
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 29/2564 วันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม 2564

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
270764

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลแก่งดินสอ อำาเภอนาดี และตำาบลบ้านนา ตำาบลเมืองเก่า 
ตำาบลกบินทร์ ตำาบลบ่อทอง อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ....

สารตัถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลแก่งดินสอ 
อำาเภอนาดี และตำาบลบ้านนา ตำาบลเมืองเก่า ตำาบลกบินทร์ ตำาบลบ่อทอง อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. .... 
ซึ่งมีสาระสำาคัญเป็นการกำาหนดเขตท่ีดนิท่ีจะเวนคืน เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งนำ้า
และระบบระบายนำ้าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดปราจนีบุรี

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 อนุมัตใิห้ กษ. (กรมชลประทาน) ดำาเนินการโครงการห้วยโสมงอัน

เนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดปราจีนบุรี ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 8,300 ล้านบาท ระยะเวลาดำาเนินการ 9 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2561)

2. ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลแก่งดินสอ อำาเภอนาดี 
และตำาบลบ้านนา ตำาบลเมืองเก่า ตำาบลกบินทร์ ตำาบลบ่อทอง อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
เพื่อประโยชนแ์ก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งนำ้าและระบบระบายนำ้าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการ
หว้ยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดปราจีนบุรี ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนท่ี 55 ก ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 มีกำาหนดระยะเวลาการใช้บังคับ 4 ปี โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 28 มิถุนายน 2559 และสิ้น
สดุระยะเวลาการใช้บังคับวันท่ี 27 มิถุนายน 2563

3. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงินโครงการห้วยโสมงฯ เป็นจำานวน 
9,078 ล้านบาท และขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ เป็น 11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2563)

4. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 อนุมัตขิยายระยะเวลาดำาเนินโครงการห้วยโสมงฯ เป็น 13 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2565) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิมจำานวน 9,078 ล้านบาท

5. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานได้ดำาเนินการตามโครงการห้วยโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อประโยชนแ์ก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งนำ้า

และระบบระบายนำ้าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการห้วยโสมง
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดปราจีนบุรี
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเป็นโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บนำ้าในลุ่มนำ้าห้วยพระปรงและลุ่มนำ้าห้วยโสมง อันเป็นลำานำ้า
สาขาของแม่นำ้าปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งนำ้าและระบบระบายนำ้าพร้อมอาคาร
ประกอบตามโครงการดังกล่าว

6. ต่อมาได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 2. เพื่อก่อสร้างระบบส่งนำ้าและระบบระบายนำ้าพร้อม
อาคารประกอบตามโครงการดังกล่าว โดยส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับแล้วเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2563 
กรมชลประทานพิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการดังกล่าว มีความจำาเป็นต้องได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน 
จำานวนเนื้อท่ีประมาณ 1,021-1-97.10 ไร่ เพ่ือให้การก่อสร้างระบบส่งนำ้าและระบบระบายนำ้าพร้อมอาคาร
ประกอบตามโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จงัหวัดปราจีนบุรี เป็นไปตามแผนการท่ีกำาหนดไว้ 
และเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปสำารวจและเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องได้มาโดยแน่ชัด ท้ังนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการนำ้าและการส่งนำ้าให้กับพื้นท่ีชลประทาน โดยมีพื้นท่ีท่ีจะได้รับประโยชน์จาการส่งนำ้าบริเวณพื้นท่ีฝ่ังซ้าย
และฝ่ังขวา จำานวน 111,300 ไร่

7. กรมชลประทานได้ดำาเนนิการจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็น
ดว้ยกับโครงการดังกล่าว

8. สำานกังบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้ว แจ้งว่าสำาหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นให้กรมชลประทานใช้จ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้รับจัดสรรไว้แล้ว และส่วนท่ีเหลือเห็นควรให้จัดทำาแผน
การปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำาปีตามขั้นตอน ซ่ึง สงป. 
จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม เม่ือร่างพระราชกฤษฎกีานี้ใช้บังคับแล้ว

