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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210964 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ... รวม 6 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าร่องน ้าซับ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวาของแม่น ้าน่าน เป็นทางน ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

3. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าหนองกระทุ่ม เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ 
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

4. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยคะคาง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

5. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยค้อ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ  
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ 

6. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานแม่น ้าท่าตะเภา เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ  
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 6 ฉบับ ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส้าคัญ เป็นการก้าหนดให้ทางน้้า
ชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าท่ีน้าน้้าไปใช้
เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า 
และให้การใช้น้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้า

ชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จ้านวน 6 ทางน ้า ดังนี  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.1 ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าร่องน ้าซับ ในท้องที่ต้าบลบุ่ง อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ 
1.2 ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวาของแม่น ้าน่าน จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลหนองแขม 

อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ถึงกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลย่านยาว อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
1.3 ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าหนองกระทุ่ม ในท้องที่ต้าบลเขวา อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
1.4 ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยคะคาง ในท้องที่ต้าบลโคกก่อ อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
1.5 ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยค้อ ในท้องที่ต้าบลส้าโรง ต้าบลเขวาไร่ และต้าบลหนองเม็ก อ้าเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม 
1.6 ทางน ้าชลประทานแม่น ้าท่าตะเภา จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลนาชะอัง และต้าบลนาทุ่ง 

อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปทางเหนือน ้าถึงกิโลเมตรที่ 2.000 ในท้องที่ต้าบลบางลึก อ้าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร ไปท้ายน ้าถึงกิโลเมตรที่ 2.000 ในท้องที่ต้าบลบางลึก และต้าบลนาทุ่ง อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

๒. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และเพื่อให้การใช้น ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั งท้าให้ทราบ
ถึงปริมาณของน ้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน จึงสมควรก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานดังกล่าวเป็นทางน ้า
ชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเงินและงบประมาณโดยเงินที่เก็บได้จากผู้ใช้น ้าจากทางน ้า
ชลประทานเมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้แล้วจะน้าเข้าทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และจะน้ามาใช้จ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะท้าให้ใช้เงินงบประมาณในส่วนนี น้อยลง 

3. การใช้น ้านอกภาคเกษตรกรรมจากทางน ้าชลประทาน จะต้องมีการติดตั งมาตรวัดน ้า และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งในการออกกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทาน  
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้นั น จะด้าเนินการได้เฉพาะทางน ้าที่มีการประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้าหนดให้
เป็นทางน ้าชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แล้วเท่านั น ปัจจุบันมีกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ก้าหนดอัตราค่าชลประทานและหลักเกณฑ์ไว้แล้ว 

4. ปริมาณน ้าไหลผ่านทางน ้าชลประทาน ปริมาณการใช้น ้า และพื นที่ได้รับประโยชน์ ดังนี  
ทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้าร่องน้้าซับ 
- ปริมาณความจุน ้าในอ่างเก็บน ้าทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าร่องน ้าซับ ประมาณ 426,000 ลูกบาศก์เมตร 
- มีการใช้น ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตร ประมาณ 28,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
- มีพื นท่ีได้รับประโยชน์ ประมาณ 420 ไร่ 
- มีศักยภาพเพียงพอสามารถก้าหนดแผนจัดสรรน ้าให้แก่ผู้ขออนุญาตใช้น ้าในภายหน้าตามความเหมาะสม

การขอออกกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานเป็นทางน ้าชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อเป็นการ
รองรับการใช้น ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีในอนาคต 

ทางน้้าชลประทานคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังขวาของแม่น้้าน่าน 
- ปริมาณ น ้ าไหลผ่ านทางน ้ าชลประทานคลองส่ งน ้ าสายใหญ่ ฝั่ งขวาของแม่น ้ าน่ าน  ประมาณ 
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1,100,000,000 ลูกบาศก์เมตร 
- มีการใช้น ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตร ประมาณ 380,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
- มีพื นท่ีได้รับประโยชน์ ประมาณ 211,476 ไร่ 
- ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยนเรศวร ขออนุญาตใช้น ้า ประมาณ 648,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
- เทศบาลต้าบลพลายชุมพล ขออนุญาตใช้น ้า ประมาณ 180,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
- มีศักยภาพเพียงพอสามารถก้าหนดแผนจัดสรรน ้าให้แก่ผู้ขออนุญาตใช้น ้าในภายหน้าตามความเหมาะสม

การขอออกกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานเป็นทางน ้าชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อเป็น  
การรองรับการใช้น ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีในอนาคต 

ทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้าหนองกระทุ่ม 
- ปริมาณความจุน ้าในอ่างเก็บน ้าทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าหนองกระทุ่ม ประมาณ 14,000,000 

ลูกบาศก์เมตร 
- มีการใช้น ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตร ประมาณ 2,383,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
- มีพื นท่ีได้รับประโยชน์ ประมาณ 2,409 ไร่ 
- ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนต้าบลเขวา ขออนุญาตใช้น ้า ประมาณ 216,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
- มีศักยภาพเพียงพอสามารถก้าหนดแผนจัดสรรน ้าให้แก่ผู้ขออนุญาตใช้น ้าในภายหน้าตามความเหมาะสม

การขอออกกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานเป็นทางน ้าชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อเป็น 
การรองรับการใช้น ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีในอนาคต 

ทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้าห้วยคะคาง 
- ปริมาณความจุน ้าในอ่างเก็บน ้าทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยคะคาง ประมาณ 18 ,300,000 

ลูกบาศก์เมตร 
- มีการใช้น ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตร ประมาณ 4,657,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
- มีพื นท่ีได้รับประโยชน์ ประมาณ 4,186 ไร่ 
- ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกก่อ ขออนุญาตใช้น ้า ประมาณ 180,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
- มีศักยภาพเพียงพอสามารถก้าหนดแผนจัดสรรน ้าให้แก่ผู้ขออนุญาตใช้น ้าในภายหน้าตามความเหมาะสม

การขอออกกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานเป็นทางน ้าชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อเป็น  
การรองรับการใช้น ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีในอนาคต 

ทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้าห้วยค้อ 
- ปริมาณความจุน ้าในอ่างเก็บน ้าทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยคอ้ ประมาณ 60,000,000 ลูกบาศก์เมตร 
- มีการใช้น ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตร ประมาณ 27,289,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
- มีพื นท่ีได้รับประโยชน์ ประมาณ 18,510 ไร่ 
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- ปัจจุบันมีเทศบาลต้าบลนาเชือก ขออนุญาตใช้น ้า ประมาณ 255,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
- มีศักยภาพเพียงพอสามารถก้าหนดแผนจัดสรรน ้าให้แก่ผู้ขออนุญาตใช้น ้าในภายหน้าตามความเหมาะสม

การขอออกกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานเป็นทางน ้าชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อเป็น  
การรองรับการใช้น ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีในอนาคต 

ทางน้้าชลประทานแม่น้้าท่าตะเภา 
- ปริมาณ น ้ าไหลผ่ านทางน ้ าชลประทานคลองส่ งน ้ าสายใหญ่ ฝั่ งขวาของแม่น ้ าน่ าน  ประมาณ 

1,474,000,000 ลูกบาศก์เมตร 
- มีการใช้น ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตร ประมาณ 30,140,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
- มีพื นท่ีได้รับประโยชน์ ประมาณ 44,810 ไร่ 
- ปัจจุบันมีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ขออนุญาตใช้น ้า ประมาณ 22,132,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
- ส้านักงานเทศบาลต้าบลบางลึก ขออนุญาตใช้น ้า ประมาณ 36,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
- องค์การบริหารส่วนต้าบลนากระตาม ขออนุญาตใช้น ้า ประมาณ 73,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
- มีศักยภาพเพียงพอสามารถก้าหนดแผนจัดสรรน ้าให้แก่ผู้ขออนุญาตใช้น ้าในภายหน้าตามความเหมาะสม

การขอออกกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานเป็นทางน ้าชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อเป็น  
การรองรับการใช้น ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีในอนาคต 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. ... ดังกล่าว รวม 6 ฉบับ ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือท้องที่การปกครองและแนวเขต  
การปกครองท้องที่ตลอดจนตรวจสอบพื นท่ีและจุดยึดโยงต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมทั งแก้ไขช่ือผู้มีอ้านาจลงนามให้เป็นปัจจุบัน
ก่อนประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210964 
 
เรื่อง : ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ภายใต้มาตรการ

พิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน) 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. ระยะเวลากู้ (Term Loan) จาก สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดการช้าระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 
12 เดือน เป็น สูงสุดไม่เกิน 10 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดการช้าระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 2 ปี 

2. อัตราดอกเบี ย จาก ปีที่ 4-7 คิดอัตราดอกเบี ยตาม ธพว. ก้าหนด เป็น ปีที่ 4-10 คิดอัตราดอกเบี ยตาม 
ธพว. ก้าหนด ทั ง 2 กรณี (กรณีบุคคลธรรมดา และ กรณีนิติบุคคล) 

3. หลักประกัน จาก บสย. ค ้าประกัน โครงการค ้าประกันสินเช่ือ SME ทวีค่า (Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะที่ 8) หรือโครงการค ้าประกันสินเช่ือโครงการอื่น ๆ ของ บสย. หรือหลักประกันตามที่ธนาคารก้าหนด 
เป็น บสย. ค ้าประกัน หรือหลักประกันตามที่ธนาคารก้าหนด 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  

ด้าเนินโครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ภายใต้มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน 
SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยขยายระยะเวลา  
2 ครั ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งจะสิ นสุดรับค้าขอกู้
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ในวงเงินสินเช่ือของโครงการ 50,000 ล้านบาท มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ด้าเนินธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจแปรรูป (Food/Nonfood)  
2) ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน และ 3) ผู้ประกอบการใหม่ โดยเป็นการให้สินเช่ือใหม่ทั งลูกค้า
รายเดิม หรือลูกค้ารายใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี ท่ีโอนหนี  (Re-Finance) มาจากสถาบันการเงินอ่ืน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์

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

เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เสริมสภาพคล่อง และเสริม
ศักยภาพในการด้าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ภายใต้มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 
4.0 (มาตรการด้านการเงิน) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เสริมสภาพคล่อง  
และเสริมศักยภาพในการด้าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบ  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงลดภาระเรื่องหลักประกันและการช้าระหนี   
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ธุรกิจแปรรูป (Food/Nonfood) และธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
หรือธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน โดยครอบคลุมถึงภาคเกษตร ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย ทั งนี  ขอให้
ค้านึงถึงงบประมาณของภาครัฐที่จะเกิดขึ น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ 
ต่อทุกภาคส่วน รวมทั ง ด้าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ควรมีการประเมินผลการด้าเนินงานของ
โครงการดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการก้าหนดนโยบายหรือการด้าเนินงานโครงการอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส้านักงบประมาณ ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณา
ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
  



7 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210964 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื นท่ีลุ่มน ้าชั นท่ี 1 เอ และ 1 บี เพื่อท้าเหมืองแร่ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด (มหาชน) 

ที่จังหวัดสระบุรี 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการขอผ่อนผันให้บริษัท พีไอ โพลีน จ้ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่ม น้้าชันที่  1 เอ และ 1 บี  เพ่ือท้าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน 
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ตามค้าขอประทานบัตรที่ 2 - 3/2553 และที่ 1 – 8/2555 ที่จังหวัดสระบุรี ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2533 วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2538 และวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2544  
อนึ่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 1 เอ และ 1 บี เพื่อท้าเหมืองแร่แล้ว  
และหน่วยงานเจ้าของพื นที่อนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์ในพื นที่แล้ว อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่  
จะได้ด้าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั นตอนของระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาต  
ประทานบัตรต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเรื่องขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 1 เอ และ 1 บี เพื่อท้าเหมืองแร่  

ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี  ซึ่งส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากเป็นการด้าเนินการในพื นที่เดิมที่มี 

