มติ ครม. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 (เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้ อง)
ข้ อมูลจาก www.thaigov.go.th
ท่านสามารถตรวจสอบและสืบค้ นมติคณะรัฐมนตรี อย่างเป็ นทางการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ ที่
www.cabinet.thaigov.go.th
5. เรื่อง ขออนุมัตคิ ณะรัฐมนตรี จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร
คณะรัฐมนตรี อนุมตั จิ ดั สรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้ กรมส่งเสริ มการเกษตร
ยืมจํานวน 739 ล้ านบาท เพื่อดําเนินการตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้ รับผลกระทบจากการระบาด
ของเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล โรคเขียวเตี ้ยและโรคใบหงิก และให้ กรมส่งเสริ มการเกษตรตังงบประมาณ
้
ชดใช้ คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในปี 2554 ทังจํ
้ านวน ซึง่ เป็ นไปตามมติคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร ครัง้ ที่ 2 / 2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรได้ มีมติในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2553 ให้ นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมตั จิ ดั สรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้ กรม
ส่งเสริ มการเกษตร เพื่อดําเนินการตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของ
เพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล โรคเขียวเตี ้ยและโรคใบหงิก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ความเป็ นมา
1.1 คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติในการแก้ ไขปั ญหาการระบาดของเพลี ้ยกระโดด
สีนํ ้าตาล โรคเขียวเตี ้ยและโรคใบหงิก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี ้
(1) รับทราบสถานการณ์การระบาด และการดําเนินการตามมาตรการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
(2) อนุมตั ใิ นหลักการแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ ไขปั ญหา
โดยการตัดวงจรของเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
(3) อนุมตั กิ รอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุ เฉินหรื อจําเป็ น จํานวน 501 ล้ านบาท ให้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหาการระบาดของเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล โร
เขียวเตี ้ย และโรคใบหงิก โดยให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทําความตกลงรายละเอียดกับสํานัก
งบประมาณต่อไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการในส่วนที่เหลืออีก
จํานวน 739 ล้ านบาท (1,240-501=739) ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริ มการเกษตร)
นําเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อขอใช้ จ่ายจากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไปก่อนตาม
ขันตอนของกฎหมายและระเบี
้
ยบที่เกี่ยวข้ องโดยด่วน และให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรขอตังงบประมาณเพื
้
่อชดใช้ คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรต่อไป และให้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รายงานผลการดําเนินงานให้ คณะรัฐมนตรี ทราบในสัปดาห์หน้ าด้ วย
1.2 กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอขออนุมตั จิ ดั สรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จํานวน 739 ล้ านบาท เพื่อดําเนินการตาม
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล โรคเขียวเตี ้ยแล
โรคใบหงิก ในพื ้นที่ 8 จังหวัด จํานวน 3.99 แสนไร่
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2. มติคณะกรรมการสงเคราะห์ เกษตรกร
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรได้ มีมติในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2553 เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2553 ให้ นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรให้ กรมส่งเสริ มการเกษตรยืมจํานวน 739 ล้ านบาท เพื่อดําเนินการตามโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล โรคเขียวเตี ้ยและโรคใบหงิก และให้ กร
ส่งเสริ มการเกษตรตังงบประมาณชดใช้
้
คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรใน ปี 2554 ทังจํ
้ านวน
7. เรื่อง มาตรการเร่ งรั ดหน่ วยงานที่ได้ รับอนุมัตเิ งินโครงการลงทุนภายใต้ แผนปฏิบัตกิ ารไทย
เข้ มแข็ง 2555 (วงเงิน 199,960.60 ล้ านบาท)
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการเร่งรัดหน่วยงานที่ได้ รับอนุมตั เิ งินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้ มแข็ง 2555 (วงเงิน 199,960.60 ล้ านบาท) ดังนี ้
1. กรณีหน่วยงานยังไม่ได้ เสนอขอจัดสรร ให้ เร่งดําเนินการจัดส่งข้ อมูลให้ สํานัก
งบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้ แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้ มแข็ง 2555 ให้ แล้ วเสร็จภายใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ทังนี
้ ้ กรณีเป็ นโครงการที่อยูร่ ะหว่างการจัดประกวดราคา หรื อการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลัน่ กรองและบริหารโครงการภายใต้ แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้ มแข็ง 2555 ให้ ขยายเวลาการ
จัดส่งข้ อมูลให้ สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินโครงการฯ ไปเป็ นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553
2. กรณีหน่วยงานได้ รับการจัดสรรเงินแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ลงนามในสัญญา ให้ เร่งดําเนินการ
ลงนามในสัญญาให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553
หากไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้ อ 1 และ 2 ให้ ยตุ โิ ครงการเพื่อ
สามารถนําเงินจากโครงการดังกล่าวไปให้ โครงการที่มีความพร้ อมในการดําเนินการมากกว่า แต่ไม่ได้ รับ
อนุมตั ิ (ยกเว้ น กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่คณะรัฐมนตรี มีมติ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 ให้ ขยายเวลาการยื่นคําขอจัดสรรต่อสํานักงบประมาณต่อไปก่อน)
3. เพื่อให้ สามารถติดตามและรายงานผลโครงการลงทุนภายใต้ แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้ มแข็ง
2555 ได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ ให้ ทกุ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบันทึกข้ อมูลแผนงาน งวดงาน และงวด
เงินตามระบบ Projects Financial Monitoring System (PFMS) ที่กระทรวงการคลังกําหนดทุกโครงการ
ภายหลังจากได้ รับจัดสรรเงินแล้ ว และ/หรื อลงนามในสัญญาแล้ ว ทังนี
้ ้ ให้ กระทรวงการคลังใช้ ข้อมูลการ
รายงานจากระบบ PFMS เป็ นข้ อมูลการพิจารณาความก้ าวหน้ าของโครงการ หากไม่มีการบันทึกข้ อมูลถือ
ว่าโครงการดังกล่าวยังไม่มีการดําเนินงาน และให้ ยตุ โิ ครงการ เพื่อสามารถนําเงินจากโครงการดังกล่าวไป
ให้ โครงการที่มีความพร้ อมในการดําเนินการมากกว่าแต่ไม่ได้ รับอนุมตั ติ อ่ ไป
ทังนี
้ ้ มอบให้ กระทรวงการคลังพิจารณากําหนดกรอบระยะเวลาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต้ อง
ดําเนินการบันทึกข้ อมูลให้ ชดั เจน เหมาะสม และแจ้ งให้ ทกุ หน่วยงานทราบเพื่อถือปฏิบตั ติ อ่ ไปด้ วย
ข้ อเท็จจริง
การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้ แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้ มแข็ง 2555 ณ วันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2553 สรุปได้ ดงั นี ้
รอบที่ 1 (วงเงิน 199,960.60 ล้ านบาท)
1. หน่วยงานได้ รับจัดสรรแล้ ว จํานวน 15,852 โครงการ จํานวนเงิน 158,784.59 ล้ านบาท
ลงนามในสัญญาแล้ ว จํานวน 6,238 โครงการ จํานวนเงิน 110,044.66 ล้ านบาท เบิกจ่ายแล้ ว จํานวน
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34,767.15 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 21.90 ของจํานวนเงินจัดสรร โดยยังมีหน่วยงานที่ได้ รับจัดสรรแล้ ว แต่ยงั
ไม่ลงนามในสัญญา จํานวน 9,614 โครงการ จํานวนเงิน 48,604.79 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
1.1 ได้ รับจัดสรรแล้ วไม่เกิน 15 วันทําการ จํานวน 2,226 โครงการ จํานวนเงิน
12,787.82 ล้ านบาท
1.2 ได้ รับจัดสรรแล้ วเกิน 15 วันทําการ จํานวน 7,388 โครงการ จํานวนเงิน
35,816.97 ล้ านบาท