9. กษ. ไดด้ำาเนินการตามาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัด
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบฟอร์มท่ีกระทรวงการคลัง
กำาหนด เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 (ตามข้อ 5.5) ประกอบด้วยรายละเอียด
โครงการ แผนบริหารจัดการประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินท่ีใช้ตลอดระยะเวลาดำาเนินการ และประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำาเนินการ
มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลแก่งดินสอ อำาเภอนาดี 
และตำาบลบ้านนา ตำาบลเมืองเก่า ตำาบลกบินทร์ ตำาบลบ่อทอง อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำาเนินการต่อไปได้

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดต่อไป
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 29/2564 วันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม 2564

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
270764

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลศาลาแดง อำาเภอบางนำ้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....

สารตัถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลศาลาแดง อำาเภอ
บางนำ้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระสำาคัญเป็นการกำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลศาลาแดง อำาเภอ
บางนำ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทานในการสร้างประตูระบายนำ้าและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอ่ืนตามโครงการประตูระบายนำ้ากลางคลองพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากท่ีผ่านมาทางระบายนำ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ซ่ึงเป็นคลองขนาดใหญ่

มีลักษณะเป็นคลองเปิด ระบายนำ้าด้วยแรงโน้มถ่วงเพื่อใช้ระบายนำ้าหลากจากแม่นำ้าเจ้าพระยา และแมน่ำ้าป่าสัก ในช่วง
ฤดูฝน และได้รับอิทธิพลของนำ้าทะเลทำาให้กินนำ้าเท้อบริเวณปากคลองและปากแม่นำ้าท่ีไหลลงสู่ทะเล ทำาให้การระบายนำ้า
ของคลองออกจากพ้ืนท่ีช้าลงและบางช่วงเวลาระบายนำ้าในคลองออกสู่ทะเลไม่ได้ จึงมีความจำาเป็นต้องปรับปรุง
คลองและปรับปรุงอาคารให้สามารถระบายนำ้าให้มีประสิทธิภาพ สำาหรับช่วงคลองพระองค์ไชยานุชิตไม่มีอาคารบริเวณ
จุดตดักับคลองนครเนื่องเขต และคลองสำาโรง จึงมีความจำาเป็นต้องก่อสร้างประตูระบายนำ้ากลางคลองพระองค์ไขยานุชิต
และประตูระบายนำ้าปากคลองด่าน เพ่ือเป็นอาคารควบคุมและช่วยในการบริหารจัดกานำ้า

2. กรมชลประทานจงึมีแผนงานท่ีจะก่อสร้างโครงการประตูระบายนำ้ากลางคลองพระองค์ไชยานุชิต ตำาบลศาลาแดง 
อำาเภอบางนำ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาดำาเนินงาน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) วงเงินค่า
ก่อสร้าง 412,000,000 บาท ลักษณะของโครงการเป็นการก่อสร้างประตูระบายนำ้าและอาคารประกอบพร้อมส่วน
ประกอบอ่ืน ซึ่งในการก่อสร้างจะต้องใช้ท่ีดินจำานวน 17 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 13-2-25 ไร่ ค่าทดแทนประมาณ 
10,000,000 บาท ท้ังนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถบริหารจัดการนำ้าช่วงคลองพระองค์ไชยานุชิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนำ้าหลากช่วงคลองพระองค์ไชยานุชิต

3. ดังนั้น กรมชลประทานจึงมีความจำาเป็นจะต้องได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างประตูระบายนำ้าและอาคาร
ประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืนตามโครงการประตูระบายนำ้ากลางคลองพระองค์ไชยานุชิต ในท้องท่ีตำาบลศาลาแดง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อประโยชนแ์ก่การชลประทานในการสร้างประตูระบายนำ้า

และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืนตามโครงการประตูระบายนำ้า
กลางคลองพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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อำาเภอบางนำ้าเปรี้ยว จงัหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประโยชนแ์ก่การชลประทานสำาหรับพื้นท่ีการเกษตร การอุปโภค
และบริโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รวมท้ังเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปสำารวจ
และเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องได้มาโดยแน่ชัด

