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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2563 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรเีห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040863 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 5 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยใหญ่ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

2) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานห้วยทับทัน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

3) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานล้าเสียว เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. .... 

4) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานห้วยน ้าเค็ม เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... พ.ศ. และ 

5) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานห้วยพลับพลา เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 5 ฉบับ ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน ้า
ชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น ้าที่น้าน ้าไปใช้  
เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า  
และให้การใช้น ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. ได้เสนอ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยใหญ่ เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.2 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานห้วยทับทัน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.3 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานล้าเสียว เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

1.4 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานห้วยน ้าเค็ม เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... พ.ศ. และ 

1.5 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานห้วยพลับพลา เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 5 ฉบับ มาเพื่อด้าเนินการ โดยมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง  
เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น ้าท่ีน้าน ้าไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับในข้อ 1. 
ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาแล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับเสร็จแล้ว  มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบ 
การร่างกฎหมาย) ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับแล้ว 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั งคณะรัฐมนตรใีหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับ ตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั งหนึง่ 

5. กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรด้าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับ ตามข้อ 4. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
ต่อไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี  รวม 5 ฉบับ ดังกล่าวมาเพื่อด้าเนินการ 

6. สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง 
6.1 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1) 

- ก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ ในท้องที่ต้าบลหนองมะค่า และต้าบลวังทอง 
อ้าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

6.2 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2) 
- ก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยทับทัน จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลดอนแรด อ้าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ และต้าบลบัวหุ่ง อ้าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ถึงกิโลเมตรที่ 26.000 ในท้องที่ต้าบลยางสว่าง  
อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และต้าบลอีเซ อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน 

6.3 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3) 
- ก าหนดให้ทางน้ าชลประทานล าเสียว จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลด่าน และต้าบลหนองแค 

อ้าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ถึงกิโลเมตรที่ 15.000 ในท้องที่ต้าบลกุง และต้าบลหนองบัวดง อ้าเภอศิลาลาด 
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

6.4 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 4) 
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- ก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยน้ าเค็ม จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลกุง อ้าเภอศิลาลาด 
และต้าบลหนองแค อ้าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ถึงกิโลเมตรที่  3.600 ในท้องที่ต้าบลกุง อ้าเภอศิลาลาด  
และต้าบลหนองแค อ้าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

6.5 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 5) 
- ก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยพลับหลา จากกิโลเมตรที่  0.000 ในท้องที่ต้าบลทุ่งกุลา  

อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และต้าบลโพนครก อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ถึงกิโลเมตรที่ 7.000 ในท้องที่ต้าบลทุ่งกุลา 
อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และต้าบลโพนครก อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. .... รวม 5 ฉบับ ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2563 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040863 
 
เรื่อง : ผลการด้าเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. สิ นสุด ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2563 
 
สารัตถะ : บจธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. รับทราบผลการด้าเนินโครงการตามภารกิจ ของ บจธ. สิ นสุด ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2563 
2. อนุมัติให้ บจธ. น้างบประมาณคงเหลือ 77.429 ล้านบาท และงบประมาณคงเหลือจากภาระผูกพัน 

ตามสัญญา มาใช้ในการด้าเนินงานของ บจธ. เพื่อให้ บจธ. สามารถด้าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั ง บจธ. 
(ทั้งน้ี คณะกรรมการ บจธ. ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้ให้ความ