2. หน่วยงานที่ยงั ไม่ขอจัดสรร ประกอบด้ วย หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 (วงเงิน 149,999.84 ล้ านบาท หน่วยงานได้ รับจัดสรรแล้ ว จํานวน 20,351.05
ล้ านบาท เบิกจ่ายแล้ วจํานวน 11,524.28 ล้ านบาท
8. เรื่อง การแก้ ไขปั ญหาการประกันรายได้ เกษตรกรผ้ ูปลกข้
ู าว (รอบที่1) เพิ่มเติม และการ
กําหนดหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการประกันรายได้ ผู้ปลกข้
ู าว (รอบที่ 2)
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการแก้ ไขปั ญหาการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว (รอบที่1)
เพิ่มเติม และการกําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการประกั
้
นรายได้ ผ้ ปู ลูกข้ าว (รอบที่ 2) ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายข้ าวแห่งชาติ (กขช.) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
ดังนี ้
1. การแก้ ไขปั ญหาประกันรายได้ เกษตรกรผ้ ูปลกข้
ู าว (รอบที่ 1) เพิ่มเติม
1.1 กรณีไม่ ได้ ขนึ ้ ทะเบียนเกษตรกรภายในระยะเวลาตามโครงการฯ
ไม่เห็นชอบให้ เกษตรกรจังหวัดร้ อยเอ็ด มหาสารคาม และนครสวรรค์ ที่ไม่ได้ มาขึ ้นทะเบียนเกษตรกรภายใน
ระยะเวลาตามที่กําหนดเดือนตุลาคม 2552 เข้ าร่วมโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว ปี 2552/53
(รอบที่ 1) เพื่อให้ เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553
1.2 กรณีทาํ สัญญาและขอใช้ สิทธิภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 และกรณี
มีท่ นี าหลายแปลงแต่ ขึน้ ทะเบียนได้ แปลงเดียว มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการ กขช.ระดับจังหวัด
แต่งตังคณะทํ
้
างานเพื่อไต่สวนให้ ได้ ข้อเท็จจริงในพื ้นที่ที่มีปัญหา เช่น จังหวัดร้ อยเอ็ด มหาสารคาม บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ลําปาง และเลย กรณีที่กลุม่ เกษตรกรขอใช้ สทิ ธิ 16 -30 พฤศจิกายน 2552 แต่ ธ.ก.ส.
ให้ ใช้ สทิ ธิชว่ งวันที่ 1 ธันวาคม 2552 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 และกรณีเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม
ที่ปลูกข้ าวในที่นาหลายแปลง แต่เกษตรอําเภอขึ ้นทะเบียนให้ ใช้ สทิ ธิเพียงแปลงเดียว เพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจนและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายโดยให้ หาต้ นเหตุของปั ญหาและดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน
เพื่อแจ้ งฝ่ ายเลขานุการ กขช. ดําเนินการต่อไป
1.3 กรณีเกษตรกรปลกข้
ู าว 2 ชนิด ทําสัญญาประกันรายได้ และต่ อมาขอ
เปลี่ยนแปลงใช้ สิทธิวันเดียวกันคือ 30 พฤศจิกายน 2552 แต่ ธ.ก.ส.กําหนดวันใช้ สิทธิต่างกัน
สําหรับข้ าวแต่ ละชนิด มอบหมายให้ ธ.ก.ส.แก้ ไขเปลีย่ นแปลงการใช้ สทิ ธิของเกษตรกรให้ ถกู ต้ อง โดยให้
ได้ รับสิทธิวนั เดียวกันคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ตามที่เกษตรกรจังหวัดมหาสารคามที่ปลูกข้ าว 2 ชนิด
ร้ องขอ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางเอกสารและไม่ใช่ความผิดของเกษตรกร
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1.4 กรณีเกษตรกรทําสัญญาช่ วงวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2552 แต่ ธ.ก.ส.
ระบุวันที่ใช้ สิทธิให้ เกษตรกรในช่ วงวันที่ 16 – 31 ธันวาคม 2552 เห็นชอบให้ เกษตรกรจังหวัด
ขอนแก่นที่ทําสัญญากับ ธ.ก.ส. ช่วงวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2552 ใช้ สทิ ธิชดเชยได้ ในวันที่ 1- 15 ธันวาคม
2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552
1.5 กรณีเกษตรกรทําสัญญาช่ วงวันที่ 16 – 31 ธันวาคม 2552 ขอใช้ สิทธิ
ในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2552 มอบหมายให้ ธ.ก.ส.และสํานักงานการค้ าภายในจังหวัดขอนแก่น
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งว่าเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จํานวน 28,369 ราย ทําสัญญาช่วงวันที่ 16 -31 ธันวาคม
2552 จริงหรื อไม่ หรื อเป็ นการใช้ สทิ ธิในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ได้ รับเงินชดเชยน้ อย หรื อไม่ได้ รับเงินชดเชย
จึงมาขอใช้ สทิ ธิช่วงวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2552 โดยขอให้ ตรวจสอบแล้ วเสร็ จภายใน 7 วัน และแจ้ ง
ฝ่ ายเลขานุการ กขช.เพื่อดําเนินการต่อไป
1.6 กรณีเกษตรกรปลกข้
ู าวเหนียวขอรับเงินชดเชยช่ วงเดือนพฤศจิกายน
2552 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เห็นชอบให้ เกษตรกรที่ทําสัญญาช่วง 16 – 30
ธันวาคม 2552 ใช้ สทิ ธิชดเชยได้ ในช่วง 1 – 15 ธันวาคม 2552 แต่เกษตรกรที่ปลูกข้ าวเหนียวและข้ าว
ปทุมธานี 1 ไม่ได้ รับเงินชดเชยเพราะไม่มีสว่ นต่างของราคาประกันกับเกณฑ์กลางอ้ างอิง จึงเห็นชอบให้
เกษตรกรที่ปลูกข้ าวเหนียวและข้ าวปทุมธานี 1 ที่ทําสัญญาในช่วงวันที่ 1 -31 ธันวาคม 2552 สามารถใช้
สิทธิชดเชยได้ โดยให้ เกษตรกรที่ปลูกข้ าวเหนียวใช้ สทิ ธิในช่วงวันที่ 16 -30 พฤศจิกายน 2552 และ
เกษตรกรที่ปลูกข้ าวปทุมธานี 1 ให้ ใช้ สทิ ธิในช่วงวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2552 ซึง่ เป็ นช่วงสุดท้ ายของ
ชนิดข้ าวดังกล่าวที่จะได้ รับเงินชดเชย เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมเพราะเป็ นช่วงขยายเวลาทําสัญญา
เนื่องจากหน่วยงานของรัฐทําสัญญาไม่ทนั
1.7 กรณีกรมส่ งเสริมการเกษตรออกหนังสือรั บรองให้ เกษตรกรไม่ ตรง
ตามชนิดข้ าวที่เกษตรกรปลกู รับทราบตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรยืนยันว่าได้ ตรวจสอบและแก้ ไขให้
เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และเชียงใหม่ ถูกต้ องตามความเป็ นจริ งแล้ ว
1.8 กรณีเจ้ าหน้ าที่ ธ.ก.ส.ขอเงินชดเชยบางส่ วนคืนจากเกษตรกร และใน
กรณีนําเงินชดเชยมาจ่ ายให้ เกษตรกรแล้ วคิดค่ าธรรมเนียมจากเกษตรกร รายละ 30 บาท รับทราบ
ตามที่ ธ.ก.ส.จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ถูกต้ องและคืนเงินชดเชยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวแก่เกษตรกร
จังหวัดอุบลราชธานี และมหาสารคาม
1.9 กรณีเกษตรกรภาคใต้ ขอใช้ สิทธิช่วงวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2552
เห็นชอบยืนยันให้ เกษตรกรในจังหวัดภาคใต้ ใช้ สทิ ธิประกันรายได้ รอบที่ 1 ช่วงหลังการเก็บเกี่ยวตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการของโครงการประกันรายได้ เนื่องจาก
หน่วยงานของรัฐสามารถทําสัญญาได้ ทนั ตามกําหนดเวลา
2. การกําหนดเกณฑ์ กลางอ้ างอิงข้ าวเปลือก
เห็นชอบให้ กําหนดเกณฑ์กลางอ้ างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว
ปี 2552/53 ทังรอบที
้
่ 1 และรอบที่ 2 เป็ นราคาเดียวกัน โดยให้ ยดึ หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เดิม คือให้ คํานวณจากมูลค่าข้ าวสาร ณ ตลาดกรุงเทพมหานครรวมกับมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ หักด้ วยค่าแปรสภาพข้ าวเปลือกเป็ นข้ าวสาร และค่าขนส่งเฉลี่ยจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด
จุดซื ้อขายของเกษตรกร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริงให้ คํานวณค่าขนส่งเฉลี่ยกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด
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จุดซื ้อขายของเกษตรกรในพื ้นที่ที่มีผลผลิตออกสูต่ ลาดในขณะนันและนํ
้
าปริ มาณผลผลิตมา เฉลี่ยถ่วง
นํ ้าหนักอัตรา ค่าขนส่งเพื่อใช้ ในการคํานวณเกณฑ์กลางอ้ างอิงด้ วย
3. หลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน การประกันรายได้ เกษตรกรผ้ ูปลกข้
ู าว ปี 2552/53 รอบที่ 2
เห็นชอบหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และแนวทางการปฏิบตั โิ ครงการประกันรายได้ เกษตรกร
ปี 2552/53 รอบที่ 2 ตามคูม่ ือการขึ ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว ปี 2552/53 รอบที่ 2 ของกรมส่งเสริม
การเกษตร และหลักเกณฑ์การทําสัญญาและการใช้ สทิ ธิโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว ปี
2552/53 รอบที่ 2 ของ ธ.ก.ส. ตามที่เสนอ โดยให้ เพิ่มเติม ดังนี ้
3.1 ขัน้ ตอนการทําประชาคม กรณีที่ทําประชาคมแล้ วไม่มีการคัดค้ าน
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลสุม่ ตรวจสอบพื ้นที่จริงร้ อยละ 10 ของจํานวนแปลงที่มีการทํา
ประชาคมภายในระยะเวลาที่กําหนด หากตรวจสอบข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่าเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวน
