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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220963 
 
เรื่อง : การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิชาการ 

2. เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลก
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และอนุมัติในหลักการว่าก่อนท่ีจะมีการลงนาม หากมีการแก้ไขในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ในประเด็นท่ีไม่ใช่สาระส าคัญขอให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการอาเซียน 

3. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้เลขาธิการ
อาเซียนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี้ จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจภายหลังจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดเห็นชอบให้เลขาธิการ
อาเซียนลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้งว่าส านักเลขาธิการอาเซียน 

(ASEAN Secretariat) ขอรับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในร่างบันทึกความ
เข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 

2. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  
มีสาระส าคัญ ดังนี ้

1. เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตามหลักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 

2. เพื่อพัฒนามาตรฐานและอ านวยความสะดวกด้านการค้าสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ด้านสุขภาพสัตว์และมนุษย์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและการด ารงชีวิตของประชาชน  
แห่งอาเซียน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านปศุสัตว์  
การควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ การพัฒนามาตรฐานการค้าสัตว์
และสินค้าปศุสัตว์ และสนับสนุนวิชาความรู้เกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ 
ในภูมิภาคอาเซียน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริหารทางสัตวแพทย์ภายในภูมิภาคอาเซียน 
4. การด าเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวขึ้นอยู่กับแหล่งงบประมาณที่ได้รับ

สนับสนุนในขณะนั้น 
3. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ดังนั้น ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญา 
ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยไม่ต้องจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) 
ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในส่วน  
ที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220963 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองเชียงรากใหม่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองเชียงรากใหม่ 
เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว 
โดยต่อมาได้ตรวจแก้ไขให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีสาระส าคัญ เป็นการก าหนดให้ทางน้ า
ชลประทานในท้องที่ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม  
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าและให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองเชียงรากใหม่เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ

ค่าชลประทาน พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในท้องที่ 
ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ า  
ที่น าน้ าไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล
ปริมาณน้ าและให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงในข้อ 1. ตามที่ กษ. เสนอ  
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสร็จแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย)  
ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรด าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามข้อ 4. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าและให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองเชียงรากใหม่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
ให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมายแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220963 
 

เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่บริษัทศิลาอุตสาหกรรม จ ากัด ท่ีจังหวัดยะลา 
 

สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ ๑ บี เพื่อท าเหมืองแร่ของ
บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จ ากัดที่จังหวัดยะลา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างดังกล่าว เป็นการด าเนินการในพื้นที่เดิมที่มีการท าเหมืองมาก่อนของบริษัทฯ เอง 
ซึ่งอยู่ในเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 ตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยโครงการดังกล่าวมีความ
จ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติหลักการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เพื่อต่ออายุประทานบัตรท าเหมืองแร่ ตามค าขอประทาน
บัตรที่ 6/2557 ของบริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จ ากัดที่จังหวัดยะลา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 
และขอผ่อนผันการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 

อนึ่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เอ เพื่อท าเหมืองแร่แล้ว  
และหน่วยงานเจ้าของพื้นทีอ่นุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จะได้ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 

๑ บี เพื่อท าเหมืองแร่ของของบริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จ ากัด ท่ีจังหวัดยะลา เนื่องจากเป็นการขอประทานบัตรของบริษัท 
ศิลาอุตสาหกรรม จ ากัด ได้ยื่นค าขอประทานบัตรที่ ๖/๒๕๕๘ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ท่ีต าบลลิดล อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นการด าเนินการในพ้ืนท่ีเดิมที่มีการท าเหมืองมาก่อน โดยพื้นที่
แปลงนี้มีเนื้อท่ี ๑๐๔ ไร่ ๑ งาน ๐๓ ตารางวา และได้ขอทับพื้นที่ประทานบัตรเดิมที่ ๑๒๓๓๘/๑๕๑๕๔ ของบริษัท ศิลา
อุตสาหกรรม จ ากัด เต็มทั้งแปลง เนื้อที่ ๖๙ ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา และขอขยายพื้นที่ทับพื้นที่ใหม่ เนื้อที่ ๓๔ ไร่  