การท้าเหมืองแร่มาก่อนของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตแหล่งแร่เพื่อการท้า เหมืองตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  
พ.ศ. 2560 – 2564 ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที ่31 กรกฎาคม 2561 
ประกอบกับคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ได้มีมติ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว ในการประชุมครั งที่ 17/2560 เมื่อวันที่  
2 พฤษภาคม 2560 ทั งนี  ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการด้าเนินการของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามมาตรการ

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

เพื่ อ ใช้ผลิตปูนซี เมนต์ เพื่ อรองรับความต้องการในพื นที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมท่ีก้าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

มติ ครม. : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชี แจงว่า ได้มีการลงพื นที่เพื่อตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงของพื นที่  
ในบริเวณที่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด (มหาชน) ยื่นขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 1 เอ และ 1 บี  
ที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 แล้ว ขอยืนยันว่า ค้าขอของบริษัทฯ ในครั งนี เป็นค้าขอเพื่อใช้ประโยชน์
ในพื นที่ตามประทานบัตรเดิม โดยพื นที่ดังกล่าวในปัจจุบันไม่เหลือสภาพป่าไม้หรือสภาพลุ่มน ้าชั นที่ 1 แล้ว ดังนั น  
การขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื นท่ีลุ่มน ้าชั นท่ี 1 เอ และ 1 บี เพื่อท้าเหมืองแร่ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า 

1. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี แจง 
2. อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั งนี  ให้กระทรวงอุตสาหกรรมติดตามและก้ากับดูแลให้บริษัทฯ 

ด้าเนินการท้าเหมืองในพื นที่ที่ ได้รับประทานบัตรอยู่เดิมเท่านั นอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานทีเกี่ยวข้องงรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส้านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักงานอัยการสูงสุด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมทั งข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาด้าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการปฏิบัติตามค้าพิพากษาของศาลกับบริษัทฯ กรณีท้าเหมืองนอกเขต
พื นที่ประทานบัตรและการท้าเหมืองในพื นที่ห้ามท้าเหมือง (Buffer Zone) ด้วย 

4. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก้าหนดมาตรการหรือเง่ือนไขเพิ่มเติม
ส้าหรับการออกประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตรให้มีความชัดเจนและเข้มงวดมากยิ่งขึ นตามนัยความเห็นของ
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส้านักงานอัยการสูงสุด  
ทั งนี  ในกรณีที่มีการจงใจละเมิดกฎหมายหรือเง่ือนไขที่ก้าหนดไว้ในประทานบัตรจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือประชาชนอย่างชัดเจนให้พิจารณาความจ้าเป็นเหมาะสมในการเพิกถอน
ประทานบัตรด้วย รวมทั งให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 [เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้พื นที่ลุ่มน ้า
ชั นที่ 1 เอ 1 บี 1 เอเอ็ม และ 1 บีเอ็ม เพื่อท้าเหมืองแร่ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี ]  
ที่เห็นชอบหลักเกณฑ์ส้าหรับโครงการที่จะขออนุมัติผ่อนผันการใช้พื นที่ลุ่มน ้าชั นท่ี 1 เพื่อการท้าเหมืองแร่และเพื่อการต่ออายุ
ประทานบัตรท้าเหมืองแร่ ในทุกกรณีอย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210964 
 
เรื่อง : กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ้าปีงบประมาณ 2565 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณากรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ้าปีงบประมาณ 2565 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. งบประมาณประจ้าปีของรัฐวิสาหกิจเป็นการด้าเนินงานต่อเนื่องและงานตามภารกิจปกติที่ต้องด้าเนินการ  

เป็นประจ้าทุกปี และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนด้าเนินการ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถด้าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องตั งแต่เริ่มปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕64) โดยเฉพาะการเบิกจ่ายลงทุนตามสัญญาที่ได้ผูกพันไว้แล้ว 

2. ข้อเสนองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ้าปีงบประมาณ 2565 รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 44 แห่ง ภายใต้สังกัด  
15 กระทรวง ได้ส่งข้อเสนองบลงทุนประจ้าปีงบประมาณ 2565 ให้ สศช. พิจารณา โดยมีงบลงทุน ซึ่งมีวงเงิน
ด้าเนินการลงทุน จ้านวน 1,394,600 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จ้านวน 332,847 ล้านบาท 

3. กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจ้าปีงบประมาณ 2565 ได้เสนอ
ขอรับจัดสรรงบลงทุน จ้านวน 4 แห่ง วงเงินด้าเนินการลงทุน จ้านวน 3,418.99 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 
จ้านวน 1,706.66 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจ้าปีงบประมาณ 
2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นวงเงินด้าเนินการลงทุน จ้านวน 2,358.87 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย
ลงทุน จ้านวน 643.97 ล้านบาท จ้าแนกได้ดังนี  

หน่วย : ล้านบาท 

สรุปผล 
การพิจารณา 

ข้อเสนอ คณะอนุกรรมการฯ ปรับเพ่ิม (ลด) คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติ 

วงเงิน
ด้าเนินการ

ลงทุน 

วงเงิน
เบิกจ่าย
ลงทุน 

วงเงิน
ด้าเนินการ

ลงทุน 

วงเงินเบิกจ่าย
ลงทุน 

วงเงิน
ด้าเนินการ

ลงทุน 

วงเงิน
เบิกจ่าย
ลงทุน 

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

เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการแก่ประชาชน รวมทั งยั งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กยท. 567.31 471.63 (148.32) (150.89) 418.99 320.74 

