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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2563 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260563 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรา่งพระราชบัญญัตพิัฒนาที่ดิน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรี
อนุมัติหลักการแล้ว ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แต่ยังมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเกิด
ปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลท าให้ต้องด าเนินการทบทวนพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ   
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... ดังกล่าว โดยมีสาระส าคัญ คือ 

2.๑ ประเด็นท่ี ๑ นิยามของกฎหมาย 
แก้ไขบทนิยามค าว่า “การอนุรักษ์ดินและน้ า” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4) เพื่อให้ครอบคลุมถึงการพัฒนา

และเก็บรักษาน้ าในดินและน้ าบนดินให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ท่ีดินในทางเกษตรกรรม 
2.๒ ประเด็นท่ี ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 

แก้ไขเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขาธิการส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และก าหนดให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕) เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาท่ีดินครอบคลุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อแก้ ไขปัญหาเกี่ ยวกับการบั งคับ ใช้กฎหมายในพื้ นที่
เกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการชะล้างพังทลาย
ของดิน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน  
อันเป็นการคุ้มครองรักษาทรัพยากรดินให้คงอยู่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.๓ ประเด็นท่ี ๓ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
แก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินในการออกระเบียบเกี่ ยวกับค าขอให้วิเคราะห์

ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ า พืช ปุ๋ย หรือ สิ่งปรับปรุงดิน หรือค าขอให้ปรับปรุงดินหรือท่ีดินหรือค าขอให้อนุรักษ์ดินและน้ า 
หรือค าขอให้บริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ (๗)) แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ เรื่องการวิเคราะห์
ตรวจสอบตัวอย่างดินในมาตรา 20/๑ ทีเ่พิ่มเติม 

2.๔ ประเด็นท่ี ๔ การด าเนินงาน 
ตัดบทบัญญัติที่ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ควบคุมการใช้ที่ดิน และกรณีมีการปนเปื้อนเกิดขึ้นให้ผู้กระท าการปนเปื้อนด าเนินการปรับปรุงที่ดินให้คืนสู่สภาพเดิม  
หรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่รัฐหรือผู้ที่ได้รับความเสียหาย (ยกเลิกมาตรา ๑๔)ยกเลิก เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินท าภารกิจ 
ในการช่วยเหลือเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรเป็นลักษณะการส่งเสริม แต่มาตราดังกล่าวขัดแย้งกับภารกิจ
กรมฯ เพราะเป็นการควบคุม และเพื่อไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๙ ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับเขตควบคุมมลพิษไว้อยู่แล้ว 

แก้ไขในการออกประกาศตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ก าหนดมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕) ตัดความในมาตรา ๑๕(๒) ออกเพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกมาตรา ๑๔ 

เพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บรักษาน้ าในดินและน้ าบนดิน 
เพื่อการเกษตรตลอดจนการให้บริการสาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖) เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน  

ตัดบทบัญญัติที่ให้การยื่นค าขอใช้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุงดิน อนุรักษ์ดินและน้ า ค าขอใช้บริการ
เกี่ยวกับแผนที่ สามารถยื่นต่อเขตหรือที่ว่าการอ าเภอออก (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐)แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง 
กับการเพิ่มเติมมาตรา ๒0/๑ 

ก าหนดบทบัญญัติให้เกษตรกร สามารถขอใช้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ า พืช ปุ๋ย  
หรือสิ่งปรับปรุงดินจากกรมพัฒนาที่ดินได้ (เพิ่มมาตรา 20/๑) เพิ่มเติมเพื่อเตรียมการรองรับแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ า พืช ให้เอกชน หรือมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการแทนส่วนราชการ โดยยกเว้นการให้บริการเฉพาะเกษตรกรและงานศึกษาวิจัยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2563 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260563 
 
เรื่อง : ขออนุมัติโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 
2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการด าเนินการโครงการ จ านวน 2,164.1 ล้านบาท ประกอบด้วย 

2.1 ค่าชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 2,163 ล้านบาท ให้ธนาคารขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินโครงการ แบ่งเป็นธนาคารออมสิน จ านวน 1,050 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 1,113 ล้านบาท 

2.2 ค่าด าเนินการโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ และติดตามโครงการ จ านวน 
1.1 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมประมง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
สืบเนื่องจากการบังคับใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่งผลให้ผู้ประกอบ  

การประมงรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ท าการประมง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้าง
แรงงาน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการประมงประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพ และบางรายอาจต้องใช้สินเชื่อนอกระบบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการท าการประมง เนื่องจากผู้ประกอบการประมง  
ไม่สามารถน าเรือประมงมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี ้