แปลงที่สมุ่ ตรวจสอบไม่เป็ นไปตามที่เกษตรกรแจ้ งในแบบขึ ้นทะเบียน ทพศ.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับตําบลจะต้ องทําการตรวจสอบจํานวนแปลงที่มาทําประชาคมทังหมด
้
ภายในระยะเวลา 30 วัน
นับจากวันสุม่ ตรวจสอบพื ้นที่จริ ง โดยให้ คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลดําเนินการเพิกถอนสิทธิการ
ขึ ้นทะเบียนแปลงที่แจ้ งข้ อมูลไม่ตรงกับความเป็ นจริง และให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะ
ดําเนินการตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ ให้ กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการออกใบรับรองเกษตรกรให้ กบั เกษตรกร
ทุกแปลงตามที่ขึ ้นทะเบียน โดยให้ เพิ่มในรายละเอียดว่ าอย่ ูในระหว่ างดําเนินการตรวจสอบ เมื่อ
เกษตรกรนําไปทําสัญญากับ ธ.ก.ส. ให้ กําหนดการใช้ สทิ ธิตามขันตอน
้
แต่ ธ.ก.ส.จะยังไม่จา่ ยเงินให้ กบั
เกษตรกร จนกว่าการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลจะเสร็จสิ ้น และแจ้ งผล
ให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการต่อไป
3.2 การออกใบรับรองผลการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร ให้ กรมส่งเสริมการเกษตร
ออกใบรับรองผลการขึ ้นทะเบียนเกษตรกร จํานวน 3 ใบ ประกอบด้ วย (1) ต้ นฉบับ จะมอบให้ เกษตรกร
เพื่อนําไปทําสัญญากับ ธ.ก.ส. (2) สําเนาคูฉ่ บับใบที่ 1 เกษตรอําเภอจะต้ องเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน (3) สําเนา
คูฉ่ บับ ใบที่ 2 ให้ เกษตรกรเก็บไว้ หากต้ องการสามารถนําไปใช้ เป็ นหลักฐานในการเข้ าร่วมโครงการ
แทรกแซงตลาดรับซื ้อข้ าวเปลือก ในกรณีที่ราคาเกณฑ์กลางอ้ างอิงมีราคาตํ่ากว่าราคาประกัน
ทังนี
้ ้ กําหนดให้ ระบุในใบรับรองผลการขึ ้นทะเบียนว่าเกษตรกรต้ องนําใบรับรอง
ผลการขึ ้นทะเบียนเกษตรกรมาขอทําสัญญากับ ธ.ก.ส. ภายใน 15 วัน นับแต่ วันที่ออกหนังสือรั บรอง
ณ สาขาที่ตงั ้ ภมิู ลาํ เนา
3.3 ขัน้ ตอนการจัดทําสัญญาประกันรายได้ กับ ธ.ก.ส. เกษตรกรสามารถ
กําหนดวันใช้ สทิ ธิได้ ตงแต่
ั ้ วนั เก็บเกี่ยวที่ระบุในใบรับรองผลการขึ ้นทะเบียนเกษตรกรเป็ นต้ นไป และต้ องอยู่
ในช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 21 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2553 และภาคใต้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 21 เมษายน – 31 ตุลาคม
2553 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.3.1 กรณีจดั ทําสัญญาประกันรายได้ ก่อนวันที่เก็บเกี่ยวตาม
ใบรับรองผลการขึ ้นทะเบียนเกษตรกร ให้ ใช้ สทิ ธิได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่เก็บเกี่ยวเป็ นต้ นไป ซึง่ ต้ องไม่เกินวันสิ ้นสุด
กําหนดวันใช้ สทิ ธิ โดยเกษตรกรสามารถแจ้ งในวันทําสัญญาหรื อแจ้ งในภายหลังได้ ทังนี
้ ้ กรณีแจ้ งขอใช้
สิทธิในภายหลังวันที่เกษตรกรจะกําหนดวันขอใช้ สทิ ธิให้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่เกษตรกรมาแจ้ งขอใช้ สทิ ธิเป็ นต้ นไป
ซึง่ ต้ องไม่เกินวันสิ ้นสุดกําหนดวันใช้ สทิ ธิ
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3.3.2 กรณีส่วนราชการไม่ สามารถออกใบรั บรองผลการขึน้
ทะเบียน หรือจัดทําสัญญาประกันรายได้ ให้ เกษตรกรก่ อนวันที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไว้ ใน
ใบรับรองฯ อนุโลมให้ เกษตรกรจัดทําสัญญาประกันรายได้ โดยสามารถใช้ สทิ ธิย้อนหลังตังแต่
้ วนั ที่เกษตรกร
เก็บเกี่ยวหรื อใช้ สทิ ธิในอนาคต แต่ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 และภาคใต้ ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม
2553 ทังนี
้ ้ เกษตรกรจะต้ องจัดทําสัญญากับ ธ.ก.ส. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่กรมส่ งเสริม
การเกษตรออกใบรั บรอง
3.3.3 กรณีท่ เี กษตรกรมาทําสัญญาเกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่กรม
ส่ งเสริมการเกษตร ออกใบรับรองผลการขึน้ ทะเบียน เกษตรกรสามารถใช้ สทิ ธิได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ทําสัญญา
เป็ นต้ นไป แต่ไม่เกินวันสิ ้นสุดกําหนดวันใช้ สทิ ธิ และเกษตรกรจะต้ องกําหนดการใช้ สทิ ธิในวันที่มาทํา
สัญญาด้ วย หากในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงวันที่ใช้ สทิ ธิอีกต้ องมาแจ้ ง ธ.ก.ส. ล่วงหน้ า 3 วันทําการ ก่อนถึง
กําหนดวันใช้ สทิ ธิ
3.3.4 กรณีทบทวนการขึ ้นทะเบียนใหม่หรื อกรณีตกสํารวจจากการขึ ้น
ทะเบียนและทําประชาคม เกษตรกรสามารถใช้ สทิ ธิได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทําสัญญาเป็ นต้ นไป
12. เรื่อง สรุ ปสถานการณ์ ภยั พิบัตดิ ้ านการเกษตรปี 2553 ครั ง้ ที่ 2
คณะรัฐมนตรี รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปสถานการณ์ภยั พิบตั ดิ ้ าน
การเกษตรปี 2553 ครัง้ ที่ 2 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ประกอบด้ วย สถานการณ์ภยั พิบตั ดิ ้ านการเกษตร
สถานการณ์นํ ้า การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ งปี 2552/2553 และการให้ ความช่วยเหลือ สรุปได้ ดงั นี ้
สถานการณ์ ภยั พิบัตดิ ้ านการเกษตร
1. ภัยแล้ ง ช่วงภัย วันที่ 15 ธ.ค. 52 ถึง 27 ม.ค. 53 (ข้ อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ.53) พื ้นที่
ประสบภัย 4 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดเชียงราย(3 อําเภอ) แพร่ (5 อําเภอ) น่าน (1 อําเภอ) และสุโขทัย (1
อําเภอ) เกษตรกร 19,028 ราย พื ้นที่คาดว่าจะเสียหาย 82,274 ไร่ แบ่งเป็ น ข้ าว 3,431 ไร่ พืชไร่ 78,353 ไร่
พืชสวนและอื่นๆ 490 ไร่
การดําเนินการ จังหวัดแพร่และสุโขทัย ช่วยเหลือด้ วยการสูบนํ ้าเข้ าพื ้นที่ ยังไม่มีพื ้นที
เสียหาย จังหวัดเชียงราย สํารวจเสร็จและผ่าน ก.ช.ภ.อ.แล้ ว 2 อําเภอ อยูร่ ะหว่างสํารวจ 1 อําเภอ จังหวัด
น่านอยูร่ ะหว่างการสํารวจ
2. ศัตรพื
ู ช โรคพืช ระบาด
2.1 เพลีย้ แป้งมันสําปะหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 53)
พื ้นที่การระบาด 27 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อํานาจเจริญ
ศรี ษะเกษ สุรินทร์ ร้ อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยนาท ชลบุรี สระแก้ ว
จันทบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา อุทยั ธานี นครสวรรค์ กําแพงเพชร พิจิตร ตาก ราชบุรี กาญจนบุรีและ
แพร่ พื ้นที่ 462,471 ไร่
2.2 เพลีย้ กระโดดสีนํา้ ตาล โรคเขีย้ วเตีย้ และใบหงิก (ข้ อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ.53)
พื ้นที่การระบาด 8 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุทยั ธานี กําแพงเพชร พิจิตร
อ่างทอง ปทุมธานี ชัยนาท ลพบุรี เกษตรกร 20,681 ราย พื ้นที่ระบาด 398,577 ไร่ เป็ นพื ้นที่ระบาดรุนแรง
59,114 ไร่ และพื ้นที่ระบาดไม่รุนแรง 339,463 ไร่
2.3 หนนาระบาด
(ข้ อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ.53)
ู
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พื ้นที่การระบาด 2 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดร้ อยเอ็ด(1 อําเภอ) กาญจนบุรี(1 อําเภอ)
เกษตรกร 2,818 ราย พื ้นที่คาดว่าจะเสียหาย 32,140 ไร่ แบ่งเป็ น ข้ าว 31,699 ไร่ พืชไร่ 424 ไร่ และพืช
สวนและอื่นๆ 17 ไร่
2.4 แมลงนนหลวงระบาดในอ้
อย
ู
พื ้นที่การระบาด 2 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ลักษณะการทําลายจะ
เป็ นหย่อมๆ ไม่แพร่กระจาย กออ้ อยที่ถกู หนอนของแมลงนูนหลวงเข้ าทําลายเพียงหนึง่ ตัวต่อกอจะทําให้
อ้ อยตายไปทังกอได้
้
ทําให้ ผลผลิตของอ้ อย
สถานการณ์ นํา้ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
1. สภาพนํา้ ในอ่ างเก็บนํา้ ขนาดใหญ่
สภาพนํ ้าในอ่างเก็บนํ ้าขนาดใหญ่ทงประเทศ
ั้
(12 กุมภาพันธ์ 2553) มีปริ มาณนํ ้าในอ่าง
ทังหมด
้
47,356 ล้ านลูกบาศก์เมตร หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 68 ของความจุอา่ งเก็บนํ ้าขนาดใหญ่ทงหมด
ั้
(ปริ มาณนํ ้าใช้ การได้ 23,829 ล้ านลูกบาศก์เมตร คิดเป็ นร้ อยละ 34 ของความจุอา่ งฯ) น้ อยกว่ าปี 2552
(50,770 ล้ านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 3,414 ล้ านลกบาศก์
เมตร คิดเป็ นร้ อยละ 7 ของความจุอ่างฯ
ู
ปริมาณนํ ้าไหลลงอ่างสะสมในช่วงฤดูแล้ ง ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พ.ย.52 ถึง 11 ก.พ.53 จํานวน
4,568 ล้ านลูกบาศก์เมตร ปริ มาณระบายสะสมในช่วงฤดูแล้ งตังแต่
้ วนั ที่ 1 พ.ย.52 ถึง 11 ก.พ.53 จํานวน
11,513 ล้ านลูกบาศก์เมตร
สภาพนํา้ ในอ่ างเก็บนํา้ เขื่อนภมิู พล สิริกิติ และป่ าสักชลสิทธิ
หน่ วย : ล้ าน ลบ.ม.
ปริมาณนํา้ ระบาย