อ.ส.ค. 1,926.33 309.68 (11.00) (11.00) 1,915.33 298.68 

อสป. 923.35 923.35 (900.80) (900.80) 22.55 22.55 

อ.ต.ก. 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 

รวมท้ังสิ้น 3,418.99 1,706.66 (1,060.12) (1,062.69) 2,358.87 643.97 

ทั งนี  คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาปรับลดวงเงินของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยปรับลดวงเงิน
ด้าเนินการลงทุน จ้านวน 148.32 ล้านบาท ในโครงการจัดตั งตลาดซื อขายตลาดต่างประเทศผ่านระบบเครือข่าย
ออนไลน์และช่องทางธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และโครงการจัดท้าฐานข้อมูลยางพารา (Big data) องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปรับลดวงเงินด้าเนินการลงทุน จ้านวน 11.00 ล้านบาท เป็นรายการตกแต่ง
ภายในอาคารส้านักงานภาคกลาง และองค์การสะพานปลา (อสป.) ปรับลดวงเงินด้าเนินการลงทุน จ้านวน 900.80 ล้านบาท 
ในส่วนของงานพัฒนาและก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงปัตตานี สะพานปลาสมุทรสาครและศูนย์รวบรวมจ้าหน่าย 
สินค้าสัตว์น ้า รวมทั งท่าเทียบเรือและตลาดประมงปราณบุรีและหัวหิน ซึ่งเป็นการปรับลดจากงบประมาณแผ่นดิน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ประจ้าปีงบประมาณ 2565 ตามที่ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ เนื่องจากงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทั ง 4 หน่วยงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการลงทุนที่สนับสนุนภาคเกษตรในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้กับสินค้า
เกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี  งบลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตามภารกิจหลักท่ีมีความ
ต่อเนื่องในการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน การจัดซื อเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการและเพิ่มประสทิธิภาพการให้บรกิารแก่ประชาชน รวมทั งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและรับทราบตามที่ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส้านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการคลัง (ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) 
ด้าเนินการวิเคราะห์และประเมินรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทั งในด้านผลการด้าเนินงานความจ้าเป็นในการคงอยู่ และแผนการด้าเนิน
ธุรกิจในอนาคต และให้ประสานกับกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ก้าหนดกลยุทธ์การพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อพลิกโฉมประเทศไทย โดยให้ความส้าคัญกับการร่วมลงทุนในบริษัท/กิจการที่
มุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและการพัฒนาแผนการด้าเนินธุรกิจตามแนวทางของ  
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BCG Model รวมทั งแก้ไขปัญหาการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจด้วย 
2. ให้ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง (ส้านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ) และกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส้านักงบประมาณ และธนาคาร
แห่งประเทศไทยไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
  



12 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210964 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบมอบบ้านไทยในโครงการร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 

(Beijing Expo 2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการมอบบ้านไทย ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสร้างในโครงการ
ร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing Expo 2019) ณ  กรุ งปั กกิ่ ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จีน) ให้กับท่ีว่าการเขตเหยียนชิ่ง เทศบาลนครปักกิ่ง จีน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบมอบบ้านไทยในโครงการร่วมงาน  

The International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing Expo 2019) ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี  

1. เมื่อสิ นสุดโครงการกรมส่งเสริมการเกษตรมอบบ้านไทยดังกล่าวให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนดูแลรักษา 
เนื่องจากมีเหตุผลและความจ้าเป็น ดังนี  

1.1 หากจะรื อถอนบ้านไทย วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ติดตั งหรือใช้ในการตกแต่ง เพื่อจัดนิทรรศการ 
ของประเทศไทยในบ้านไทย เพ่ือขนส่งกลับประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ 

1.2 หากรื อถอนและน้ามาประกอบใหม่ที่ประเทศไทยอาจท้าได้ไม่เหมือนเดิม เนื่องจากบ้านไทยเป็นแบบ
บ้านแบบน็อคดาวน์สร้างเสร็จในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นและติดตั งในงานระยะเวลามากกว่า 6 เดือนแล้ว 

1.3 หากจะยกใหห้น่วยงานราชการของไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมใด ๆ ท่ีเมือง 
Yanqing District จะใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างมาก ประมาณ 2 ช่ัวโมง นอกจากนี หน่วยงานจ้าเป็นจะต้องมี
งบประมาณเพียงพอในการดูแลรักษาบ้านไทยให้สวยงาม 

2. กรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี  
2.1 แผนที่ตั งและพิกัดของที่ราชพัสดุ 

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

เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างแดน
อันเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ของประเทศไทย ด้ารงไว้ 
ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 ภาพถ่ายอสังหาริมทรัพย์ของที่ราชพัสดุในมุมมองต่าง ๆ 
2.3 หน่วยงานผู้รับมอบ คือ เทศบาลนครปักกิ่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์

ของประชาชนในท้องถิ่น และจัดให้มีการบ้ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
2.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื อถอนบ้านไทยและขนส่งกลับประเทศไทย รวมค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นเงิน 

จ้านวน 18,000,000 บาท ดังนี  
2.4.1 ค่ารื อถอนบ้านไทย จ้านวน 7,500,000 บาท 
2.4.2 ค่าบรรจุและขนส่ง 5 ตู้คอนเทนเนอร์ จากเหยียนช่ิงถึงท่าเรือปักกิ่ง ระยะทางประมาณ  

300 กิโลเมตร รวมค่าบริหารจัดการ จ้านวน 5,500,000 บาท 
2.4.3 ค่าขนส่งจากท่าเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าเรือประเทศไทย จ้านวน 5,000,000 บาท 

3. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือเรียนอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรประจ้ากรุงปักกิ่ง เพื่อสอบถาม
ความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์บ้านไทยจากส่วนราชการไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับแจ้งว่า ไม่มีส่วนราชการ
ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์บ้านไทยดังกล่าว พร้อมแจ้งประมาณการภาระค่าใช้จ่าย
กรณีไม่ยกบ้านไทยให้สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบการพิจารณา โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายวันละ 15,000 บาท 
ระยะเวลา 1 ปี (365 วัน)  เป็นเงินจ้านวน 5,475,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านไทย (อาคารและสวน) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เห็นด้วยตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจาก 

เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างแดนอันเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย  
ด้ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จะใช้พื นที่ตั งของบ้านไทยเพื่อสาธารณประโยชน์ และอนุญาตให้หน่วยงานของประเทศไทยที่ตั งอยู่ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในบ้านไทยเป็นการช่ัวคราวได้ (หากมีการร้องขอ) รวมทั ง 
เมื่อพิจารณาถึงงบประมาณในการรื อถอนขนส่งกลับประเทศไทย การดูแลรักษาบ้านไทย จะมีงบประมาณ  
ในการด้าเนินการค่อนข้างสูง ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องด้าเนินการ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับ
ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปด้าเนินการต่อไปด้วย 