4. กรมชลประทานได้ดำาเนนิการจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการดังกล่าวแล้ว
ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

5. สำานกังบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้กรมชลประทานใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำา
ปี โอนเงินจัดสรร หรือเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณีตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในโอกาสแรกก่อน หรือจัดทำาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจำาปีเท่าท่ีจำาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

6. กษ. ไดด้ำาเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัดทำา
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประตูระบายนำ้ากลางคลองพระองค์ไขยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแบบฟอร์ม
ท่ีกระทรวงการคลังกำาหนด เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 (ตามข้อ 5.5) ประกอบ
ดว้ย รายละเอียดโครงการ แผนการบริหารโครงการประมาณการรายจ่าย แห่งเงินท่ีใช้ตลอดระยะเวลาดำาเนินการ และ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาเพื่อดำาเนินการ
มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลศาลาแดง อำาเภอบางนำ้าเปร้ียว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดำาเนินการต่อไปได้

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 29/2564 วันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
270764

เรื่อง : แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรในคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

สารตัถะ : กษ. เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวศิริพร บุญชู เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร
ในคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีคณะ
รัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
คณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ดำาเนินการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรในคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. คณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการประชุม คร้ังท่ี
3/2564 เมื่อวันท่ี 25  มีนาคม 2564 ระเบียบวาระท่ี 4.4 เร่ือง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิด้านการเกษตรในคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วาระ
ลับ) คณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรในคณะกรรมการ
สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. คณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีคำาส่ังท่ี 
10/2564 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร
ในคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3. คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรในคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีการประชุมจำานวน 2 คร้ัง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (พกฉ.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
-

กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 
-
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- ประชุมคร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564
- ประชุมคร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564
คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรในคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมจะแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเกษตรในคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ต่อคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำานวน 2 คน 
โดยไม่จัดลำาดับ ได้แก่

1. รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
2. นางสาวศิริพร บุญชู

4. คณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีการประชุม 
คร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ระเบียบวาระท่ี 4.3 เร่ือง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเกษตรในคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วาระลับ) 
คณะกรรมการมีมติคัดเลือกนางสาวศิริพร บุญชู เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรในคณะกรรมการสำานักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสนอช่ือพร้อมประวัติและผลงาน 
เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ประกอบพิจารณาเสนอช่ือให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไป

5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 13 (3) กำาหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรในคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ข้อ 4 หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการองค์การมหาชนกำาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 29/2564 วันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
270764

เรื่อง : กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition 
Arrangements : AFA on MRA) ฉบับปรับปรุงแก้ไข

สารตัถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน 

ฉบับปรับปรุงแก้ไข พร้อมเห็นชอบให้เสนอ รัฐสภาพิจารณาการให้สัตยาบันสารเพื่อแสดงเจตนาให้กรอบความตกลงฯ 
มีผลผูกพันต่อไป

2. มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายอ่ืนเป็นผู้ลงนามในกรอบความตก
ลงฯ ท้ังนี้ หากมีความจำาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำาท่ีมิใช่สาระสำาคัญในกรอบความตกลง มอบหมายให้ผู้ลงนาม
เป็นผู้ใช้ดุลยพนิิจพิจารณาตามความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และรายงานให้ คณะรัฐมนตรีทราบต่อ
ไป

3. มอบหมายให้ กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำาหนังสือมอบอำานาจเต็ม (Full Powers) ให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายอ่ืนเป็นผู้ลงนามในกรอบความตกลงฯ

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) ได้ลงนามกรอบความตกลง AFA on MRA

เมื่อปี ๒๕๔๑ เพื่อกำาหนดหลักการในการจัดทำาข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขา และกำาหนดเง่ือนไขในการท่ีประเทศสมาชิก
จะยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองของประเทศสมาชิกอ่ืน ตามข้อกำาหนดท่ีระบุไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขา

2. ในปี ๒๕๕๗ คณะทำางานด้านมาตรฐาน (Working Group on Standards) ภายใต้คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality : ACCSQ) 
ไดด้ำาเนินการปรับปรุงแก้ไขกรอบความตกลงฯ ฉบับเดิม เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับพัฒนาการการจัดทำาเอกสาร
ของอาเซียน รวมท้ังครอบคลุมการจัดทำาข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขาผลิตภัณฑ์ของคณะทำางานรายสาขาผลิตภัณฑภ์าย
ใต้ ACCSQ ท่ีมีการขยายขอบข่ายและประเภทผลิตภัณฑ์

3. การประชุม ACCSQ และการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Officials 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (มกอช.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือท่ีเกี่ยวกับองค์การ

ระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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Meeting : SEOM) เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ได้ให้การรับรองกรอบความตกลงฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข และสำานัก
เลขาธิการอาเซียนได้นำาส่งกรอบความตกลงฯ ฉบับสุดท้าย ให้ประเทศสมาชิกดำาเนินการภายในประเทศเพื่อให้ได้รับ
อำานาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนามกรอบความตกลงฯ และให้สัตยาบันสารเพื่อแสดงเจตนาให้กรอบความตกลงฯ 
มีผลผูกพัน

4. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รวบรวมความเห็นต่อการลงนามกร
อบความตกลงฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติการลงนามกรอบความตกลงฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข และเสนอรัฐสภาพิจารณาการให้สัตยาบันสารเพื่อ
แสดงเจตนาให้กรอบความตกลงฯ มีผลผูกพันต่อไป

ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อเนื้อหาของกรอบความตกลงฯ ดังกล่าว 

หากกระทรวงอุตสาหกรรม และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เห็นว่าเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย 
สามารถปฏิบัติไดภ้ายใต้อำานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
พันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างกรอบความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Mutual 
Recognition Arrangements) ฉบับปรับปรุงแก้ไข ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายอ่ืนลงนามในร่างกรอบความตกลงฯ 
ฉบับปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว และเมื่อลงนามแล้ว ให้กระทรวงอุตสาหกรรมส่งกรอบความตกลงฯ ดังกล่าวให้คณะ
กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามาตรา 178 
ของรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป ท้ังนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
5 กุมภาพันธ์ 2562 (เร่ือง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของ
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย)

3. ให้กระทรวงการต่างประเทศดำาเนินการออกหนังสือมอบอำานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชยห์รือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างกรอบความตกลงฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ท้ังนี้ 
หากมีความจำาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำาท่ีมิใช่สาระสำาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวง
อุตสาหกรรมดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เร่ือง การจัดทำาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

4. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

8



ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 29/2564 วันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
270764

เรื่อง : การส่งเสริมการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สารตัถะ : ยธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้
1. รับทราบกรณีท่ีกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้เรือนจำาเป็นทัณฑสถานท่ัวประเทศปลูกสมุนไพรฟ้า

ทะลายโจรและพืชสมุนไพรอ่ืนๆ ในพื้นท่ี 141 ไร่ เป็นการเร่ิมต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำากรณีเจ็บป่วย
จากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และโรคอ่ืนๆ รวมท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนท่ัวไป

2. เห็นชอบในหลักการท่ีส่งเสริมให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยติดเช้ือและยังไม่มีอาการ 
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกรมราชทัณฑ์ได้ดำาเนินการแล้ว เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาและลดภาระระบบสาธารณสุข

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ยธ. เสนอว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีเพิ่มปริมาณขึ้น