1. เป้าหมาย 
สนับสนุนสินเช่ือให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน วงเงินสินเชื่อรวม 10,300 ล้านบาท 

โดยธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 2 แหล่ง ประกอบด้วย 
1.1 เรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป วงเงินสินเชื่อ จ านวน 5,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสิน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน  
มีแหล่งเงินทุน ในการปรับปรุงเรือประมง ปรับ เปลี่ยน เครื่องมื อ 
และอุปกรณ์ท าการประมง และเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  
ซึ่งเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการประมงให้สามารถกลับมา
ประกอบอาชีพประมงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 เรือประมงขนาดต่ ากว่า 60 ตันกรอส วงเงินสินเช่ือ จ านวน 5,300 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 
2.1 ระยะเวลาโครงการ 8 ปี นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ 
2.2 ระยะเวลาการยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 1 ปี หรือภายในกรอบวงเงินสินเชื่อตามที่ก าหนด 
2.3 ก าหนดช าระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปี นับตั้งแต่วันท่ีกู้ 

3. การด าเนินการ 
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ผู้ประกอบการประมง กู้เงินในอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และผู้ประกอบการประมงสมทบร้อยละ 4 ต่อปี  
เป็นระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันท่ีกู้ 

4. งบประมาณ ประมาณการกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย จ านวน 2,164.1 ล้านบาท ประกอบด้วย 
4.1 ค่าชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 2,163 ล้านบาท โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ย ตามที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการ
โครงการ 

4.2 ค่าด าเนินการโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ และติดตามโครงการ จ านวน 1.1 ล้านบาท 
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมประมง 

มติ ครม. : เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า กระทรวงการคลังยืนยันว่า หากมีการด าเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริม
สภาพคล่องผู้ประกอบการประมงทั้งผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน จะส่งผลให้วงเงินที่รัฐบาล 
ต้องรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการด าเนินการ ตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ยังคงไม่ เกินร้อยละ 30 ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 ตามที่
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐได้ประกาศก าหนดไว้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า 

1. อนุมัติโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ปกระกอบการประมง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ส าหรับกรอบวงเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับไปพิจารณาด าเนินการให้ผู้ประกอบการประมง
พื้นบ้านขนาดเล็กสามารถกู้เงินในรูปแบบกลุ่มได้ด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง (หนังสือ
กระทรวงการคลัง ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค 1006/ล 1132 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) กระทรวงการต่างประเทศ 
(หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต 0702/4 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563) กระทรวงพาณิชย์  
(หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่  พณ 0403/110 ลงวันที่  13 มกราคม 2563) ส านักงบประมาณ  
(หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/475 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563) ส านักงานสภาพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หนังสือส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่  นร 
1114/7038 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2562) และธนาคารแห่งประเทศไทย [หนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด 
ที่ ธปท.ฝกฉ.(72) 452/2563 ลงวันท่ี24 เมษายน 2563] ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. ให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม  
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการท าประมงให้ชัดเจนและขับเคลื่อน  
การด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป เช่น ปัญหาการท าประมงทับซ้อนของผู้ประกอบการประมง
พาณิชย์และประมงพื้นบ้าน การบริหารจัดการการท าประมงสัตว์น้ าชนิดต่างๆ ท้ังในและนอกน่านน้ าไทย การคุ้มครอง
เรือประมงของไทยทั้งในและนอกน่านน้ าไทย การติดตาม ตรวจสอบ และปราบปรามการท าประมงผิดกฎหมาย  
และการปราบปรามเรือประมงสองสัญชาติ เป็นต้น 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2563 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260563 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : อก.เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเห็นชอบ
แผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ให้เป็นไปตาม

หลักการในค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 โดยมีสาระส าคัญที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. เพิ่มบทนิยามค าว่า “กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย” 
2. เพิ่มหมวด 2/1 มาตรการพิเศษในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย ที่ระบุให้มีผู้เช่ียวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญ 

หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ท าหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจ
วิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบทั้งในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายของส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ทั้งนี้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว ต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3. ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีอ านาจประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

4. เงินค่าข้ึนบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บ ให้เป็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท าภารกิจในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับชอบ โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและให้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ 
เป็นค่าตอบแทนบุคคล องค์กรหรือหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็น 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เนื่องจากเป็นการเพิ่มทางเลือกให้มีกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย จะท าให้กระบวนการพิจารณาเกิดความสะดวก