2. ในกรณีที่ส่วนราชการใดจะเป็นเจ้าภาพจัดงานหรือเข้าร่วมงานเทศกาล/งานนิทรรศการนาชาติในต่างประเทศ 
ในนามประเทศ และมีความประสงค์หรือจ้าเป็นจะต้องมีสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารถาวรขึ นในงาน ให้ส่วนราชการดังกล่าว
จัดท้ารายละเอียดของแผนการด้าเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนการใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารถาวร
ดังกล่าวภายหลังจากสิ นสุดการจัดงานให้ชัดเจน เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรตีั งแต่ต้นอย่างเคร่งครดั 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210964 
 
เรื่อง : ท่าทีไทยส้าหรับการประชุมคณะท้างานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั งท่ี 2 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. เห็นชอบท่าทีไทย (ตามข้อ 1.) เพื่อใช้เป็นกรอบในการหารือส้าหรับการประชุมคณะท้างานร่วมระหว่าง
ไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั งท่ี 2 

2. หากในการประชุมคณะท้างานร่วมฯ ดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงในประเด็นอื่นๆ ด้านเศรษฐกิจการค้า  
ที่นอกเหนือจากข้อ 1 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่าย โดยไม่มีการจัดท้า
เป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ นมา ขอให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถ
ด้าเนินการได้ และน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลัง 

3. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยส้าหรับการประชุมคณะท้างานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจยูเรเซีย ครั งท่ี 2 (ตามข้อ 2.) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. ท่าทีไทยที่จะหยิบยกในการประชุมคณะท้างานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย 

(Eurasian Economic Commission: EEC) ครั งท่ี 2 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (25 มิ.ย. 2564) เพื่อพิจารณาประเด็นท่ีฝ่ายไทยประสงค์จะผลักดันในการประชุมคณะท้างานร่วมฯ 
ครั งท่ี 2 และที่ประชุมเห็นควรให้ไทยมีท่าทีในประเด็นต่าง ๆ สรุป ดังนี  

1.1 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมถึงการหาแนวทาง 
ความร่วมมือเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่ายโดยเฉพาะในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด-19 

1.2 การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนที่เกี่ยวข้องและการหารือ
ความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน  ในประเด็นที่ เป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินความสัมพันธ์ 

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

เพื่ อจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  การค้ า  
และการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก Eurasian Economic 
Union (EAEU)  โดยเป็นเวทีหารือเพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ที่ จะส่งเสริมและพัฒนา 
แนวทางการขยายความร่วมมือ โดยเฉพาะในสาขาที่สองฝ่ายมีศักยภาพ
ร่วมกันหรือเอื อประโยชน์ต่อกัน 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และการพัฒนาเศรษฐกิจของทั งสองฝ่าย รวมถึงติดตามความคืบหน้าของผลการด้าเนินงานที่ผ่ านมา เช่น  
(1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะปัจจุบันของนโยบาย และ/หรือสถานะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย (2) การติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันที่เป็นผล
สืบเนื่องจากการประชุมคณะท้างานร่วมฯ ครั งที่ 1 (3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบ
และโอกาสทางการลงทุน และ (4) แนวทางการผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาที่แต่ละ
ประเทศมีความเช่ียวชาญ และ/หรือมีความสนใจร่วมกันที่จะเอื อต่อการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันได้  
เช่น ด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ด้านเกษตรอัจฉริยะและ BCG Model 
ในภาคเกษตรกรรม และโอกาสส้าหรับความร่วมมือด้านยางพารา รวมถึงแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและการแนะน้าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย 

1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท้าความตกลงการค้าเสรี โดยการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล
สถานะการจัดท้า FTA กับประเทศ/กลุ่มประเทศท่ีสาม รวมทั งทิศทาง นโยบายและกระบวนการจัดท้าความตกลงการค้าเสรี
ของแต่ละฝ่าย 

2. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมคณะท้างานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย  
ครั งที่ 2 จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก Eurasian 
Economic Union (EAEU) โดยเป็นเวทีหารือเพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ 
ที่จะส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการขยายความร่วมมือ โดยเฉพาะในสาขาที่สองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื อประโยชน์
ต่อกัน 

ทั งนี  ไทยมีก้าหนดที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท้างานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ  
ยูเรเซีย ครั งท่ี 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยเป็นการประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ทางไกล 

มติ ครม. : เห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส้านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210964 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก้าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม

ครั งท่ี 8/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้ 
พระราชก้าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั งที่ 8/2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเหมาะสมของกรอบแผนงาน 
หรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  
(กรอบแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี  

1. เหตุผลและความจ้าเป็น 
1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตไปในหลาย

ประเทศท่ัวโลกอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวม โดยประเทศไทยเกิดการระบาดของโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั งแต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน สังคม และผู้ประกอบการ
ธุรกิจอย่างรุนแรง โดยคาดว่าเมื่อมีการกระจายการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในประเทศเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงในบางพื นที่ของประเทศมีแนวโน้มดีขึ น  
ในขณะเดียวกับที่การขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐอันเนื่องมาจากการด้าเนินแผนงาน/โครงการที่มีส่วนช่วยกระตุ้น  
และฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้พระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก้าหนดฯ) ในช่วง 
ที่ผ่านมาได้ทยอยส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง 

1.2 อย่างไรก็ตาม แรงหน่วงจากสถานการณ์แพร่ระบาดตามคลสัเตอร์ตา่ง ๆ ที่ยังคงอยู่ ส่งผลกระทบต่อภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะรายย่อยจึงมีแนวโน้มประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเพิ่มขึ น น้าไปสู่ปัญหาการเพิ่มขึ น