เห็นชอบด้วยแล้ว) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบต่างๆ  

เช่น การกระจายการถือครองที่ดินการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดินการป้องกันการสูญเสียสิทธิ ในที่ดิน รวมถึง 
การสร้างกลไกในการบริหารจัดการที่ดิน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ได้อนุมัติงบประมาณรวม ๔๐๐,๔๒๗,๐๓๗ บาท ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เพื่อด้าเนิน
โครงการตามภารกิจ จ้านวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ๒) โครงการ
แก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร และผู้ยากจน ๓) โครงการน้าร่องธนาคารที่ดิน ในพื นท่ีน้าร่อง ๕ ชุมชน 
และ ๔) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดิน และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้ใช้จ่าย
งบประมาณในการด้าเนินโครงการดังกล่าว จ้านวน ๓๒๒,๙๙๘,๓๒๙.๒๓ บาท คงเหลืองบประมาณ ๗๗,4๒๘,๗๐๗.๗๗ บาท 
โดยโครงการตามภารกิจดังกล่าว ได้สิ นสุด ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจากการด้าเนินงาน สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนที่มีความเดือดร้อนเรื่องที่ดินท้ากิน 
เกษตรกรที่มีปัญหาจะสูญเสยีสทิธิในที่ดิน เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดา้เนินนโยบายของรัฐ และพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชน แต่เนื่องจากยังมีพื นที่ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดซื ออีก ๓ พื นที่ และมีเกษตรกรที่ขอรับความ
ช่วยเหลือจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อีกจ้านวนมาก ดังนั น เพื่อให้การด้าเนินการของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : บจธ./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินให้แก่เกษตรกร ผู้ยากจน หรือองค์กรชุมชนท่ีไม่มีที่ดินท้ากิน 
หรือมีที่ดินแต่ไม่เพียงพอ รวมทั งด้าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสญูเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสทิธิในที่ดินไปแลว้ 
จากกรณีปัญหาต่างๆ อีกทั งเพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(องค์การมหาชน) จึงประสงค์น้างบประมาณคงเหลือ ๗๗,๓๒๘,๗๐๗.๗๗ บาท และงบประมาณคงเหลือจากภาระผูกพัน
ตามสัญญามาใช้ในการด้าเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน และส่งเสริมการใช้

ประโยชน์ในที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ยากจน หรือองค์กรชุมชนที่ไม่มีที่ดินท้ากิน หรือมีที่ดินแต่ไม่เพียงพอ รวมทั ง
ด้าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว  
จากกรณีปัญหาต่างๆ อีกทั งเพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ขัดข้องหากคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
(องค์การมหาชน) น้างบประมาณคงเหลือ ๗๗,428,๗๐๗.๗๗ บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย 
เจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) และงบประมาณคงเหลือจากภาระผูกพันตามสัญญามาใช้ในการด้าเนินงานของสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามวัตถุประสงค์ และอ้านาจหน้าท่ีต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการดา้เนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) สิ นสุด ณ วันที่ 
7 มิถุนายน 2563 ตามที่ บจธ. เสนอ และให้ บจธ. รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ส้านักนายกรัฐมนตรี (ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี) ส้านัก
งบประมาณ ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส้านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 

2. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเร่งด้าเนินการประเมินผลการด้าเนินการของ 
บจธ. ว่า เกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงบประมาณ และสมควรยุบเลิกหรือไม่ ตามนัยมาตรา 5 
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องด้าเนินการ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

3. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งด้าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั ง
ธนาคารที่ดินหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท้านองเดียวกับธนาคารที่ดินต่อคณะรัฐมนตรี ตามนับมาตรา 6 
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องด้าเนินการ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

4. ให้ บจธ. บูรณาการการด้าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาที่ดินและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม รวมถึงร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบ
ข้อก้าหนด และเง่ือนไขการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่ถือครองที่ดินของ บจธ. (ทั งลักษณะเช่าที่ดิน 
และการจ้านองที่ดิน) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานต่างๆ ได้ เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ยากจนกลุ่มนี ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาอาชีพและสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐในระยะต่อๆ ไปได้ 
  



6 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2563 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040863 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาตให้ผู้ป่วยหรือผู้ประกอบกิจการด้านเกษตรกรรมในการผลิต น้าเข้า ส่งออก จ้าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง  
ซึ่งยาเสพติดให้โทษระเภทที่ 5 เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนท่ีต้องการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค
และปัญหาการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดกัญชาทางการแพทย์ นอกจากนี  ยังได้ก้าหนดเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรักษา
และท้าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางไ ว้เป็นเวลานาน  
ซึ่งท้าให้สิ นเปลืองงบประมาณและสถานท่ีในการเก็บรักษา 

2. รับทราบแผนการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส้าคัญของกฎหมายล้าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(1) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

ซึ่งกระท้าโดยผู้ป่วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 23) 
(2) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ออกใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้แก่ผู้ป่วยได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  

26/2) 
(3) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้รับอนุญาตโดยก้าหนดให้ผู้ป่วยและผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต  

ด้านเกษตรกรรมรวมถึงเกษตรกรขออนุญาตผลิตกัญชาได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26/5) 
(4) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ซึ่งเป็นผู้ป่วยตามมาตรา 26/5 (7) 

ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34/1) 
(5) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรักษา การท้าลานยาเสพติดให้โทษและของกลาง (แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 101 และยกเลิกมาตรา 101 ทวิ และมาตรา 102 ทวิ) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาในส่วนของพืชกัญชา 
เพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์และเปิดโอกาสให้ทุกสว่นสามารถด้าเนินการผลติ 
น้าเข้า ส่งออกพืชกัญชาได้ ซึ่งจะเป็นผลดี ต่องานวิจัยที่จะสามารถพัฒนา
ต่อไปได้อีก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(6) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ขออนุญาต นอกจากภาครัฐสามารถผลิตและส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ
กัญชาได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 21) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... เนื่องจากเป็นการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาในส่วนของพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์และเปิด
โอกาสให้ทุกส่วนสามารถด้าเนินการผลิต น้าเข้า ส่งออกพืชกัญชาได้ ซึ่งจะเป็นผลดี ต่องานวิจัยที่จะสามารถพัฒนาต่อไป
ได้อีก 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และส้านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้ วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

2. ให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั นตอนการขออนุญาต  
ปลูกกัญชาให้ชัดเจน และควรมีมาตรการควบคุมการอนุญาตน้าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพ าะกัญชา  
เพื่อป้องกันมิให้น้าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และมิให้เอื อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรวมทั งให้รับความเห็นของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงยุติธรรม ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

3. รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส้าคัญของกฎหมายล้าดับรอง 
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2563 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040863 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั งที่ 13/2563 
 
สารัตถะ : คกง. เสนอ ครม. พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั งที่ 
13/2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ท่ีได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการของจังหวัดที่
มีหน่วยรับผิดชอบอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงการของส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพลังงานเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามบัญชี
ท้ายพระราชก้าหนดฯ เพื่อน้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชก้าหนดฯ ดังนี  

1. เห็นควรอนุมัติโครงการของจังหวัดภายใต้แผนงาน 3.2 จ้านวน 157 โครงการ วงเงิน 884,625,068 บาท 
โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้ายพระราชก้าหนดฯ โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบด้าเนินโครงการ  
ตามหลักการทั ง 8 ข้อคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด และจัดท้าหนังสือยืนยันว่าการประมาณค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ พร้อมทั งรับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปด้าเนินการตามขั นตอนต่อไป 

2. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการทั ง 157 โครงการ ด้าเนินการดังนี  
2.1 จัดท้าประมาณการความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ส้านักงานบริหารหนี สาธารณะสามารถ

จัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีเกิดขึ นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ 
2.2 รายงานความก้าวหน้าในการด้าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่ง

ให้ส้านักงานบริหารหนี สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนดภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป 
2.3 ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการช้าระคืนหนี เงินกู้ประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชก้าหนดฯ ด้วย 
3. เห็นควรให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงและกรมทางชนบท) ด้าเนินโครงการก่อสร้างก้าแพงคอนกรีต

หุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติและโครงการติดตั งหลักน้าทางยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน  
วงเงิน 40,179.46 ล้านบาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด้าเนินโครงการการตามขั นตอนปกติพร้อมทั งก้าหนด
แผนด้าเนินโครงการออกเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมและความจ้าเป็น เพื่อให้ด้าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่าง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกง./กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
ตามบัญชีท้ายพระราชก้าหนดฯ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เหมาะสมเกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริง โดยอาจด้าเนินการในลักษณะโครงการน้าร่องในพื นที่ที่มีความเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุในอัตราสูงเป็นล้าดับแรก 

4. เห็นควรให้กระทรวงพลังงานพิจารณาทบทวนการด้าเนินโครงการลดต้นทุนพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
วงเงินรวม 1,187.64 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินจากเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
ไม่สอคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงานท่ี 3.1 3.2 และ 3.4) ตามบัญชีท้าย
พระราชก้าหนดฯ นอกจากนี  ยังมีความซ ้าซ้อนกับโครงการต่างๆ ของกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นภารกิจปกติ อาทิ  
การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของส้านักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ด้าเนินการอยู่แล้วและได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทั งนี ในกรณีที่ข้อเสนอโครงการของจังหวั ดที่มีความสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เห็นควรมอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ รวมรวบข้อเสนอโครงการของจังหวัด
ให้กระรวงพลังงานพิจารณาด้าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

5. เห็นควรให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดท้าข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ พิจารณา
ว่าโครงการดังกล่าวสามารถดา้เนินโครงการดว้ยแหลง่เงินอ่ืนๆ อาทิ เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเงินรายได้ 
เงินกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้หน่วยงานพิจารณาจัดท้าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรหรือใช้จ่าย
จากแหล่งเงินดังกล่าวเป็นล้าดับแรก 

6. เห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาเสนอโครงการในลักษณะเป็น Package ที่ ครอบคลุม
สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การประมง เพื่อให้การด้าเนินการของสหกรณ์ดังกล่าวเป็นกลไกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว รวมทั งสามารถน้าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน 

7. เห็นควรพิจารณาก าหนดอัตราการจ่ายสมทบของสหกรณ์ส าหรับโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้  
พระราชก าหนดฯ ในอัตราสูงสุดร้อยละ 30 โดยให้เป็นไปตามศักยภาพของสหกรณ์แต่ละแห่ง  ทั งนี  ในการจัดท้า
ข้อเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก้าหนดฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องจัดท้าผลการวิเคราะห์สถานะการเงิน
ของสหกรณ์ทั งในส่วนงบดุล เงินสดคงเหลือ ข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สหกรณ์มีอยู่ในปัจจุบัน ความคุ้มค่าและความ
ยั่งยืนของโครงการ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ไร้ประโยชน์จากการด้าเนินโครงการ รวมทั งพิจารณาก้าหนดอัตราการจ่ายเงิน
สมทบท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของสหกรณ์แต่ละแห่ง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ด้วย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
ผลการพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินสมทบของสหกรณ์ที่จะขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราช

ก าหนดฯ 
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

(แผนงานที่ 3.2) ของจังหวัดที่ด้าเนินการโดยสหกรณ์ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามมาตรา 4(1) แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
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1. ความเป็นมา 
(1) วันที่ 7 ธันวาคม 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งให้ส้านักงาน

สหกรณ์จังหวัดด้าเนินการตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร จะต้องมีเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินอุดหนุนที่ได้รับในแต่ละ
รายการ เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงที่ท้าไว้กับส้านักงบประมาณ โดยสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรจะต้องท้าหนังสือเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ความยินยอมในการสมบทงบประมาณในอัตราดังกล่าว 