ปริมาตรนํา้ ใ
ปริมาตรนํา้ ใช ปริมาณนํา้ ไหลลงอ่ า
อ่ างฯ
การได้
ฯ
ปริมาตร % ปริมาตร % วันนี ้ เมื่อ สะสม วันนี ้ เมื่อ สะสม
อ่ างเก็บนํา้
นํา้
ความ
นํา้
ความ
วาน 1 พ.ย.
วาน 1 พ.ย.
จุอ่าง
จุอ่าง
52
52
ฯ
ฯ
ภูมิพล
7,173
53
3,373
25 0.00 0.00 541 38.00 38.00 2,571
สิริกิติ์
4,730
50
1,880
20 4.69 4.66 548 22.03 22.04 1,771
ภูมิพล+สิริกิติ์ 11,903 52
5,253
23 4.69 4.66 1,089 60.03 60.04 4,342
ป่ าสักชลสิทธิ์
588
61
585
61 0.00 0.00 201 6.11 6.14
467
อ่ างเก็บนํา้ ที่อย่ ูในเกณฑ์ นํา้ มากกว่ าร้ อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 5 อ่ าง
ได้ แก่ แม่งดั สมบูรณ์ชล (81) กระเสียว(84) ศรี นครินทร์ (87) หนองปลาไหล(87) ประแสร์ (84)
อ่ างเก็บนํา้ ที่อย่ ูในเกณฑ์ นํา้ น้ อยกว่ าร้ อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จํานวน 2 อ่ าง
ได้ แก่ แม่กวง (24) และทับเสลา (18)
สภาพนํา้ ในอ่ างเก็บนํา้ ภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี มีอา่ งเก็บนํ ้า 7 อ่าง รวมปริมาณนํ ้า 95.1 ล้ านลูกบาศก์เมตร คิดเป็ นร้ อยละ
53 ของความจุอา่ งฯ ปริ มาณนํ ้าใช้ การได้ 80 ล้ านลูกบาศก์เมตร คิดเป็ นร้ อยละ 45 ของความจุอา่ งฯ
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จังหวัดระยอง มีอา่ งเก็บนํ ้า 4 แห่ง รวมปริมาณนํ ้า 436.1 ล้ านลูกบาศก์เมตร คิดเป็ นร้ อย
ละ 83 ของความจุอา่ งฯ ปริ มาณนํ ้าใช้ การได้ 408 ล้ านลูกบาศก์เมตร คิดเป็ นร้ อยละ 78 ของความจุอา่ งฯ
2. สภาพนํา้ ท่ า
ภาคเหนือ แม่นํ ้าปิ ง ปริมาณนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ยกเว้ น อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ปริมาณนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์นํ ้าน้ อย แม่นํ ้าวัง แม่นํ ้ายม และแม่นํ ้าน่าน ปริ มาณนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์นํ ้าน้ อย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม่นํ ้ามูล ปริ มาณนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์นํ ้าน้ อย
ภาคกลาง แม่นํ ้าเจ้ าพระยา และแม่นํ ้าป่ าสัก ปริมาณนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์นํ ้าน้ อย
ภาคใต้ ปริมาณนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์น้อย ยกเว้ น อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และอําเภอละงู
จังหวัดสตูล ปริ มาณนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
3. คุณภาพนํา้ (ข้ อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ.53)
กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้ าระวังคุณภาพนํ ้าในแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ทากํ
ตรวจวัด จํานวน 20 จุด พบว่า ค่าออกซิเจนละลายในนํ ้า (Do) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ 10 จุด ค่าออกซิเจน
ละลายในนํ ้า (Do) ตํ่ากว่าเกณฑ์ จํานวน 6 จุด และค่าออกซิเจนละลายในนํ ้า (Do) ตํ่ากว่าเกณฑ์และค่
ความเค็มของนํ ้า (Sal) สูงกว่าเกณฑ์ จํานวน 4 จุด ดังนี ้
จุดเฝ้าระวัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ท้ ายเขื่อนเจ้ าพระยา (C.13) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
สถานี C.3 อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี
สถานี C.7A อ.เมือง จ.อ่างทอง
หน้ าวัดพนัญเชิง จ.พระนครศรี อยุธยา
ฝั่ งตรงข้ ามวัดบางไทร อ.บางไทร จ.
พระนครศรี อยุธยา
ปากคลองแม่นํ ้าน้ อย จ.พระนครศรี อยุธยา กม.119
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร
จ.พระนครศรี อยุธยา กม.113
วัดโพธิ์แดงใต้ กม.110 อ.บางไทร
จ.พระนครศรี อยุธยา
ปากคลองสําแล ประปาสําแล ต.สําแล อ.เมือง จ.
ปทุมธานี
ปากคลองเชียงรากน้ อย กม.92
สะพานนนทบุรี
สถานีโทรมาตร กรมชลฯ ปากเกร็ด
ท่านํ ้านนทบุรี
กรมชลประทาน(สามเสน)
สะพานพุทธยอดฟ้ า