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

เพื่อให้สามารถก าหนดแนวทางในการจัดการและก ากับดูแล 
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถขยายพื้นที่ขอประทานบัตรในพื้นท่ีที่ไม่เคย
ผ่านการท าเหมืองมาก่อนได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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๓ งาน ๒๕ ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่เคยผ่านการท าเหมืองมาก่อน และอยู่ในเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งการด าเนินการในขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นการพิจารณาอนุญาตให้ต่อ
อายุประทานบัตรท าเหมืองแร่ แต่เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติผ่อนผันการใช้
ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ ๑ บี เพื่อท าเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามค าขอประทาน
บัตรที่ ๖/๒๕๕๘ ของบริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จ ากัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ และวันที่ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ รวมทั้งขอผ่อนผันการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕พฤษภาคม ๒๕๓๓ และวันที่ 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นพื้นท่ีต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน โครงการเหมืองแร่  
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส าหรับใช้ประกอบการขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันท่ี ๑ บี ได้ให้ความเห็นชอบ
กับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของบริษัทศิลาอุตสาหกรรม จ ากัด 
เฉพาะในพื้นที่ตามประทานบัตรเดิม ท่ี 12338/15154 เนื้อที่ 69 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 0220.2/957 ลงวันที ่21 เมษายน 2563) 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และข้อเสนอแนะของกระทรวง
คมนาคมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการในพื้นที่นอกเหนือจากที่ได้รับการอนุมัติตามข้อ 1. ให้กระทรวง
อุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมให้ชัดเจนโดยให้ค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและแหล่งโบราณคดีในพ้ืนท่ีใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ด าเนินการเพิ่มเติม ดังน้ี 

2.1 ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ได้รับประทานบัตรด าเนินการเพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากการด าเนินการต่อแหล่งโบราณคดีในบริเวณโดยรอบหรือพื้นที่ใกล้เคียงไม่ให้ได้รับความเสียหายและให้
ได้รับการอนุรักษ์อย่างเหมาะสมตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563 (เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์
พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบดีศิลา และห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีรพลศิลา ท่ีจังหวัดยะลา) 

2.2 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อเท็จจริงกรณีพื้นที่ท าเหมืองแร่บริเวณเขายะลา และพิจารณาก าหนดแผนผังการใช้
พื้นที่ดังกล่าวในภาพรวมให้ชัดเจน เช่น พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหรือมีข้อจ ากัด พื้นที่ที่สามารถเสนอขอใช้ประโยชน์ได้  
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดทางเลือกในการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เป็นข้อตกลงร่วมกับภาคประชาชนได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220963 
 
เรื่อง : ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ

กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน้ าเสีย
พื้นที่พัทยานาเกลือและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบป้องกันน้ าท่วม รวม 2 โครงการ) 

 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับ 2 โครงการดังกล่าวข้างต้น งบประมาณจ านวน 227,512,800 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงมหาดไทย โดยเมืองพัทยา เนื่องด้วยเมืองพัทยาได้ขอรับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินส ารองจ่าย  

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 227,512,800 บาท เพื่อด าเนินการตามโครงการในข้อสั่งการ โดยได้รับความ
เห็นชอบการขอใช้งบกลางดังกล่าวจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ดังน้ี 

1. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน้ าเสียพื้นที่พัทยานาเกลือ อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 175,250,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จ านวน 157,725,000 บาท และเงินรายได้ 
จ านวน 17,525,000 บาท 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบป้องกันน้ าท่วม ถนนสุขุมวิท และถนนเลียบทางรถไฟ อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 77,542,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จ านวน 69,787,800 บาท และเงินรายได้ 
จ านวน 7,754,200 บาท 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของโรงบ าบัด 
น้ าเสีย พ้ืนที่พัทยา และสถานีสูบป้องกันน้ าท่วม เพื่อป้องกันน้ าท่วมพื้นที่
เศรษฐกิจในตัวเมืองพัทยาและแนวถนนเลียบทางรถไฟ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220963 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น (โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ  
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 158,133,300 บาท โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภท  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และใช้เงินรายได้จององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสมทบ จ านวน 17,570,300 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 175,703,600 บาท เพื่อด าเนินการ 2 โครงการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  