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นประโยชน์ทั้ งต่อภาคเอกชนเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและต่อภาครัฐในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ควรมีมาตรการตรวจสอบหรือก ากับการด าเนินงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน 
ในการก าหนดค่าขึ้นบัญชี และค่าใช้จ่ายตามมาตรา 56/2 ควรเป็นอัตราที่เหมาะสม และกระบวนการปฏิบัติตามมาตรา
พิเศษนี้ต้องมั่นใจได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศมี
ความน่าเช่ือถือ เป็นกลาง เป็นที่ยอมรับและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข โดยค านึงถึงผลกระทบ ความสามารถในการปฏิบัติได้ ความโปร่งใส และความเป็นธรรม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง 
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2563 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260563 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - จีนว่าด้วยการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) และการกระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - จีนว่าด้วยการต่อสู้กับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) และการกระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน  
โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวง
พาณิชย์ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - จีนฯ เป็นเอกสารแสดงเจตจ านงเพื่อร่วมมือกันพลิกฟื้น

เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระดับโลกและภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(โควิด - 19) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) มีส่วนส าคัญในการขยาย
การค้าและการลงทุนระหว่างอาเซยีนกับจีน น าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยจากข้อมูลของส านักเลขาธิการ
อาเซียน การค้าของทั้งสองฝ่ายเติบโตจาก 235.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2553 เป็น 497 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 111 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับความท้าทายในปัจจุบัน การค้าระหว่าง
อาเซียนและจีนยังมีแนวโน้มในเชิงบวกและจะเป็นตัวขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ ท าให้อาเซียน
และจีนเล็งเห็นความส าคัญในการกระชับความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึนผ่านความตกลง ACFTA 

2. การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด  - 19 อาเซียนและจีนช่ืนชมการให้ความช่วยเหลือ 
และการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายทั้งในรูปแบบการเงินและการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด - 19 และเน้นย้ าถึงความมุ่งมั่นในการรักษาตลาดที่เปิดกว้าง  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
สองฝ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนเพื่อรักษาห่วงโซ่อุปทานทั้งในระดับภูมิภาคและโลก รวมถึง
ท าให้การเคลื่อนย้ายของสินค้าเกษตร อาหาร ยา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สินค้าและบริการที่จ าเป็นอื่นๆ 
เป็นไปอย่างราบรื่น 

3. การใช้มาตรการเพื่อกระตุ้นความเช่ือมั่นของตลาดและปรับปรุงเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นย้ า
การแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคเอกชน ธุรกิจที่ เกิดขึ้นใหม่  
และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย เพื่อลดการหยุดชะงักของการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีน 
ซึ่งรวมถึงการระงับการใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่จ าเป็นเพื่อลดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค ท้ังนี้ หากมีความ
จ าเป็นในการออกมาตรการฉุกเฉินทางการค้าใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด - 19 จะต้องมีการก าหนด
เป้าหมาย อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีความโปร่งใสและต้องค านึงถึงมาตรฐานและข้อเสนอแนะขององค์การศุลกากรโลก 
(World Customs Organization: WCO) และสอดคล้องกับสิทธิและพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก 
(World Trades Organization: WTO) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน – จีนว่าด้วยการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) และการกระชับความร่วมมือ
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2563 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260563 
 
เรื่อง : การขยายกรอบระยะเวลาและของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 

2562/63 (เพิ่มเติม) 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขยายกรอบระยะเวลาและขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 วงเงิน 669,080,337.92 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการบริหารจัดการ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปี  2562/63 เมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2562 และมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เมื่อวันที่ 4 ธันว าคม 2562 โดยเห็นชอบ 
การอนุ มั ติ ในหลักการโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ ปลูกข้ าวโพด เลี้ ย งสั ตว์  ปี  2562/63  วงเงิน  
923,332,332.80 บาท จ าแนกเป็นค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างเป้าหมายกับราคาอ้างอิง โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. 
วงเงิน 899,484,700 บาท และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ ธ.ก.ส. วงเงิน 23,847,632.80 บาท โดยเป็นการ
ชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจ า 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.40 ต่อปี เป็นเงิน 
21,587,632.80 บาท และค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท เป็นเงิน 2,260,000 บาท 

2. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 
2563 มีมติดังต่อไปนี้ 

2.1 รับทราบผลการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว 4 ครั้ง จ านวน 122,039 
ครัวเรือน เป็นเงิน 431,726,704.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของวงเงินจ่ายขาดทั้งหมด จ านวน 899,484,700 บาท 
คงเหลืองบประมาณจ่ายขาด 467,757,995.16 บาท 