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สศก./กสก./กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อจัดท้ากรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา 2019 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของภาระหนี สินท่ามกลางการว่างงานท่ียังอยู่ในเกณฑ์สูงและการไม่มีโอกาสเข้าสู่ตลาดการจ้างงาน ซึ่งกลายเป็นอุปสรรค
ต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและความสามารถในการช้าระหนี ในระยะต่อไปมากขึ น ในขณะเดียวกัน  
ภาคบริการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องยังคงได้รับผลกระทบรุนแรงจากการจ้ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ 
ประกอบกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงต่อไป จ้าเป็นต้องมีการเตรียมด้าเนินการเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บเกี่ยวโอกาสและเร่งการฟื้นตัวจากสถานการณ์แนวโน้มการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจระดับโลกดังกล่าว 

1.3 ด้วยสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น การด้าเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ตามบัญชีแนบท้ายพระราชก้าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 170,000 ล้านบาทในระยะถัดไป จึงถือเป็นกลไกหน่ึง
ที่ส้าคัญของภาครัฐที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถด้าเนินโครงการต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระดับพ้ืนที่ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ในภาพรวมให้ฟ้ืนตัวและสามารถกลับมาขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองภายใต้การด้าเนินมาตรการด้านการแพทย์  
และสาธารณสุขเพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศให้อยู่ในวงจ้ากัดให้โดยเร็วที่สุด ทั งนี   
การด้าเนินการดังกล่าวยังจ้าเป็นต้องค้านึงถึงความจ้าเป็นและคุ้มค่าในการใ ช้จ่ายภายใต้แนวโน้มสถานการณ์ 
ที่จะคลี่คลายไปในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

2. หลักการในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
รัฐบาลต้องเร่งด้าเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ผลโดยเร็วที่สุด  

ในขณะเดียวกับท่ีจะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในช่วงปลายปี 2564 จนถึงปี 2565 โดยอาศัยอ้านาจของพระราช
ก้าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ขับเคลื่อนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกระดับทั้งระดับสถานประกอบการทั่วไป  
ธุรกิจชุมชน ครัวเรือน หรือระดับบุคคล สามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายการด้าเนินงานที่เป็นจุดเน้น
ส้าคัญ คือ 

2.1 เพ่ือรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และส่งเสริมการจ้างงาน โดยรักษากิจการในภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือธุรกิจชุมชน สร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนพื นที่ต่าง ๆ  
ทั่วประเทศ 

2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการในสาขาที่ประเทศ
ไทยมีความได้เปรียบและมีศักยภาพในการพัฒนา และสามารถกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนในระดับฐานราก 

2.3 เพ่ือกระตุ้นการบริโภค กระตุ้นตลาด และพยุงอุปสงค์ให้กับธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

3. ขอบเขตของโครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
แผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะ  

เพ่ือเป้าหมายอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี  
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เป้าหมาย ลักษณะแผนงาน/โครงการ 
1. เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ
และส่งเสริมการจ้างงานของสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการจ้างงานในชุมชน 

แผนงาน/โครงการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
ให้สามารถมีสภาพคล่องเพียงพอในการรักษาการจ้างงานเดิม 
หรือแผนงาน/โครงการที่ ช่ วย ให้ เกิ ดการจ้ างงาน ใหม่  
และการจ้างงานต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถด้าเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ ในสาขาที่ประเทศไทย
มีความได้ เปรียบและมีศักยภาพในการพัฒนา  
และสามารถกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชน 
ในระดับฐานราก 

แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ยกระดับ
ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการโดยมี
การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั ง 
การลงทุนที่สามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะระดับชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก 

3. เพื่อกระตุ้นการบริโภค กระตุ้นตลาด และพยุง
อุปสงค์ให้กับธุรกิจต่าง ๆ 

แผนงาน/โครงการเพื่ อ เพิ่ ม ก้ าลั งซื อ ให้ กั บประชาชน 
หรือครัวเรือน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ 
และสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

กรอบการจัดสรรวงเงิน (เบ้ืองต้น) ภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 

ลักษณะโครงการ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
1. การรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และส่งเสริมการจ้างงานฯ 70,000 
2. การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
และ/หรือกระตุ้นการบริโภค กระตุ้นตลาด และพยุงอุปสงค์ให้กับธุรกิจต่าง ๆ 

100,000 

รวม 170,000 

4. กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากการด้าเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  
และสังคมได้แก่ สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการทั่วไป แรงงานในระบบ ประชาชนทั่วไป 
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร) วิสาหกิจชุมชน ผู้ว่างงาน และวัยแรงงานท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

5. กลุ่มเป้าหมายในการเสนอโครงการ 
ตามข้อ 12 วรรคสองของระเบียบส้านักนายกรฐัมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ได้ก้าหนดให้ “หน่วยงานของ
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รัฐโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด” เป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดท้าข้อเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผน
ฟืน้ฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนเสนอ สศช. เพื่อรวบรวมและจัดท้าความเห็นเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาตามขั นตอน โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดท้าข้อเสนอโครงการพร้อมทั งต้องส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั งในส่วนกลางและระดับพื นที่ รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน 
ในพ้ืนที่ และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม เช่น ภาคเอกชน มูลนิธิ และภาควิชาการ ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วม  
และหรือจัดท้าข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานผ่านหน่วยงานได้ ทั งนี  กรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐจะจัดท้าข้อเสนอโครงการที่ก้าหนดให้มีการให้เงินอุดหนุนแก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กร  
ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐจะต้องก้าหนดให้วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กรภาคประชาชน แสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมและศักยภาพในการด้าเนินโครงการและภาระหน้าที่ของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กรภาคประชาชน 
ที่มีต่อข้อเสนอโครงการ อาทิ สัดส่วนของเงินร่วมจ่ายหรือสมทบ การบ้ารุงรักษาเครื่องมือ พร้อมทั งแสดงเอกสาร  
และหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กรภาคประชาชน  
ว่าจะสามารถด้าเนินโครงการที่เสนอได้อย่างยั่งยืน 

6. ลักษณะของข้อเสนอโครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
6.1 โครงการที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในข้อ 13 ของระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีฯ 

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ทั้งน้ี โครงการที่เสนอจะต้องเป็นโครงการที่สามารถด้าเนินการและเบิกจ่ายภายในวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