ณ จังหวัดระยอง นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน  
และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ระยอง ชลบุรี  และฉะเชิงเทรา)  
โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร ได้แก่ 

1.1 โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ า อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง 
(ระยะที่ 2) ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาเร่งรัดโครงการป่าชายเลนในเมือง จังหวัดระยอง ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ า 
อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่ 2) เพื่อให้การด าเนินโครงการมีความต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ในเดือนกันยายน 25636 และให้กระทรวงมหาดไทยประสานส านักงบประมาณพิจารณาใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี  
พ.ศ. 2563 หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 

1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง  
ระยะที่ 3 ให้กระทรวงมหาดไทยร่มกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาเร่งรัด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง (ระยะที่ 3) ทั้งนี้  
หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและพร้อมด าเนินการให้กระทรวงมหาดไทยประสาน  
ส านักงบประมาณพิจารณาใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินโครงการมีความต่อเนื่องจากระยะที่  1  
ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  



9 

 

จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายงานเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน  

หรือจ าเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 5 การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน  
หรือจ าเป็น ให้กระท าได้ในกรณีที่เป็นรายจ่าย ดังนี้ 

(3) เป็นรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ของรัฐต้องใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 

2. จังหวัดระยอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง  
ระยะที่ 3 งบประมาณ 112,200,000 บาท 

(2) โครงการป่าชายเลนในเมือง จังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง 
(ระยะที่ 3) งบประมาณ 162,000,000 บาท ซึ่งมีโครงการนี้มีทั้งหมด 4 ระยะ โดยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากส านักงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 113,400,000 บาท ซึ่งจะด าเนินการ
แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายนนี้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในระยะที่ 3 
ทั้ง 2 โครงการผ่านคณะรัฐมนตรีสัญจร รวมวงเงินงบประมาณ 274,200,000 บาท 

3. งบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน และไม่สามารถปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
จ านวน 274,200,000 บาท เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชด าริ จังหวัดระยอง ระยะที่ 3 งบประมาณ 112,200,000 บาท และโครงการป่าชายเลนในเมือง จังหวัด
ระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ าอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่ 3) งบประมาณ 162,000,000 บาท ทั้งนี้ 
นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในวงเงิน 274,200,000 บาท 

4. ส านักงบประมาณได้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ เงินส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
จ านวน 158,133,300 บาท โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และใช้เงินรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสมทบ จ านวน 17,570,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,703,600 บาท  
เพื่อด าเนินการ 2 โครงการ ดังน้ี 

(1) โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ า อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่ 
3) จ านวน 81,703,600 บาท โดยจ่ายจากเงินงบประมาณ จ านวน 73,533,300 บาท และใช้เงินรายได้ จ านวน 
8,170,300 บาท 
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(2) โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง ระยะที่ 3 
จ านวน 94,000,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จ านวน 84,600,000 บาท และเงินรายได้ จ านวน 
9,400,000 บาท 

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการอนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น กรณีวงเงินท่ีเห็นควร
อนุมัติเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเสนอเรื่องดังกล่าวต่อรองนายกรัฐม นตรี 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อสั่งการให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมารรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2562  
ข้อ 9 (3) แจ้งตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ท่ี นร 0702/2 136 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2562 

5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากจังหวัดระยอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองว่า  
ได้ปรับรายละเอียดโครงการตามผลการพิจารณาของส านักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จ านวน 158,133,300 บาท  
โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และใช้เงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสมทบ 
จ านวน 17,570,300 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 175,703,600 บาท เพื่อด าเนินการ 2 โครงการ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220963 
 
เรื่อง : ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นตามข้อ 1. และข้อ 2. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การลดยอดลูกหน้ีรอการชดเชยของรัฐบาล 

1.1 เหตุผลและความจ าเป็น 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 8 และ 22 พฤศจิกายน 2559 และ 28 พฤษภาคม 2562 