 และการฉีดวัคซีนยังไม่สามารถดำาเนินการให้กับประชาชนได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้น หากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อาจทำาให้เกิดความสูญเสียในทุกด้าน อาทิ การสูญเสียชีวิตของประชาชน สูญเสียทางเศรษฐกิจ ในการนี้ 
การนำา “สมุนไพรไทย” มาใช้ในการรักษาผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยมีข้อมูล
การศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมุนไพรไทยโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 
(Andrographolide) ท่ีมีศักยภาพในการป้องกันเช้ือไวรัสเข้าสู่เซลล์ และลดการแบ่งตัวของไวรัสได้ ซ่ึงกระทรวงยุติธรรม
โดยกรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้เรือนจำา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 143 แห่ง ปลูกสมุนไพรประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการ
ปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว เป็นหลักเพื่อเป็นการช่วยเหลือตนเองและไม่เป็นภาระกับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมี
จำากัด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ดูแลประชาชนท่ัวไปท่ีมีแนวโน้มท่ีจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โดวดิ-19) เพิ่ม
ขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยติดเช้ือและยังไม่มีอาการตามแนวทางปฏิบัติ
ท่ีกรมราชทัณฑ์ได้ดำาเนินการแล้ว เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาและลดการเข้าสู่ระบบสาธารณสุข
มติ ครม. : 1. รับทราบการปลูกและการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอ่ืนๆ ในเรือนจำาและทัณฑสถาน
ท่ัวประเทศ ตามท่ีกระทรวงยุตธิรรมเสนอ และให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ยธ./กษ. (วก./กสก.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อการป้องกันและรักษาผู้ต้องขังท่ีติดเช้ือโควิดและมีอาการ

ไม่รุนแรง
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย
2. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม และหนว่ยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องเร่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอ่ืนๆ เพื่อนำามาใช้เป็นทางเลือก
ในการรักษาผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้มีความชัดเจนในทุกมิติ เช่น อาการป่วยและปริมาณยา
ท่ีเหมาะสมในการใช้พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรหรือพืชสมุนไพรอ่ืนๆ แต่ละชนิดในการรักษา ข้อควรระวัง อาการข้างเคียง
แนวทางการผลิต/จำาหน่าย/แจกจ่าย เป็นต้น เพื่อให้มีปนวทางในการดำาเนินการในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ท้ังนี้ ให้นำาความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

3. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นเจ้าภาพในเร่ืองนี้เพื่อกำากับให้ทุก
หน่วยงานทีเกี่ยวข้องบูรณาการและขับเคล่ือนการดำาเนินการเกี่ยวกับพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรรวมท้ังพืชสมุนไพรอ่ืนๆ 
(เช่น กระชายขาว) ในภาพรวมท้ังระบบและครบวงจร ต้ังแต่ต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้า เช่น การเพาะปลูก การวิจัยและการพัฒนา 
การผลิต การนำาไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น รวมท้ังให้พิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยให้เป็นท่ียอมรับ
และสร้างความมั่นใจในระดับสากล เพื่อให้มีการนำาพืชสมุนไพรไปใช้ในการรักษาโรคให้แพร่หลายมากยิ่งขึน้ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สมุนไพรไทยและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

4. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากำาหนด
แนวทางหรือมาตรการในการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการกักตุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอ่ืนๆ ตลอดจน
ควบคุมราคาสินค้าดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วย ท้ังนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเกี่ยวกับพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อดำาเนินการ
ให้ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยต่อไปด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 29/2564 วันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
270764

เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 26/2564

สารตัถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้
1. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่ีเป็นสาระสำาคัญของโครงการยกระดับ

เกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาดตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทำาให้วงเงินของโค
รงการฯ ในส่วนของงบเงินอุดหนุน ปรับลดจาก 13,878.1200 ล้านบาท เป็น 9,479.4936 ล้านบาท หรือลดลง 
4,398.6264 ล้านบาท โดยเห็นควรมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งดำาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ 
eMENSCR โดยเร็ว