ค่ า pH

ค่ า
ค่ า
DO(mg/l) Sal (g/l)

เกณฑ์

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

7.41
6.87
6.48
4.44

0.10
0.10
0.10
0.10

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

3.35

0.10

ปกติ

6.89

2.96

0.15

ปกติ

6.90

2.77

0.15

ปกติ

6.83

2.50

0.15

ปกติ

6.75

2.43

0.15

ปกติ

6.69
6.65
6.67
7.39
7.32
7.41

2.12
1.98
1.57
0.98
0.67
0.63

0.16
0.16
0.16
0.17
0.19
0.24

ปกติ
ค่า DO ตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่า DO ตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่า DO ตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่า DO ตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่า DO ตํ่ากว่าเกณฑ์
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จุดเฝ้าระวัง

ค่ า pH

ค่ า
ค่ า
DO(mg/l) Sal (g/l)

16. สะพานกรุงเทพฯ

7.31

0.54

0.43

17. ปากคลองพระโขนง

6.89

0.52

3.92

18. วัดบางนา

6.69

0.68

5.01

19. ปากคลองสําโรง

7.08

0.93

6.29

20. ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ

7.15

1.34

113.34

หมายเหตุ

เกณฑ์
ค่า DO ตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่า DO ตํ่า, Sal สูง
กว่าเกณฑ์
ค่า DO ตํ่า, Sal สูง
กว่าเกณฑ์
ค่า DO ตํ่า, Sal สูง
กว่าเกณฑ์
ค่า DO ตํ่า, Sal สูง
กว่าเกณฑ์