เห็นชอบโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 ของธนาคาร  
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และ ธ.ก.ส. ได้ด าเนินการตามโครงการ
ดั งกล่ าวเสร็จสิ้ นแล้ว โดยมียอดลูกหนี้ รอการชดเชยของรัฐบาล ณ  วันที่  31  สิ งหาคม 2563 จ านวน 
24,685,394,570.29 บาท 

1.2 สาระส าคัญ 
เพื่ อลดยอดลูกหนี้ รอการชด เชยของรัฐบาลส าหรับมาตรการดั งกล่ าวซึ่ งมี จ านวนทั้ งสิ้ น 

24,685,394,570.29 บาท ไม่ให้สูงจนเกินไป กระทรวงการคลังจึงเห็นควรใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในการลดยอดลูกหนี้รอการชดเชย
ของรัฐบาลของโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 เป็นจ านวนเ งิน
ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท ให้แก่ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีสภาพคล่อง
เพิ่มขึ้นและสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจต่อไป 

2. โครงการลงทะเบียนฯ รอบใหม่และการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรฯ 
2.1 เหตุผลและความจ าเป็น 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (กสก./กข.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ในการด าเนินการลดยอดลูกหนี้รอการชดเชยของรัฐบาลและการด าเนิน
โครงการลงทะเบียนฯ รอบใหม่และการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรฯ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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การด าเนินโครงการลงทะเบียนฯ ท่ีผ่านมายังมีกลุ่มตกหล่นท่ีไม่สามารถเข้าถึงโครงการลงทะเบียนฯ ได้ 
อีกทั้งโครงการลงทะเบียนฯ ได้มีการด าเนินการมาเป็นระยะหนึ่ง ซึ่งอาจไม่สะท้อนความเป็นผู้มีรายได้น้อย ณ  
เวลาปัจจุบัน และอาจท าให้มีทั้งผู้ที่สมควรได้รับบัตรฯ แต่ไม่ได้รับบัตรฯ (Exclusion Error) และมีผู้มีบัตรฯ ที่ไม่ควร
ได้รับบัตรฯ (Inclusion Error) จ านวนหนึ่ง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผล
กระทบรุนแรงต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย 

2.2 สาระส าคัญ 
เพื่อเพิ่มความแม่นย าในการระบุตัวผู้มีรายได้น้อย และมีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา (Dynamic 

Data) ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐ จึงเห็นควรให้ด าเนินโครงการลงทะเบียนฯ 
รอบใหม่ ซึ่งจากสถานการณ์ COVID-19 จึงคาดว่า จะมีผู้ผ่านคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนฯ เพิ่มขึ้น
เป็นจ านวนมาก พร้อมทั้งให้มีงบประมาณรองรับส าหรับการจัดสรรสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ให้แก่ผู้มีบัตรฯ ดังนั้น เพื่อรองรับการด าเนินการดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงเห็นควรใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 10,000 ล้านบาท ให้แก่
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนประชารัฐฯ) 

ทั้งนี้ หากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น กระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ 
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นขอบตามล าดับต่อไป 

3. ผลกระทบ 
3.1 ลดยอดลูกหนี้รอการชดเชยของรัฐบาลเพื่อให้ยอดลูกหนี้รอการชดเชยของรัฐบาลส าหรับโครงการ

ดังกล่าวไม่ให้สูงจนเกินไป และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ ธ.ก.ส. น ามาหมุนเวียนในการช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนและการช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ  

3.2 สามารถด าเนินโครงการลงทะเบียนฯ รอบใหม่และการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรฯ เพื่อเพ่ิมความแม่นย า
ในการระบุตัวผู้มีรายได้น้อย และมีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา (Dynamic Data) ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐ พร้อมทั้งมีงบประมาณรองรับส าหรับการจัดสรรสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมให้แก่ผู้มีบัตรฯ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
2. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 

(เรื่อง การเสนอเรื่องด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่อง 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220963 
 