2. อนุมัติให้นำาวงเงนิกู้เพ่ือการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพ่ือการตามมาตรา 5 (1) เพ่ิมเติม จำานวน 
13,026.1200 ล้านบาท และมาตรา 5 (2) เพ่ิมเติม จำานวน 1,522.9900 ล้านบาท รวมวงเงนิ 
14,549.1100 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำาเนินงานโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
และโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ซึ่งเป็นการดำาเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม
แห่งพระราชกำาหนดฯ (คร้ังท่ี 6) ท้ังนี้ ภายหลังการดำาเนินการดังกล่าวจะทำาให้กรอบวงเงินเพ่ือการตามมาตรา 5 (3) 
คงเหลือ 4,265.6210 ล้านบาท (รวมการปรับลดกรอบวงเงินโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเช่ือมโยงตลาด ของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว แต่ยังไม่รวมกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
คร้ังท่ี 26/2564 ในส่วนท่ีเหลือ)

3. อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของสำานกังานหลัก
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงนิ 13,026.1200 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้
แผนงานท่ี 1.3 ตามบญัชีท้ายพระราชกำาหนดฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลท่ีให้บริการ
สาธารณสุขโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สำาหรับประชาชนทุกสิทธิ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 
และมอบหมายให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งดำาเนินการ
ตามความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด

4. อนุมัติให้สำานกังานประกันสงัคม ปรับปรุงรายละเอียดท่ีเป็นสาระสำาคัญของโครงการเยียวยานายจ้าง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : สศช./กษ. (กสก.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อเร่งดำาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดย

เร็ว
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
และพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขยายพ้ืนท่ีดำาเนินโครงการฯ จากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัดโดยเพิ่มเติม
พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ทำาให้กรอบวงเงนิโครง
การฯ เพ่ิมข้ึนจาก 13,504.6960 ล้านบาท เป็น 15,027.6860 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 1,522.9900 ล้านบาท พร้อม
ท้ังเห็นควรให้นายจ้างและลูกจ้างท่ีได้รับเงินช่วยเหลือ เยียวยาจากการดำาเนินโครงการฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นติิบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท้ังนี้ เห็นควรมอบหมายให้สำานักงานประกันสังคม เร่งดำาเนินการตามความเห็น
และข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด

5. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาดำาเนนิโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 
3 เพ่ือรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเช้ือโรคโควิด-19 และเช้ือโรคระบาดอ่ืน ๆ ในเขตภาค
เหนือ จากเดิม ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 เป็น ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ โดยเห็นควรมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เร่งดำาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว

6. อนุมัติให้สำานกังานเศรษฐกิจการคลงั ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณของโครงการคนละครึ่ง
และโครงการคนละครึ่งระยะท่ี 2 ให้แก่ร้านค้าท่ีถูกระงับสิทธิ จำานวน 296 ราย วงเงนิท่ีระงับการจ่ายจำานวน 
972,516 บาท จนกว่าการตรวจจะแล้วเสรจ็ เพื่อให้ครอบคลุมการจ่ายเงินให้ร้านค้าในกลุ่มดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน 
ท้ังนี้ ไม่เกินวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยเห็นควรมอบหมายให้สำานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง เร่งดำาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนต่อไป

7. อนุมัติให้จงัหวัดนครราชสีมา จังหวัดเพชรบุรี และจงัหวัดยะลา ปรับแผนดำาเนินงานแผนการใช้จ่ายงบ
ประมาณโครงการฯ และยกเลิกการดำาเนินกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำาหนดฯ
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว และอนุมัติให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ปรับแผนการดำาเนนิงานโครงการพัฒนาผ้าทอละว้า ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 
และใหยุ้ติการดำาเนินโครงการ Mae Hong Son Arts and Crafts และโครงการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพหลังโควิด (Pai Post
Covid Retreat) ท้ังนี้ เห็นควรมอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยะลา จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เร่งดำาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณ มีเป้าหมายจำานวน 5,250 แปลง งบประมาณ 13,904,500,000 บาท 