6.2 โครงการที่มีการก้าหนดกิจกรรมการด้าเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยจะต้องมีการรายงานผลการด้าเนินงานท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

7. การจัดท้ารายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
หน่วยงานของรัฐ ต้องด้าเนินการจัดท้าข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 13 ของระเบียบ

ส้านักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดังนี  (1) รายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภายใต้
แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ  
แบบรูปรายการ ปร.4 - ปร.5 แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพ่ิมเติมได้ที่ 
http://thaime.nesdc.go.th/loanact/ ทั งนี  การจัดท้ารายละเอียดงบประมาณโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐก้าหนด
งบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการ ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานของส้านักงบประมาณ และ (2) กรอกข้อมูล
รายละเอียดโครงการฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดได้รับ

การช่วยเหลือเพื่อรักษาระดับการจ้างงาน ประมาณ 390,000 ราย 
8.2 เกิดการยกระดับประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ รวมทั งการเพิ่มโอกาส  
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การเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการโดยเฉพาะระดับชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะน้าไปสู่  
การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนและท้องถิ่น ในท้ายที่สุด 

8.3 สามารถพยุงระดับการบริโภคภายในประเทศเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด 
9. กรอบระยะเวลาด้าเนินการ 

ก้าหนดให้มีการแบ่งช่วงการพิจารณากลั่นกรองเพื่ออนุมัติให้ใช้เงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ เพิ่มเติม  
พ.ศ. 2564 อย่างน้อย 2 รอบ โดยรอบที ่1 จะเริ่มประมาณตุลาคม 2564 กรอบวงเงินประมาณ 100,000 - 120,000 ล้านบาท 
และรอบที่ 2 จะเริ่มประมาณมีนาคม 2565 กรอบวงเงินประมาณ 50,000 - 70,000 ล้านบาท เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั งสามารถรองรับการด้าเนินการตามมาตรา 6 แห่งพระราชก้าหนดฯ 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีความจ้าเป็นต้องปรับกรอบวงเงินกู้ที่ก้าหนดไว้ตามบัญชีท้ายพระราชก้าหนดฯ 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อการตามมาตรา 5 (1) (2) และ (3) ก็ได้ 

ทั้งน้ี กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะจัดส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)  
ให้ สศช. พิจารณาเบื้องต้น สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการ (ตามรูปแบบข้อ 7.) โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้า
หน่วยงานจัดส่งให้ สศช. ภายในช่วงเวลาที่ก้าหนดไว้ โดยกรณีที่ สศช. พิจารณาเห็นว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าว 
มีความสอดคล้องกับจุดเน้นตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละช่วงเวลาจะมีหนังสือแจ้งกลับไปยังหน่วยงานฯ 
เพื่อให้ด้าเนินการตามขั นตอนต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ภายใต้พระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรค 
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั งที่ 8/2564 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2564 ตามที่
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และ ให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กระทรวงต้นสังกัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรับความเห็นของ
กระทรวงการคลบัง ส้านักงบประมาณ และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการ
ต่อไปด้วย 

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)  
ในการเสนอเรื่องนี  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210964 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพื่อด้าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั งที่ 5 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 

 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน  
หรือจ้าเป็น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อด้าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ครั งที่ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 รวม 11 จังหวัด จ้านวน 1,013 โครงการวงเงิน
งบประมาณทั งสิ น 3,484,270,381 บาท เพื่อให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ เป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ
ส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขั นตอนและแนวทางที่เคยปฏิบัติต่อไป 
ทั งนี  กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยรับงบประมาณรับทราบ
ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ตามผลพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
ในคราวประชุม ครั งที่ 29/2564 และครั งที่ 32/2564 ไปประกอบการด้าเนินการตามขั นตอน รวมทั งจัดท้าแผน  
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันความพร้อมของโครงการ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่าย 
ในการด้าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยค้านึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่ายความคุ้มค่า ประหยัด 
เป้าหมาย และประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นส้าคัญ ตลอดจนปฏิบัติตามขั นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลา
ด้าเนินการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นในทุกมิติต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 รับทราบมติของคณะกรรมการกลั่นกรงการใช้จ่ายเงินกู้  

ในคราวประชุมครั งที่ 33/2564 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2564 ในส่วนของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ครั งที่ 5 รวม 11 จังหวัด จ้านวน 1,013 โครงการกรอบวงเงินรวม 3,484,270,381 บาท 

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

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
ขั นพื นฐานให้กับประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และให้กระทรวงมหาดไทย (ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) ด้าเนินการตามความเห็นของส้านักงบประมาณต่อไป 
2. ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั งที่ 33/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ท่ีได้มีมติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั งท่ี 5 
ดังนี  (7) อนุมัติข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั งที่ 5 รวม 11 จังหวัด 
จ้านวน 1,013 โครงการ วงเงินรวม 3,484,270,381 บาท โดยให้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  
รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น และให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งปฏิบัติตามขั นตอนของระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น พ.ศ. 2562 และแนวทาง 
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา 
และเยียวยา ผู้ทีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัส 2019 และรายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ้าเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รวมทั งให้หน่วยงานรับผิดชอบด้าเนินการตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั งที่ 29/2564 และครั งที่ 32/2564 อย่างเคร่งครัด 

3. ส้านักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั งที่ 
33/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ว่า ส้าหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ครั งที่ 5 หากจะพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยโดยส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรวบรวม
โครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ด้าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ
เงินส้ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น พ.ศ. 2562 และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
30 สิงหาคม 2564 และมอบหมายให้จังหวัดรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม  
ครั งที่ 29/2564 และครั งที่ 32/2564 ไปประกอบการด้าเนินการตามขั นตอน รวมทั งจัดท้าแผนการปฏิบัติงาน  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันความพร้อมของโครงการรวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยค้านึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่าย ความคุ้มค่า ประหยัด เป้าหมาย  
และประโยชน์ท่ีทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นส้าคัญตลอดจนปฏิบัติตามขั นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระยะเวลาด้าเนินการ และความ
เหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นในทุกมิติเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเท่าที่จ้าเป็นตามขั นตอนต่อไป 

4. กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของเศรษฐกิจฐานราก ครั งที่ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 และผ่านการพิจารณาของ
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คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว ประกอบกับส้านักงบประมาณแจ้งว่านายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบ 
ให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ
ด้าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั งที่ 5 รวม 11 จังหวัด จ้านวน 1,013 
โครงการ วงเงินรวม 3,484,270,381 บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น และให้กระทรวงมหาดไทยน้าเรื่องเสนอขออนุมัติ  
ต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแล แล้วแต่กรณี ตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) 
ตามขั นตอนต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของส้านักงบประมาณ (หนังสือส้านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ท่ี นร 0715/19473 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2564) และให้กระทรวงมหาดไทยด้าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
(เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เพื่อด้าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั งที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564) ที่ให้ประเมินผลการด้าเนินโครงการและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ รวมทั งก้ากับ ดูแล 
การด้าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก้าหนด และจัดเตรียมแผนรองรับการด้าเนินโครงการในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด รวมทั งให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของ
ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210964 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง พ.ศ. 2558) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดตรัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส้าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง 
พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและสินค้า และที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บางส่วนให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม แก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทชุมชน ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม และยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซ่ึง มท. ได้ด้าเนินการ
ตามขั้นตอนที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แล้ว และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
กระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวดตรัง พ.ศ. 255๘) มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงฯ เพื่อเป็นการแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวง
ดังกล่าวด้วยแล้ว และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติให้ด้าเนินการในเรื่องนี ต่อไปโดยออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 11๐ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว 

เนื่องจากมีหลักการส้าคัญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดตรัง พ.ศ. 255๘ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า และที่ดิน
ประเภทที่โล่ง เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบางส่วนให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

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

เพื่อให้การออกประกาศดังกล่าวด้าเนินการได้โดยรวดเร็ว  
และเพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวม
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แก้ไขเพิ่มเติมข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทชุมชน ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพิ่มเติมข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่สามารถขยายพื นที่โรงงานได้ตามหลักเกณฑ์  
และเง่ือนไขที่ก้าหนด และก้าหนดบัญชีท้ายกฎกระทรวงเสียใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน ทั งนี  เนื่องจาก
ปรากฏว่ามีพื นที่ตามพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตปฏิรูปที่ดินทับซ้อนกับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จ้านวน  
๒๓ ฉบับ จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองก้าหนดสัญลักษณ์สีแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรมไว้ในผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน ้าตาล) และเพิ่มข้อก้าหนดการใช้ที่ดิน 
(ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
และกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
การใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และแก้ไขบทอาศัยอ้านาจในร่างประกาศตามความเห็นของส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210964 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส้าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว 
พ.ศ. 2558 โดยแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ สามารถขยายพ้ืนที่โรงงานได้ 
หากมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ก้าหนด ทั้งน้ี การขยายพ้ืนที่โรงงานจะต้องไม่เกินหน่ึงเท่าของพ้ืนที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในจังหวัดสระแก้ว ซ่ึง มท. ได้ด้าเนินการตามขั้นตอนที่ก้าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แล้ว และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งส้านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอความเห็น ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการเนื่องจากสภาพการณ์ในการส่งเสริมและเพิ่ม 

การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมภายหลังการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว  
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากการเปิดประชาคมอาเซียนและนโยบายของรัฐบาลที่ก้าหนดเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในพื นที่จังหวัดสระแก้ว ส่งผลให้การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้วไม่สอดคล้องกับแนวทาง  
การพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดสระแก้ว จึงจ้าเป็นต้องแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวโดยเป็นการผ่อนปรนให้โรงงานที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันท่ีกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับและยังคงประกอบกิจการอยู่สามารถขยายก้าลัง

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

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐเพื่อให้มาตรการทางผังเมือง
มีผลใช้บั งคับ ในท้ องที่ ต าม เขตผั งเมื องรวมอันจะเป็ นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การผลิตหรือขยายพื นที่โรงงานได้แต่เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั ง
ของโรงงานเดิม อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการด้าเนินการขยายก้าลัง  
การผลิตหรือขยายพื นท่ีโรงงานดังกล่าวขอให้ค้านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้บังคับผังเมอืงรวมจงัหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210964 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ....  
โดยมีสาระส้าคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซ่ึงปัจจุบันกฎหมายทั้งสองฉบับมีบทบัญญัติ 
บางประการไม่สอดคล้องกับสภาพจ้างแรงงานและสภาพการท้างานในเรือประมงทะเล 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
รง. เสนอว่า ได้มีกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และกฎกระทรวงคุ้มครอง

แรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561 ซ่ึงออกโดยอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 22  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ก้าหนดมาตรฐานขั้นต้่าในการคุ้มครองแรงงานประมงทะเล  
ซ่ึงมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานและสภาพการท้างานในเรือประมงทะเล ประกอบกับ  
ได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองการจ้างงานและสภาพการท้างานในเรือประมงทะเล  ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ประกาศใช้บังคับ เพื่อยกมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานในภาคประมง 
ให้เป็นมาตรฐานสากล อันเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานประมงที่ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์  
ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นนโยบายส้าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ดังนั น รง. เห็นสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงทั ง 2 ฉบับ
ดังกล่าว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... เพื่อก้าหนดมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน 
ในงานประมงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้นายจ้างน้าไปปฏิบัติต่อ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  
มาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องต่อหลั กการในร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน 

ในงานประมง พ.ศ. .... เนื่องจากมีความสอดคล้องกับพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคประมง ปกป้องคุ้มครองให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน

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

เพื่ อป้ องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคประมง  
ปกป้องคุ้มครองให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนประมงพื นบ้ าน 
และชุมชนประมงท้องถิ่น รวมทั งเพื่อคุ้มครองสวัสดิการในการท้างาน 
ของแรงงานในภาคประมง 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประมงพื นบ้านและชุมชนประมงท้องถิ่น รวมทั งเพื่อคุ้มครองสวัสดิการในการท้างานของแรงงานในภาคประมง 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  
และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
 