เรื่อง : ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงของประธานร่วมฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ ของการประชุมระดับรัฐมนตรี
กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10 ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสาร
ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้  
โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. ให้รัฐมนตรีต่างประเทศ หรือผู้ ไ ด้รับมอบหมาย  ร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมฯ 
และร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้นครั้งล่าสุด (ครั้งท่ี 9) 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมฯ เห็นพ้องร่วมกันในประเด็น (1) การยกระดับความร่วมมือ  
เป็นการประชุมระดับผู้น า (2) สนับสนุนสาขาความร่วมมือที่สาธารณรับเกาหลีมีบทบาทส าคัญ อาทิ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาฝีมือแรงงาน การเกษตรที่ทันสมัย การจั ดการทรัพยากรน้ า  
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนผ่านกลไกการประชุม  
ภาคธุรกิจและ (4) สนับสนุนการสร้างสันติภาพท่ียั่งยืนในคาบสมุทรเกาหลี 

2. รัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหล ีครั้งที่ 10 จะจัดขึน้ในวันที ่28 กันยายน 2563 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีและรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเป็นประธานร่วม โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรไทย เข้าร่วมด้วย โดยที่ประชุมฯ จะร่วมรับรองร่างเอกสาร
ผลลัพธ์ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี 
ครั้งท่ี 10 และ (2) ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 2021 – 2025 

3. ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก 

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

เพื่อเป็นการร่วมกันก าหนดแนวทางความร่วมมือภายใต้กรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี และความร่วมมือของประเทศ
สมาชิกในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ (1) การทบทวนความคืบหน้าของการด าเนินการในช่วงปีท่ีผ่านมา อาทิ การยกระดับสู่การประชุม
ระดับผู้น า การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของกรอบความร่วมมือฯ การส่งเสริมความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ า การเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การด าเนินโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  
(3) การก าหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต ซึ่งจะให้ความส าคัญกับการรับมือกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด – 19) การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข และการส่งเสริมการท างาน
ร่วมกันและสอดประสานกันกับกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค (4) การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็น  
ที่ท้าทายความมั่นคงในภูมิภาค อาทิ ปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี และทะเลจีนใต้ และประเด็นความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ และ (5) แผนการจัดการประชุมที่ส าคัญภายใต้กรอบความร่วมมือข้างต้น 

4. ร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นเอกสารก าหนดเป้าหมายและการด าเนินการของกรอบความร่วมมือฯ ในระยะเวลา 5 ปี 
(ค.ศ. 2021 – 2025) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลี และปฏิญญาแม่น้ าโขง – แม่น้ าฮัน  
โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ (1) กลไกความร่วมมือ อาทิ การจัดการประชุมในระดับต่างๆ กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – 
สาธารณรัฐเกาหลี กลไกภาคธุรกิจ การส่งเสริมการท างานร่วมกันและสอดประสานกันกับกรอบความร่วมมอืในอนุภูมิภาค
และภูมิภาค (2) การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือใน 7 สาขา ได้แก่ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเกษตรและการพัฒนาชนบท โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสิ่งแวดล้อม 
และประเด็นที่ท้าทายความมั่นคงรูปแบบใหม่ (3) การท างานร่วมกันกับกรอบความร่วมมืออื่นๆ (4) กลไกการด าเนินการ
ของแผนปฏิบัติการฯ อาทิ การใช้ประโยชน์จากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี และการใช้โอกาส 
การประชุมในระดับต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลง  
ของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10 และร่างแผนปฏิบัติการ 
ความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 2021 – 2025 เพื่อปฏิญญาแม่น้ าโขง – แม่น้ าฮัน มาปฏิบัติ 
ให้บรรลุผลส าเร็จ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง  
การต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220963 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2563 และครั้งท่ี 21/2563 
 
สารัตถะ : คกง. เสนอ ครม. พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 
20/2563 และครั้งที่ 21/2563 ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตาม
พระราชก าหนดฯ และพิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนของพระราชก าหนดฯ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเห็นควรอนุมัติการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรทดแทนผู้เสียชีวิตที่มีสิทธิโครงการฯ ที่ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของโครงการฯ  
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของหน่วยงานรับผิดชอบ จ านวน 5,278 ราย โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวเป็นภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ตามขั้นตอนแล้ว มีมติเห็นควร
เสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 18 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้ 