2.2 รับทราบประมาณการวงเงินชดเชยส่วนต่างงวดที่เหลือ (งวดที่ 5 - 11) ประมาณ 615,146,346.60 บาท 
ซึ่งวงเงินท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิมไมเ่พียงพอ โดยมีงบประมาณสว่นท่ีขาดจ าเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมประมาณ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการช่วยเหลือครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
เกษตรกรหากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ตกต่ า 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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147,388,351.44 บาท 
2.3. เห็นชอบการขยายกรอบระยะเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ปี 2562/63 จากเดิมที่ก าหนดช่วงเวลาเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
เป็นช่วงเวลาเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยให้เกษตรกรที่เพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเดือนมิถุนายน 2562 จ านวน 151 ,749 ครัวเรือน เข้ารับสิทธิในการประกันรายได้ และได้รับ
ชดเชยส่วนต่างเช่นเดียวกับเกษตรกรที่เพาะปลูกตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 ในอัตรา 0.29 บาท/กก. คิดเป็นวงเงิน
งบประมาณ 505,907,438.32 บาท 

2.4  มอบหมายฝ่ ายเลขานุการฯ น าเสนอ ครม. เพื่ ออนุมัติ วงเงินงบประมาณ เพิ่ ม เติมจ านวน 
669,080,337.92 บาท จ าแนกเป็น 

(1) วงเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรจ านวน 653,295,789.76 บาท 
(2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. จ านวน 15,784,548.16 บาท แยกเป็น ค่าชดเชยต้นทุน

เงินในอัตราเงินฝากประจ า 12 เดือนของ ธ.ก.ส. + 1 (2.30% ต่อปี) เป็นเงิน 15,025,803.16 บาท และค่าบริหาร
จัดการรายละ 5 บาท เป็นเงิน 758,745 บาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ส ารองจ่ายเงินให้เกษตรกรไปก่อน และท าความตกลงกับ
ส านักงบประมาณเพื่อขอเบิกเงินชดเชยจากส่วนท่ีจ่ายเพิ่มเติมต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้ความเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การขยายกรอบ

ระยะเวลาและของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม) 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อเป็นการช่วยเหลือครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
และเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นให้แก่เกษตรกรหากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ตกต่ า รวมทั้งเป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ที่รับทราบ 
และเห็นชอบแล้ว อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการตามระเบียบขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ รัดกุม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ภายใต้กรอบจ านวนเกษตรกร 452,000 ครัวเรือน  
ตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ท่ี กษ 1305/2000  
ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2563) ส าหรับงบประมาณเพื่อการนี้ให้กระทรวงพาณิชย์จัดท ารายละ เอียดตามผล 
การตรวจสอบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2563 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260563 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 
 
สารัตถะ : คกง. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 4/2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ท่ีได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้
แผนงานหรือโครงการที่มี วัตถุประสงค์ เพื่ อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร  
และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และการซักซ้อมความข้าใจเกี่ยวกับ
มติคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2563 เรื่องแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8(1)  
แห่งพระราชก าหนด ดังนี้ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่ วนของมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 ประกอบด้วย 
(1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (0 - 6 ปี) 1,451,468 คน (2) ผู้สูงอายุ 9,664,111 คน และ (3) ผู้พิการ 2,027,500 คน 
รวมทั้งหมด 13,143,079 คน วงเงินรวมไม่เกิน 39,429,237,000 บาท (โดยใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 39,429,237,000 บาท) 

2. รับทราบเจตนารมย์ของผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 2/2563 
เรื่องแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ดังนี้ 

การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายของแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีวัตถุประสงค์  
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกง./กษ. (สศก./กสก./ปศ./กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ เกิ ดความ เข้ าใจที่ ถู กต้ อ งและ เกิ ดความ ชัด เจน 
ในทางปฏิบัติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพ ซึ่งกรณีที่ข้าราชการ (ข้าราชการประจ าและลูกจ้าง รวมถึง
ข้าราชการบ านาญ) ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการฯ เนื่องจากได้รับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว และหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่ม
ข้าราชการดังกล่าวแล้ว ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกรมบัญชีกลาง ในการพิจารณาด าเนินการหักเงิน
ดังกล่าวจากค่าตอบแทนคืนท่ีกระทรวงการคลังต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 