ค่ า Do หมายถึง ค่ าออกซิเจนละลายในนํา้ ไม่ ต่าํ กว่ า 2 มิลลิกรัม/ลิตร
ค่ า Sal หมายถึง ค่ าความเค็มของนํา้ สําหรับการเกษตรไม่ เกิน 2 กรัม/ลิตร
การจัดสรรนํา้ และการปลกพื
ู ชฤดแล้
ู ง ปี 2552/2553
แผนการจัดสรรนํ ้าในช่วงฤดูแล้ ง ปี 2552/2553 (วันที่ 1 พ.ย.52-30 เม.ย. 53) จํานวน
20,720 ล้ าน ลบ.ม. (เพื่อการอุปโภคบริโภค 1,836 ล้ าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,539 ล้ าน
ลบ.ม. เกษตรกรรม 13,176 ล้ าน ลบ.ม. และอุตสาหกรรม 169 ล้ าน ลบ.ม.) โดยจัดสรรนํ ้าในลุม่ เจ้ าพระย
8,000 ล้ าน ลบ.ม. (เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ 6,000 ล้ าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้ อยบํารุงแดน 400 ล้ าน ลบ.ม.
เขื่อนป่ าสักฯ 600 ล้ าน ลบ.ม. และลุม่ นํ ้าแม่กลอง 1,000 ล้ าน ลบ.ม.)
ผลการจัดสรรนํ ้า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พ.ย. 52 ถึง 12 ก.พ. 53 จัดสรรนํา้ ไปแล้ ว 11,690 ล้ าน
ลบ.ม. คิดเป็ นร้ อยละ 56 ของแผนการจัดสรรนํ ้า
คาดการณ์พื ้นที่ปลูกพืชฤดูแล้ งทังประเทศ
้
ปี 2552/2553 จํานวน 12.28 ล้ านไร่ แยกเป็ น
ข้ าวนาปรัง 9.50 ล้ านไร่ (ในเขตพื ้นที่ชลประทาน 7.50 ล้ านไร่ และนอกเขตพื ้นที่ชลประทาน 2.00 ล้ านไร่)
พืชไร่ พืชผัก 2.78 ล้ านไร่ (ในเขตพื ้นที่ชลประทาน 0.78 ล้ านไร่ และนอกเขตพื ้นที่ชลประทาน 2.00 ล้ านไร่)
และมีการจัดสรรนํ ้าให้ พืชอื่นๆ เช่น ไม้ ยืนต้ น อ้ อย บ่อปลา บ่อกุ้ง จํานวน 3.64 ล้ านไร่ (ในเขตพื ้นที่
ชลประทาน)
ผลการปลูกพืชฤดูแล้ ง ณ วันที่ 12 ก.พ. 53 พื ้นที่ปลูกแล้ วทังสิ
้ ้น จํานวน 12.90 ล้ านไร่
แยกเป็ น ข้ าวนาปรัง 10.84 ล้ านไร่ (ในเขตพื ้นที่ชลประทาน 7.16 ล้ านไร่ และนอกเขตพื ้นที่ชลประทาน
3.68 ล้ านไร่) พืชไร่ พืชผัก 2.06 ล้ านไร่ (ในเขตพื ้นที่ชลประทาน 0.50 ล้ านไร่ และนอกเขตพื ้นที่ชลประทาน
1.56 ล้ านไร่)
ผลการปลูกพืชอื่นๆ จํานวน 3.85 ล้ านไร่
การให้ ความช่ วยเหลือ
1. สนับสนุนเครื่องสูบนํ ้าเคลื่อนที่ จํานวน 575 เครื่ อง ในพื ้นที่ 36จังหวัด (เพิ่มขึ ้นจาก
สัปดาห์ก่อน 39 เครื่ อง พื ้นที่ 2 จังหวัด) ดังนี ้
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ภาคเหนือ 15 จังหวัด จํานวน 231 เครื่ อง ได้ แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (35 เครื่ อง) ลําพูน (10
เครื่ อง) แม่ฮ่องสอน (18 เครื่ อง) ลําปาง (26 เครื่ อง) น่าน (9 เครื่ อง) พะเยา (2 เครื่ อง) เชียงราย (6 เครื่ อง)
พิษณุโลก (8 เครื่ อง) พิจิตร (16 เครื่ อง) นครสวรรค์ (23 เครื่ อง) อุตรดิตถ์ (5 เครื่ อง)ตาก (16 เครื่ อง)
สุโขทัย (14 เครื่ อง) แพร่ (33 เครื่ อง) และกําแพงเพชร (10 เครื่ อง)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด จํานวน 228 เครื่ อง ได้ แก่ จังหวัดหนองคาย (17
เครื่ อง) อุดรธานี (8 เครื่ อง) ขอนแก่น (14 เครื่ อง) มหาสารคาม (26 เครื่ อง) ร้ อยเอ็ด (76 เครื่ อง) กาฬสินธุ์
(59 เครื่ อง) ชัยภูมิ (9 เครื่ อง) สกลนคร (12 เครื่ อง) เลย (6 เครื่ อง) และหนองบัวลําภู (1 เครื่ อง)
ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 11 จังหวัด จํานวน 116 เครื่ อง ได้ แก่ จังหวัด
นครนายก (12 เครื่ อง) ชัยนาท (32 เครื่ อง) ปราจีนบุรี (29 เครื่ อง) ฉะเชิงเทรา (22 เครื่ อง) ชลบุรี(4 เครื่ อง)
ลพบุรี (5 เครื่ อง) จันทบุรี (4 เครื่ อง) เพชรบูรณ์ (6 เครื่ อง) สุพรรณบุรี (3 เครื่ อง) และอ่างทอง (1เครื่ อง)
พระนครศรี อยุธยา(2 เครื่ อง)
2. การปฏิบตั กิ ารฝนหลวง สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร จะมีการจัดตังศู
้ นย์
ปฏิบตั กิ ารฝนหลวง จํานวน 5 ศูนย์ 7 หน่วย ได้ แก่ ภาคเหนือ (เชียงใหม่ พิษณุโลก) ภาคกลาง (นครสวรรค์)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น นครราชสีมา) ภาคตะวันออก(ระยอง) และภาคใต้ (อ.หัวหิน
ประจวบคีรีขนั ธ์) โดยเปิ ดศูนย์ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงแล้ ว จํานวน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงภาคใต้
(หน่วยฯหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์)เพื่อช่วยเหลือพื ้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ ง และเพิ่มความชุม่ ชื ้นให้ กบั
พื ้นที่ป่าไม้ บริเวณพื ้นที่จงั หวัดเพชรบุรี และประจวนคีรีขนั ธ์ตอนบน
ผลการปฏิบตั ฝิ นหลวง ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2553 มีการขึ ้น
บิน จํานวน 3 วัน จํานวน 9 เที่ยวบิน ขณะนี ้ยังไม่มีพื ้นที่ฝนตกในพื ้นที่เป้าหมายในการปฏิบตั กิ ารฝนหลวง
14. เรื่ อง การเลื่อนเงินเดือนกรณีพเิ ศษนอกเหนือโควตาปกติตามที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนด
คณะรัฐมนตรี อนุมตั ติ ามมติของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2552 และครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 ตามที่สาํ นักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เสนอ ดังนี ้
1. เห็นชอบให้ มีการเลื่อนเงินเดือนกรณีพเิ ศษนอกเหนือโควตาปกติ จากงบกลาง ในอัตรา
ร้ อยละ 15 ของผู้ปฏิบตั งิ านที่ไม่ได้ เป็ นกําลังพล กอ.รมน.ในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา และร้ อยละ 1 ของผู้ปฏิบตั งิ านที่ไม่ได้ เป็ นกําลังพล กอ.รมน.
ในพื ้นที่จงั หวัดสตูล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552 สรุปได้
ดังนี ้
1.1 เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน (ข้ าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้ างประจํา)
ภายใต้ การกํากับและประสานของ ศอ.บต. ในจังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อําเภอ
ของจังหวัดสงขลา ร้ อยละ 15 ของผู้ปฏิบตั งิ านที่ไม่ได้ เป็ นกําลังพล กอ.รมน. จํานวน 7,983 คน ใช้
งบประมาณ จํานวน 5,588,100 บาท
1.2 เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน (ข้ าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้ างประจํา)
ภายใต้ การกํากับและประสานของ ศอ.บต. ในจังหวัดสตูล ร้ อยละ 1 ของผู้ปฏิบตั งิ านที่ไม่ได้ เป็ นกําลังพล
กอ.รมน. จํานวน 87 คน ใช้ งบประมาณ จํานวน 60,900 บาท
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ทังนี
้ ้ เมื่อนับรวมกําลังพลในข้ อ 1.1 และข้ อ 1.2 แล้ ว มีจํานวนทังสิ
้ ้น 8,070 คน
และจะใช้ จ่ายงบประมาณเพื่อการนี ้ จํานวน 5,649,000 บาท
2. เห็นชอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณาบําเหน็จความชอบเป็ นกรณีพเิ ศษนอกเหนือโควตา
ปกติให้ แก่ข้าราชการที่ปฏิบตั งิ านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ ศอ.บต. เสนอไว้ เช่นเดียวกับ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยให้ เพิม่ เติมผู้มีสทิ ธิได้ รับการพิจารณาให้ ครอบคลุมพนักงานราชการด้ วย
ทังนี
้ ้ โดยให้ ใช้ จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของส่วน
ราชการหรื อหน่วยงานต้ นสังกัดก่อน หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้ ขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณเพื่อขอใช้ จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงิน
เลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
3. อนุมตั ใิ นหลักการเลื่อนเงินเดือนกรณีพเิ ศษนอกเหนือโควตาปกติให้ ครอบคลุมถึง
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน (ข้ าราชการ พนักงาน และลูกจ้ างของหน่วยงานของรัฐ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน
ซึง่ ได้ รับคําสัง่ จากทางราชการให้ ปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ) ของหน่วยงานของ
รัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐทุก
ประเภท) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้ าหน้ าที่ ผู้ปฏิบตั งิ านใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ด้ วย
17. เรื่ อง การดําเนินการแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ ง
คณะรัฐมนตรี รับทราบการดําเนินการแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ ง ตามมติคณะกรรมการ
อํานวยการกํากับติดตามการแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ ง ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2553 สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้
1. รายงานสถานการณ์ ภยั แล้ งและการให้ ความช่ วยเหลือ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ ง ได้ แก่ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ ้า การประปาส่วนภูมิภาค ได้ รายงานสถานการณ์ภยั แล้ ง
และการดําเนินการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทังการเตรี
้
ยมการเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยแล้ ง
2 พิจารณาหลักเกณฑ์ การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณของหน่ วยงานต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกรณีเงินทดรองจ่ ายไม่ เพียงพอและแผนการดําเนินการความช่ วยเหลือผ้ ูประสบภัยแล้ ง
2.1 หลักเกณฑ์ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก่ หน่ วยงานต่ างๆ
เพื่อดําเนินการให้ ความช่ วยเหลือผ้ ูประสบภัยแล้ ง เพื่อให้ การดําเนินการเตรี ยมการแก้ ไขปั ญหาภัย
แล้ งของ คปล. เป็ นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 และเป็ นการเร่งรัดให้
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดําเนินการให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ งรวมทังเตรี
้ ยมการในการแก้ ไข
ปั ญหาเป็ นไปอย่างรวดเร็วทันการณ์ และเนื่องจากการดําเนินการแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ งจะต้ องเร่งดําเนินการ
ให้ ความช่วยเหลือในกรณีฉกุ เฉิน ซึง่ นอกจากจะใช้ งบประมาณจากเงินทดรองราชการที่ตงไว้
ั ้ ที่จงั หวัด
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทังหน่
้ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว อาจต้ องมีการ
ดําเนินการในด้ านอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ ง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบมิได้ มีการตังงบประมาณ
้
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ไว้ จึงเห็นควรให้ หน่วยงานต่าง ๆ จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึง่ ฝ่ าย
เลขานุการได้ นําเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ ความช่วยเหลือ และแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
1) พื ้นที่การให้ ความช่วยเหลือจะต้ องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ได้ มีการประกาศให้ เป็ น
พื ้นที่เกิดภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน และเป็ นความเสียหายที่เกิดขึ ้นในระหว่างเวลาที่ประกาศเป็ นภัยพิบตั กิ รณี
ฉุกเฉิน
2) การให้ ความช่วยเหลือเพื่อแก้ ไขปั ญหาหรื อบรรเทาความเดือดร้ อน ต้ องเป็ น
กรณีที่มีความ เร่งด่วน ฉุกเฉิน หรื อจําเป็ น
3)โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั จิ งั หวัด (ก.ช.ภ.จ.) แล้ ว และระยะเวลาดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ควรแล้ วเสร็จภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
4) ต้ องสอดคล้ องกับอํานาจหน้ าที่ หรื อภารกิจของหน่วยงานโดยไม่เกิดความ
ซํ ้าซ้ อนกับหน่วยงานอื่น
คณะกรรมการฯ พิจารณาหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และได้ มอบหมายให้
กรมบัญชีกลางพิจารณาปรับปรุงให้ เหมาะสมอีกครัง้ หนึง่ เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์กลางให้ หน่วยงานต่างๆ ได้ ถือ
ปฏิบตั ติ อ่ ไป
2.2 แผนการดําเนินการความช่ วยเหลือผ้ ูประสบภัยแล้ ง
คณะกรรมการฯ ได้ กําหนดแผนการดําเนินการสําหรับการอํานวยการกํากับ
ติดตามการแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ ง ดังนี ้
1) รวบรวมข้ อมูลแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานต่างๆ ที่ขอจัดสรร
งบประมาณเพื่อการแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ งส่งให้ คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ ง (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2553)
2) การพิจารณากลัน่ กรองแผนงาน/โครงการ (กุมภาพันธ์- พฤษภาคม 2553)
3) การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบการเตรี ยมการแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ ง
และพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการให้ ความช่วยเหลือ และแผนการดําเนินงาน
(กุมภาพันธ์-มีนาคม 2553)
4) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ ง
เป็ นการตรวจติดตามและประเมินผลโดยใช้ กลไกผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงที่เกี่ยวข้ อง ในการตรวจราชการรอบที่ 2 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (พฤษภาคม – มิถนุ ายน
2553)
5) การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลความคืบหน้ าการดําเนินการแก้ ไข
ปั ญหาภัยแล้ งนําเสนอคณะรัฐมนตรี ทราบ/พิจารณา (มีนาคม – สิงหาคม 2553)
6) การนําผลการดําเนินงานการแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ งเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ทราบ/พิจารณา (พฤษภาคม- สิงหาคม 2553)
2.3 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการอํานวยการฯ ได้ เห็นชอบให้ คณะอนุกรรมการสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ ง จํานวน 2 คณะ ซึง่ คณะกรรมการอํานวยการกํากับติดตาม
การแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ งได้ แต่งตังไว้
้ ยังคงปฏิบตั หิ น้ าที่ตามเดิมต่อไป ดังนี ้
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1) คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองแผนงาน/โครงการและงบประมาณการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ ง โดยมี ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็ นประธาน
2) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ ง โดยมี หัวหน้ าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน
2.4 รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์) ได้ เสนอความเห็นว่า
คณะกรรมการอํานวยการกํากับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และคณะกรรมการอํานวยการ
กํากับติดตามการแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ ง มีองค์ประกอบและอํานาจหน้ าที่ในการดําเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในลักษณะเดียวกัน จึงเห็นควรให้ มีการปรับปรุงคณะกรรมการฯ ทัง้ 2 คณะดังกล่าวเป็ นชุด
เดียว เพื่อให้ เกิดการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็ นระบบ ซึง่ จะได้ นํากราบเรี ยน
นายกรัฐมนตรี พิจารณาในโอกาสต่อไป
19. เรื่อง บันทึกความเข้ าใจว่ าด้ วยความร่ วมมือด้ านการเกษตรระหว่ างรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี ้
1. เห็นชอบบันทึกความเข้ าใจว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการเกษตรระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
และให้ เสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาต่อไป
2. มอบอํานาจให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ น
ผู้ลงนามในบันทึกความเข้ าใจดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากมีความจําเป็ นจะต้ องปรับปรุงแก้ ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่
สาระสําคัญหรื อไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้ โดยไม่
ต้ องนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอีก
ข้ อเท็จจริง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า ด้ วยกระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่าบันทึก
ความเข้ าใจว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการเกษตรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีสาระสําคัญเป็ นความร่วมมือในสาขาการเกษตรระหว่างรัฐบาลไทยกับ
แอฟริกาใต้ ในด้ านต่าง ๆ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้ านการเกษตร
เกี่ยวข้ องกับพันธุ์พืชและภูมปิ ั ญญาท้ องถิ่น ซึง่ น่าจะมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างกว้ างขวาง หรื อมีผลผูกพันด้ านการค้ า การลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ จึงเห็นควรให้ เสนอบันทึกความ
เข้ าใจดังกล่าวอีกครัง้ เพื่อให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณานําเสนอต่อรัฐสภาก่อนดําเนินการให้ มีผลผูกพัน (ลง
นาม) โดยจะต้ องดําเนินขันตอนตามมาตรา
้
190 วรรคสาม และวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญฯ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริ มด้ านวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้ าง
สมรรถนะและการค้ าในด้ านเกษตร และในสาขาที่เกี่ยวข้ องระหว่างคูภ่ าคี โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ซึง่ อาจมีการพิจารณาในอนาคต
2. ขอบเขตความร่ วมมือ : ได้ แก่ การเกษตร ซึง่ รวมทังสั
้ ตว์ ประมง และพืช การส่งเสริม
การค้ าสินค้ าเกษตร การจัดการและการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพด้ านการเกษตร เป็ นต้ น (ข้ อ 4)