1. ความเป็นมา 
1) วันท่ี 28 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ กษ. (โดยใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ) โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่ข้ึนทะเบียนและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 10 ล้านราย ระยะเวลา 3 เดือน (5,000 บาทต่อเดือน) ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินโครงการไม่เกิน 150,000 ล้านบาท 

2) วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กษ. ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกร
ประมาณ 120,000 ราย ที่ลงทะเบียนเกษตรกรไม่ทันภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งมอบหมายให้ กษ. 
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และเร่งตรวจสอบความ

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

เพื่ อ ช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน 
เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่ งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ซ้ าซ้อนตามเง่ือนไขของโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
(พร้อมทั้งได้อนุมัติให้ กษ. เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเกษตรกร จ านวน 137,093 ราย) 

3) วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ กษ. ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
ดังนี ้

3.1) ให้ กษ. ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ และเร่งด าเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ จ านวนไม่เกิน 38 ,737 ราย 
เกษตรกรที่มาอุทธรณ์รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ และได้ผ่านการพิจารณาของ 
กษ. แล้วแต่ กษ. ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 จ านวนไม่เกิน 1,028 ราย โดยให้ กษ. 
เร่งด าเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดั งกล่าวงวดเดียวจ านวน 15,000 บาทต่อรายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่  
15 กันยายน 2563 

3.2) เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการ/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ 
เยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด  
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด าเนินการติดตามผู้รับสิทธิที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินกับหน่วยงาน
รับผิดชอบให้สิ้นสุดภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 และหากพ้นก าหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบยุติการด าเนินการ
ติดตาม/การโอนเงิน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป 

2. ข้อเสนอเพ่ือพิจารณาของหน่วยงาน 
วันท่ี 3 กันยายน 2563 กษ. ได้ส่งหนังสือช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการเยียวยาเกษตรกรผู้รับช่วงท า

การเกษตร เพื่อรับสิทธิโครงการฯ แทนเกษตรกรที่เสียชีวิต 19,071 ราย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 19/2563 วันท่ี 9 กันยายน 2563 มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือกับ กษ. เพื่อจัดท าข้อมูลเพิ่มเติมและน าเสนอ
คณะกรรมการฯ อีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลที่ กษ. เสนอยังขาดความชัดเจนและไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างจ านวน
ผู้เสียชีวิตที่ขอรับสิทธิหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือแทนผู้เสียชีวิต และช่วงระยะเวลาการเสียชีวิต
ของผู้รับสิทธิของหน่วยงานท่ีรับขึ้นทะเบียนต่างๆ ของ กษ. 

3. ผลการด าเนินงาน 
1) วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ กษ. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อ 18 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ แล้ว มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือกับ กษ. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าข้อมูล
เพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

2) วันท่ี 17 กันยายน 2563 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้หารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สศช. ส านักงบประมาณ 
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ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ กษ.) ตามมติคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่  
9 กันยายน 2563 แล้วมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางที่ใช้เพื่อพิจารณาการได้รับสิทธิ์โครงการฯ ของเกษตรกร  
ที่ข้ึนทะเบียนทดแทนเกษตรกรผู้เสียชีวิตภายใต้โครงการฯ ดังนี้ 

2.1) เงื่อนไขของการพิจารณาเกษตรกรผู้รับช่วงฯ ได้แก่ 
(1) ผู้มีสิทธิ์โครงการฯ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทดแทนเกษตรกรผู้เสียชีวิตที่ได้รับสิทธิ  

ในโครงการฯ และได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนทดแทนผูเ้สยีชีวิต ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการขึ้น
ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายใต้โครงการฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนทดแทนเกษตรกรผู้เสียชีวิตให้ใช้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานเป็นส าคัญ 