2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 521 อาหาร 5 ช้ัน 2 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นั้น 
ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ท่ีได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ
โครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร 
และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งท่ี 2/2563 เรื่องแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เรื่องแผนงานโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับกรณีมีการเสนอรายช่ือข้าราชการที่ประกอบอาชีพเสริมท าการเกษตร  
เป็นผู้ได้รับสิทธิ์รับเงินเยยีวยาเกษตรกร ภายใต้แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควร
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเจตนารมย์ตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2563 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิด
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ ดังนี้ 

การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายของแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพ ซึ่งกรณีที่ข้าราชการ (ข้าราชการประจ าและลูกจ้าง รวมถึง
ข้าราชการบ านาญ) ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการฯ เนื่องจากได้รับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว และหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่ม
ข้าราชการดังกล่าวแล้ว ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกรมบัญชีกลาง ในการพิจารณาด าเนิ นการหักเงิน
ดังกล่าวจากค่าตอบแทนคืนท่ีกระทรวงการคลังต่อไป 
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มติ ครม. : 1. รับทราบเจตนารมณ์ของผลการพิจารณาขอคณะกรรมการรกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 2/2563 
เรื่อง แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประธานกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ 

2. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 
เรื่อง โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์รับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้ อยุติ 
ที่ชัดเจนและเหมาะสมในประเด็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปาะบาง แล้วให้น าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

3. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2563 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260563 
 
เรื่อง : ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....  

ยกร่างขึ้นเพื่อปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2543 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยการยกเลิกระเบียบทั้งสองฉบับดังกล่าว และปรับปรุงองค์ประกอบหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....  เนื่องจากเป็นการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมตามมติในท่ีประชุม
อย่างครบถ้วน และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และขับเคลื่อนสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ มี การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2563 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260563 
 
เรื่อง : เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 

และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 
สารัตถะ : กสม. เสนอครม. พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแนวทางในการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ในสังคมไทยต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 รายวิชา ได้แก่ 1) พัฒนาการและความรู้พื้นฐาน 

ด้านสิทธิมนุษยชน 2) กฎหมาย พันธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 3) กฎหมาย
ภายในประเทศและกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน 4) การประยุกต์ใช้แนวทาง  
ฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights - based approach) และ 5) ทัศนคติและค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่ งผู้สอน
สามารถน าโครงสร้างเนื้อหาที่เป็นหลักการของสิทธิมนุษยชนในแต่ละรายวิชาดังกล่าวไปประยุกต์ในการเรียนการสอน  
ที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมทั้งกลุ่ม
เปราะบางท่ีเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (Knowledge) ทักษะด้าน
สิทธิมนุษยชน (Skill) และทัศนคติด้านสิทธิมนุษยชน (Attitude) 

2. คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน โดยยึดโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 5 ช่วงช้ัน ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น  
ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงการปลูกฝังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแทรกไปในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ท้ังนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตและพลังที่จะขับเคลื่อน
ประเทศในภายภาคหน้าเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างมีส่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กสม./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสามารถส่งเสริมบทบาทและกลไกการท าหน้าที่ขององค์กร
ภาครัฐในการคุ้มครองและเยียวยาสิทธิมนุษยชน รวมถึงท าให้บุคลากร 
เกิดทักษะในการใช้กลไกเพื่อให้เกิดการคุ้มครองและเยียวยาสิทธิมนุษยชนได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเช่ือมั่นในความเท่าเทียมของบุคคล  
โดยปราศจากการแบ่งแยก การศรัทธาในสิทธิและเสรีภาพบุคคล และการปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะที่เป็นเพื่อมนุษย์
เช่นเดียวกัน ภายใต้บริบทของสังคมที่มีความหลากหลายทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการของแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

(หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) เนื่องจากแนวทางดังกล่าวสามารถส่งเสริมบทบาทและกลไกการท าหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ  
ในการคุ้มครองและเยียวยาสิทธิมนุษยชน รวมถึงท าให้บุคลากรเกิดทักษะในการใช้กลไกเพื่อให้เกิดการคุ้มครอง  
และเยียวยาสิทธิมนุษยชนได้ ทั้งนี้ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และด าเนินนโยบายในองค์กร ให้เกิดความตระหนักและสามารถปรับใช้องค์ความรู้  
ในการเคารพสิทธิมนุษยชนในบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรและองค์กรตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
(หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยต่อไป 
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่  
และอ านาจต่อไป 

2. เห็นชอบให้ส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันพระปกเกล้าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 
 