(2) วันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการฯ กลุ่มที่ 3 ในคราวประชุม ครั งที่ 9/2563 – 
ครั งที่ 13/2563 ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ 3.2) ของ
จังหวัด พบว่า มีโครงการที่ด้าเนินการโดยหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ้านวน 10 โครงการ วงเงินรวมทั งสิ น 
57.16 ล้านบาท และเห็นว่าแผนงาน/โครงการดังกล่าวที่จะขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ควรด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากส านักงบประมาณ โดยสหกรณ์หรือ
กลุ่มเกษตรกรจะต้องมีเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินอุดหนุนที่ขอรับการสนับสนุน  จึงให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการกลับไปพิจารณาด้าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวก่อนเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาอีกครั งหนึ่ง 

(3) สศช. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการด้าเนินการโดยสหกรณ์เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกร 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันด้าเนินกิจกรรมหรือกิจการในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของชุมชน ลดต้นทุนการผลิต  
เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก รวมทั งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของชุมชน ซึ่งสหกรณ์จะเป็นกลไกส้าคัญในการฟื้นฟู 
และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า โดยในการจัดสรรงบประมาณให้กับสหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมาสหกรณ์ได้มีการจัดท้า
บันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามแนวทาง/เงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินอุดหนุนที่
ขอรับการสนับสนุน เพื่อให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาให้สามารถใช้งานได้
ตลอดอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็น
สถานการณ์ที่ไม่ปกติและมีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในรอบที่สอง ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ
ของสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์มีเงินไม่เพียงพอหรือไม่สามารถน าเงินมาสมทบในโครงการตามแนวทางที่ก าหนดไว้
ข้างต้นได้ 

ดังน้ัน จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะพิจารณาผ่อนปรนการปฏิบัติตามแนวทางการจ่ายเงินสมทบ 
ของสหกรณ์จากอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของวงเงินอุดหนุนที่ขอรับการสนับสนุน เป็นอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
ของวงเงินอุดหนุนที่ขอรับการสนับสนุน ซ่ึงจะเป็นอัตราที่ไม่เป็นภาระกับสหกรณ์มากเกินไปในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 
ในขณะเดียวกันจะเป็นการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพให้สามารถด้าเนินการต่อไปได้ โดยยังคงหลักการในการ  
ให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบบริหารและดูแลทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของกลุ่มสมาชิกต่อไป 

ทั งนี  เพื่อให้การด้าเนินโครงการของสหกรณ์เป็นกลไกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนได้อย่าง
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เป็นระบบและรวดเร็ว รวมทั งสามารถน้าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรพิจารณาจัดท าโครงการที่สามารถส่งเสริมและขยายผลการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของผลิตภัณฑ์ให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และจัดท ารายละเอียด
ข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินการจ่ายเงินสมทบตามที่เคยปฏิบัติกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือน าเสนอตามขั้นตอน  
การขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ต่อไป 

2. ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ 
(1) กรรมการฯ (ผู้แทนส านักงบประมาณ) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการก้าหนดเงินสมทบของสหกรณ์ควรอยู่ 

บนหลักการเดียวกันกับการจัดสรรงบประมาณที่ก้าหนดให้สหกรณ์ต้องมีการสมทบเงินร่วมด้วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของวงเงินอุดหนุนที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อให้สหกรณ์ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีความสามารถในการบริหารจัดการดูแล
ซ่อมบ้ารุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ และสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงเรือน โรงเพาะช้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับ  
การสนับสนุน นอกจากนี  เห็นว่าการให้เงินอุดหนุนกับสหกรณ์จ้านวนมากกว่าร้อยละ 70 อาจก่อให้เกิดผลเสีย  
ต่อสหกรณ์ได้ เนื่องจากเมื่อสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างดังกล่าวแล้ว จะท้าให้เป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน เช่น ค่าน ้ามัน ค่าไฟฟ้าในระยะยาวด้วย ซึ่งหากสหกรณ์ที่มีฐานะการเงินไม่มั่นคงจะไม่
สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับไปให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ หรือไม่สามารถให้ประโยชน์ได้เลยเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและดูแลเพียงพอ 