(2) กษ. ต้องยืนยันว่าผู้มีสิทธิ์โครงการฯ ได้เสียชีวิตจริงและต้องมีหลักฐานการเสียชีวิตตาม 
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ และในกรณีที่เกษตรกรผู้มีสิทธิภายใต้โครงการฯ เสียชีวิตจริงก่อนระยะเวลาโครงการฯ 
กษ. ต้องยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบแล้วว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทดแทน เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ 
ก าหนดไว้ จึงจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาตามสิทธิของเกษตรกรผู้เสียชีวิตให้กับเกษตรกรผู้รับช่วงได้ 

2.2) กษ. รายงานว่าเมื่อพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าว พบว่า เกษตรกรผู้เสียชีวิตที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไข
ทั้ง 2 ข้อข้างต้น มีจ านวน 5,278 ราย ประกอบด้วย (1) เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 5,267 ราย 
และ (2) เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 11 ราย 

2.3) ส าหรับเกษตรกรผู้เสียชีวิตที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับเง่ือนไขทั้ง 2 ข้อข้างต้น จ านวนประมาณ 
13,283 รายนั้น ที่ประชุมเห็นว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการฯ ดังนั้นเห็นควรให้ กษ. 
พิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมของการเยียวยาเกษตรกรผู้รับช่วงฯ แทนเกษตรกรผู้เสียชีวิตในกลุ่มดังกล่าว 

4. ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ 
1) กรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ากรณีที่

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้รับช่วงฯแทนเกษตรกรผู้เสียชีวิต กษ. จะสามารถ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 ตามฝ่ายเลขานุการฯ เสนอหรือไม่ ซ่ึงฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลที่ประชุมว่า ตามที่ได้ประสานกับผู้แทน กษ. พบว่าข้อมูลเกษตรกรผู้รับช่วงฯ ที่เสนอให้ครั้งนี้ 
กษ. ได้มีการตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือของภาครัฐภายใต้มาตรการต่างๆ แล้ว คงเหลือแต่
การโอนเงินผ่านระบบธนาคารเท่านั้น 

2) นอกจากนี้ ช่วงระยะเวลาที่เสนอเป็นการด าเนินการบนหลักการเดียวกับตามมติคณะกรรมการฯ  
ครั้งที่ 19/2563 ทีได้ก าหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการ/โครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด าเนินการติดตามผู้รับสิทธิที่ยังไม่มาแจ้งเลขบัญชีรับโอนเงินกับหน่วยงาน
รับผิดชอบให้สิ้นสุดภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 และหากพ้นก าหนดแล้วให้หน่วยงานรับผิดชอบยุติการด าเนินการ
ติดตาม/การโอนเงินพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ 
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เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป 
5. มติคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
ตามข้อ 18 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้ 

1) เห็นควรให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทดแทนผู้เสียชีวิตที่สิทธิโครงการฯ ที่ได้ด าเนินการตามขึ้นทะเบียน
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของหน่วยงานรับผิดชอบ จ านวน 5,278 
ราย โดยให้ กษ. ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 
ทั้งนี้ กษ. ต้องยืนยันว่าผู้มีสิทธ์ิโครงการฯ ได้เสียชีวิตจริงและต้องมีหลักฐานการเสียชีวิตตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด
ไว้และในกรณีที่เกษตรกรผู้มีสิทธิภายใต้โครงการฯ เสียชีวิตจริงก่อนระยะเวลาโครงการฯ กษ. ต้องยื นยันว่าได้มี 
การตรวจสอบแล้วว่าเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนทดแทน เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามโครงการฯ ก าหนดไว้ จึงจะสามารถ
จ่ายเงินเยียวยาตามสิทธิของเกษตรกรผู้เสียชีวิตให้กับเกษตรกรผู้รับช่วงได้ 

2) ส าหรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้รับช่วงฯ แทนเกษตรกรผู้เสียชีวิตที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับ
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของหน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนประมาณ 
13,283 ราย เห็นควรให้ กษ. พิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้รับช่วงฯ 
ดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2563 และครั้งที่ 21/2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ส าหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสี 
ส าหรับแก้ปัญหาผลกระทบจาก COVID – 19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณไปด าเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
ในการเสนอเรื่องนี้ 
 


