียวยา
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ จานวน
๓๘,๗๓๗ ราย เกษตรกรที่มาอุทธรณ์ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ
เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้าซ้อนกับสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่ต่อมาสละสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว
และกลุ่มเกษตรกรที่ตกหล่น (กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ) และได้ผ่าน
การพิจารณาของ กษ.แล้ ว แต่ กษ. ไม่ส ามารถจ่ายเงินช่วยเหลื อฯ ได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
จานวนประมาณ ๑,๐๒๘ ราย โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทั้งสองกลุ่มดังกล่าวงวดเดียวจานวน ๑๕,๐๐๐
บาทต่อรายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๒.๓.๓ คณะกรรมการฯ เห็ น ว่ า กรอบระยะเวลาในการด าเนิ น การจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่
เกษตรกรที่ยั งไม่ มาแจ้ งเลขที่ บั ญชี รั บ โอนเงิน จานวนประมาณ ๑๑๕,๘๙๒ ราย ควรอยู่บ นพื้น ฐาน
กรอบระยะเวลาเดีย วกั น กับ การดาเนิ น โครงการเราไม่ทิ้ ง กัน ของกระทรวงการคลั ง ซึ่ งกรรมการฯ
(ผู้แทนผู้อานวยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากการดาเนินโครงการเราไม่ทิ้งกัน
ได้ประสบปั ญหาไม่ส ามารถโอนเงินให้กับผู้ ได้รับสิทธิได้เช่นเดียวกั น เนื่องจากผู้รับสิ ทธิแจ้งเลขบัญชี
ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจาตัวประชาชน
๒.๓.๔ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบสามารถ
ปิ ด โครงการ ซึ่ง จะทาให้ ส านั กงานบริ ห ารหนี้ส าธารณะ (สบน.) สามารถบริ ห ารจั ดการหนี้ ไ ด้อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจารณากาหนดระยะเวลาในการติดตามผู้รับสิทธิที่ ยัง
ไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินกับหน่วยงานรับผิดชอบให้สิ้นสุดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และ
หากพ้นกาหนดแล้วให้หน่วยงานรับผิดชอบยุติการดาเนินการติดตาม/การโอนเงิน
๒.๓.๕ ส าหรั บ กลุ่ ม เกษตรกรที่ ยื่ น ขอสละสิ ท ธิ ฯ (ณ วั น ที่ ๑๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๓
มีจานวน ๓๗๘ ราย) นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการกาหนดวันสิ้นสุด
ของการรับยื่นคาร้องขอสละสิทธิ เป็นวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเห็นชอบให้ กษ. ดาเนินการติดตาม
เงินคืนในกรณีเกษตรกรที่ยื่นขอสละสิทธิฯ จนกว่าจะสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ โดยการขอคืนเงิน
จากผู้ยื่นขอสละสิทธิให้ขอคืนเต็มจานวนตามสิทธิที่ได้รับ

/๒.๔ มติ...