(2) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า  เห็นควรให้ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอโครงการในลักษณะเป็น Package เพื่อให้การด้าเนินการของสหกรณ์เป็นกลไกในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว รวมทั งสามารถน้าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่น  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน ส้าหรับอัตราการจ่ายเงินสมทบของสหกรณ์ เห็นควรก้าหนดให้มีการอัตรา 
การจ่ายเงินสมทบสูงสุดร้อยละ 30 โดยสหกรณ์ที่จะเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก้าหนดฯ  
ต้องจัดท้าผลการวิเคราะห์สถานะการเงินของสหกรณ์ทั งในส่วนงบดุล เงินสดคงเหลือ และผลการพิจารณาความคุ้มค่า
และความยั่งยืนของโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาก้าหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของสหกรณท์ี่เหมาะสม อย่างไรกด็ี
เนื่องจากแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความแตกต่างจากหลักการที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ จึงเห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด้าเนินการแจ้งให้สหกรณ์ด้าเนินการตามขั นตอนต่อไป ทั งนี  ประเภทของสหกรณ์ 
ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาจะหมายถึงสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การประมงเท่านั น 

(3) นอกจากนี  ในขั นการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาตรวจสอบว่า
การด้าเนินโครงการที่สหกรณ์เสนอจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์หรือสมาชิกในสหกรณ์ และให้สหกรณ์จัดท้าข้อมูล
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันประกอบการพิจารณาว่าสหกรณ์จะสามารถด้าเนินโครงการที่เสนอ
ได้อย่างยั่งยืน 

3. มติคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี  
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(1) เห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาเสนอโครงการในลักษณะเป็น Package ที่ครอบคลุมสหกรณ์
การเกษตรและสหกรณ์การประมง เพื่อให้การด้าเนินการของสหกรณ์ดังกล่าวเป็นกลไกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  
และชุมชนได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว รวมทั งสามารถน้าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความยั่งยืน 

(2) เห็นควรพิจารณาก้าหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบสหกรณ์ส้าหรับโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราช
ก้าหนดฯ ในอัตราสูงสุดร้อยละ 30 โดยให้เป็นไปตามศักยภาพของสหกรณแ์ต่ละแห่ง ทั งนี  ในการจัดท้าข้อเสนอโครงการ
เพื่อใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก้าหนด กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องจัดท้าผลการวิเคราะห์สถานะการเงินของสหกรณ์ทั งใน
ส่วนงบดุล เงินสดคงเหลือ ข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สหกรณ์มีอยู่ในปัจจุบัน ความคุ้มค่าและความยั่งยืนของโครงการ 
รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการด้าเนินโครงการ รวมทั งพิจารณาก้าหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบ 
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของสหกรณ์แต่ละแห่ง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ด้วย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทั งนี  ในส่วนของโครงการภายใต้
แผนงานฟื้นฟู เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด รวมทั งสิ น 57 จังหวัด 157 โครงการ กรอบวงเงิน 
884,625,068 บาท ให้จังหวัดใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
ส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น โดยให้ด้าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น พ.ศ. 2562 ตามขั นตอนต่อไป ส้าหรับโครงการก่อสร้างก้าแพง
คอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติและโครงการติดตั งหลักน้าทางยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน 
วงเงินรวม 40,179.46 ล้านบาท ให้กระทรวงคมนาคมด้าเนินการตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงบประมาณที่เห็นว่า หน่วยงาน
เจ้าของโครงการควรเร่งด้าเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ และปฏิบัติตามขั นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชัดเจนของโครงการ/รายการ 
ระยะเวลาด้าเนินการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ นในทุกมิติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ อัตรา  
และมาตรฐานของทางราชการอย่างประหยัด ไม่มีความซ ้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ ของภาครัฐ มีความโปร่งใสที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั นตอน โดยให้ความส้าคัญกับระบบ 
การติดตามและประเมินผลให้ทันต่อสถานการณ์ ไปด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
ในการเสนอเรื่องนี  
 