14
3. กําหนดให้ จดั ตังคณะทํ
้
างานร่วมด้ านการเกษตร หรื อเรี ยกว่า “JAWG” เพื่อการ
ดําเนินการตามบันทึกความเข้ าใจฉบับนี ้ โดยคณะทํางานร่วมด้ านการเกษตรจะรับผิดชอบในการ
ประเมินผล หรื อเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง รวมทังให้
้ คาํ แนะนํา (ข้ อ 3)
4. รปแบบของความร่
วมมือ : ความร่วมมือจะอยูใ่ นรูปแบบของการฝึ กอบรม การ
ู
แลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจยั การศึกษาและการจัดทําโครงการให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการ การ
วิจยั ร่วมด้ านการเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ และทางวิชาการ เป็ นต้ น (ข้ อ 6)
5. การระงับข้ อพิพาท : ข้ อพิพาทระหว่างคูภ่ าคีที่เกิดจากการตีความหรื อการดําเนินการ
ตามบันทึกความเข้ าใจฉบับนี ้ให้ ระงับโดยฉันท์มิตรด้ วยการหารื อหรื อเจรจาระหว่างคูภ่ าคี (ข้ อ 10)
6. การมีผลบังคับใช้ ระยะเวลา และการสิน้ สุด : บันทึกความเข้ าใจฉบับนี ้มีผลบังคับ
ในวันที่มีการลงนาม และจะมีผลใช้ บงั คับนับจากวันที่มีการลงนามเป็ นระยะเวลา 5 ปี และหลังจากนันจะ
้
ขยายอายุโดยอัตโนมัติ อีกครัง้ ละ 5 ปี แต่อาจสิ ้นสุดโดยภาคีฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ า 3 เดือนก่อนบันทึกความเข้ าใจจะสิ ้นสุด (ข้ อ 11)