๕
๒.๔ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ กษ. ตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้
๒.๔.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ กษ. ขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ ดังนี้
(๑) ขยายระยะเวลาการดาเนินการติดตามเกษตรกรที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชี
รับโอนเงิน จานวนไม่เกิน ๑๑๕,๘๙๒ ราย ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้จ่ายเงินใน
งวดเดียวจานวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย และหากพ้นกาหนดแล้ว ให้ยุติการดาเนินการติดตาม/การโอนเงิน
(๒) ติดตามเงินคืนในกรณีเกษตรกรที่ยื่นขอสละสิทธิฯ (จานวนไม่เกิน ๓๗๘
ราย) โดยมีกาหนดวันสิ้ นสุ ดของการรั บยื่นคาร้องขอสละสิ ทธิในวันที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๓ และการ
ดาเนินการติดตามเงินคืนในกรณีเกษตรกรที่ยื่นขอสละสิทธิฯ โดยขอให้คืนเงินเต็ มจานวนตามสิทธิที่ได้รับ
ผ่านช่องทางการรับเงินของ ธ.ก.ส. ออกไปจนกว่าจะสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ
(๓) จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับการตรวจสอบ/รับรองสิทธิ์อย่าง
สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จานวนไม่เกิน ๓๘,๗๓๗ ราย โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวงวดเดียว
จานวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
(๔) จ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ก รณี เ กษตรกรที่ ไ ม่ ไ ด้ สิ ท ธิ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ภายใต้
โครงการฯ เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้าซ้อนกับสิทธิโครงการเราไม่ ทิ้งกันแต่ต่อมาสละสิทธิโครงการ
เราไม่ทิ้งกันแล้ว และกรณีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนขอส่งข้อมูลเกษตรกรตกหล่น จานวนไม่เกิน ๗๕๙ ราย
งวดเดียวจานวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
(๕) ขยายระยะเวลาการจ่ายเงิ นให้แก่กรณีเกษตรกรที่มาอุทธรณ์ และผ่าน
การพิจารณาแล้วแต่ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จานวนไม่เกิน
๒๖๙ ราย งวดเดียวจานวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๒.๔.๒ เห็ น ควรให้ กษ. เร่ ง ด าเนิน การจ่า ยเงิ น เยี ยวยาให้ แ ก่ก ลุ่ มเกษตรกรที่ ยั ง
ไม่สามารถขึ้น ทะเบียนและปรับ ปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ จานวนไม่เกิน ๓๘,๗๓๗ ราย
เกษตรกรที่มาอุทธรณ์ รวมถึงกลุ่ มเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ และได้ผ่าน
การพิจารณาของ กษ.แล้ ว แต่ กษ. ไม่ส ามารถจ่ายเงินช่วยเหลื อฯ ได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
จานวนไม่เกิน ๑,๐๒๘ ราย โดยให้ กษ. เร่งดาเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่ าวงวดเดียว
จานวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อรายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๒.๔.๓ เห็ น ควรมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบมาตรการ/โครงการที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดาเนินการติดตาม
ผู้รับสิทธิที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินกับหน่วยงานรับผิดชอบให้สิ้นสุดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓ และหากพ้นกาหนดแล้วให้หน่วยงานรับผิดชอบยุติการดาเนินการติดตาม/การโอนเงิน พร้อมทั้ง

/รายงาน...

๖
รายงานผลการดาเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป
๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
สศช. ขอเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบผลการพิ จารณาของคณะกรรมการกลั่น กรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ตามข้อ ๒.๔ ที่ได้มีการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกาหนดฯ
ดังนี้
๓.๑ เห็ น ควรให้ ค วามเห็ น ชอบให้ กษ. ขยายระยะเวลาการด าเนิ น โครงการฯ และ
เร่ งดาเนิ น การจ่ ายเงิน เยี ย วยาให้ แก่กลุ่ มเกษตรกรที่ยังไม่ส ามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบีย น
เกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ จานวนไม่เกิน ๓๘,๗๓๗ ราย เกษตรกรที่มาอุทธรณ์รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้
สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ และได้ผ่านการพิจารณาของ กษ.แล้วแต่ กษ. ไม่สามารถจ่ายเงิน
ช่วยเหลือฯ ได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จานวนไม่เกิน ๑,๐๒๘ ราย โดยให้ กษ. เร่งดาเนินการ
จ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ เ กษตรกรกลุ่ ม ดั ง กล่ า วงวดเดี ย วจ านวน ๑๕ ,๐๐๐ บาทต่ อ รายให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นวั น ที่
๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๓.๒ เห็ น ควรมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบมาตรการ/โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ ด าเนิ น การติ ด ตามผู้ รั บ สิ ท ธิ
ที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินกับหน่วยงานรับผิดชอบให้สิ้นสุดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
และหากพ้นกาหนดแล้วให้ หน่วยงานรับผิดชอบยุติการดาเนินการติดตาม/การโอนเงิน พร้อมทั้งรายงาน
ผลการด าเนิ น โครงการฯ ให้ ค ณะกรรมการฯ ทราบเมื่ อ สิ้ นสุ ด ระยะเวลาโครงการฯ เพื่ อ เป็น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ สศช. ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มีบัญชาให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วยแล้ว จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
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