โดยแบ่งตามหน่วยรับงบประมาณ (งบอุดหนุนท่ัวไป) รายเอียดดังนี้
1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร จำานวน 2,012 แปลง งบประมาณ 5,085,047,200 บาท
1.2 กรมการข้าว  จำานวน 2,637 แปลง งบประมาณ 7,267,450,300 บาท
1.3 กรมปศุสัตว์ จำานวน 186 แปลง งบประมาณ 488,448,400 บาท
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1.4 กรมประมง จำานวน 90 แปลง งบประมาณ 212,975,700 บาท
1.5 กรมหม่อนไหม จำานวน 26 แปลง งบประมาณ 70,525,300 บาท
1.6 การยางแห่งประเทศไทย จำานวน 299 แปลง งบประมาณ 753,673,100 บาท

2. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ในคู่มือได้กำาหนดให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 พบ
ว่ามีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ จำานวน 3,448 แปลง และมีกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีมีความประสงค์จะขอเข้าร่วม
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้านการเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จำานวน 53 แปลง ท่ียังไม่ได้จดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนประเภทนิติบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวงได้มีมติให้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพิ่ม
เติม ภายในวันท่ี 9 เมษายน 2564 รวมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล จำานวน 3,501 แปลง เป็นเงินงบ
ประมาณ 9,802,704,710 บาท

3. การจัดทำาและอนุมัติแผนรายแปลง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลในระบบ 
https://co-farm.doae.go.th และได้รับแจ้งจากหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในส่วนของแปลงท่ีเข้าร่วมโครง
การฯ ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564  รวมท้ังส้ิน 3,381 แปลง เป็นงบประมาณ 9,479,493,640 บาท ดังนี้

3.1 กรมส่งเสริมการเกษตร จำานวน 1,065 แปลง งบประมาณ 2,923,830,699 บาท
3.2 กรมการข้าว จำานวน 2,029 แปลง งบประมาณ 5,754,119,257 บาท
3.3 กรมปศุสัตว์ จำานวน 109 แปลง งบประมาณ 305,834,566 บาท
3.4 กรมประมง จำานวน 29 แปลง งบประมาณ 78,885,196 บาท
3.5 กรมหม่อนไหม จำานวน 15 แปลง งบประมาณ 40,496,747 บาท
3.6 การยางแห่งประเทศไทย จำานวน 134 แปลง งบประมาณ 376,327,175 บาท

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกล่ันกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 26/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ตามท่ีเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และใหห้น่วยงานรับผิดชอบโครงการ
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำานักงบประมาณ และสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้
รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เร่ือง การเสนอเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ใน
การเสนอเร่ืองนี้
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 29/2564 วันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม 2564

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
270764

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำางาน พ.ศ. ....

สารตัถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และดำาเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภยัในการทำางาน พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระสำาคัญเป็นการกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดำาเนนิการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ซ่ึงสถานประกอบกิจการสมควรจะต้องมีระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำางานท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อ
เนื่อง อันจะทำาให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำางานยิ่งขึ้น

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. รง. เสนอว่า ได้มพีระราชบัญญัติความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2554 

เป็นกฎหมายเฉพาะ สำาหรับการกำาหนดมาตรฐานการควบคุม กำากับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ซ่ึงเป็นการนำาความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 มาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยบทเฉพาะกาล มาตรา 74 บญัญัติให้ในระหว่างท่ียังมิได้ออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
พ.ศ. 2554 ให้นำากฎกระทรวงท่ีออกตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

2. ปัจจุบันการกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำางาน ยังคงเป็นไปตามกฎ
กระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีออกตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : รง./กษ. (สกม.สป.กษ.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อให้นายจ้างจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภยัในการทำางานให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกจ้างมีความปลอดในการทำางานมาก
ยิ่งขึ้น
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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ดังนั้น เพ่ือให้การกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำางานเป็นไปตามพระราช
บัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ จึงได้
เสนอร่างกฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำางาน พ.ศ. .... เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อดำาเนินการ

ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากเป็นการกำาหนดมาตรฐาน ซ่ึงนายจ้างจะ

ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำางานให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกจ้างมีความปลอดในการทำางานมากยิ่งขึ้น
มติ ครม. : อนุมัตหิลักการร่างกฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำาเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำางาน พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำาเนินการต่อไปได้
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