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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2564 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080664 
 
เรื่อง : ความตกลงว่าด้วยกรอบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหารด้านอาเซียน (ASEAN Food Safety Regulatory 

Framework Agreement; AFSRF Agreement) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามความตกลงว่าด้วยกรอบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหาร
อาเซียน (ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement; AFSRF Agreement) ซ่ึงมีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินการทั้งหมดที่ครอบคลุมและมีการบูรณาการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารของ
ประทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและอ านวยความสะดวก  
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของอาหารปลอดภัยในอาเซียน โดยมีการก าหนดหน้าท่ีให้รัฐสมาชิกต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกัน
การท าให้อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าอาหารภายในอาเซียนเหลือน้อยที่สุด และการลดความแตกต่างของระบบการ
ควบคุมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามใน AFSRF Agreement ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญใน AFSRF Agreement ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขอให้รัฐมนตรี
มอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไป 
และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอื่นเป็นผู้ลงนาม AFSRF Agreement 

4. ภายหลังการลงนามแล้ว ให้น าเสนอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ AFSRF Agreement 
5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการมอบสัตยาบันสารของ AFSRF Agreement ดังกล่าว

ให้แก่เลขาธิการอาเซียนเพื่อรับทราบการให้สัตยาบัน AFSRF Agreement เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบ AFSRF Agreement 
ดังกล่าวแล้ว 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค
และการอ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของอาหารปลอดภัย
ภายในอาเซียน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ.เสนอว่า อาเซียนได้จัดท านโยบายความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Safety Policy)  

เพื่อก าหนดทิศทางให้กับหน่วยงานอาเซียนที่เกี่ยวข้องและประเทศสมาชิกอาเซียนในการปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค  
ในอาเซียน การสร้างความมั่นใจถึงการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการค้าอาหาร และการอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยอย่างเสรีในภูมิภาค และได้จัดท ากรอบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหารอาเซียน (ASEAN 
Food Safety Regulatory Framework) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท า AFSRF Agreement 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงาน
หลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและด้านสขุภาพเข้ารว่มการประชุมคณะ Task Force on Development of 
ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement (TF AFSRF)และร่วมพิจารณาร่าง AFSRF Agreement 
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าร่าง AFSRF Agreement ดังกล่าวนี้ 
โดยจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง AFSRF Agreement เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 เพื่อรับฟังความเห็นไปใช้
ประกอบการจัดท าและแก้ไขร่าง AFSRF Agreement ฉบับดังกล่าวจนได้ร่าง AFSRF Agreement ฉบับสุดท้าย 

3. ร่าง AFSRF Agreement ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and 
Forestry; SOM-AMAF) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior 
Economic Officials Meeting; SEOM) เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 และการประชุมระดับเจ้าหน้าทีอ่าวุโสด้านการพัฒนา
สาธารณสุข (Senior Officials Meeting on Health Development; SOMHD) เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2563 แล้ว 

4. ร่าง AFSRF Agreement ประกอบด้วยข้อบทต่างๆ จ านวน 18 ข้อ โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แนวทางการด าเนินการทั้งหมดที่ครอบคลุมและมีการบูรณาการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารของประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและอ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของอาหารปลอดภัยภายใน
อาเซียน การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านความปลอดภัยอาหารอาเซียน (ASEAN Food Safety Coordinating 
Committee; AFSCC) การด าเนินการจัดท าพิธีสาร และการก าหนดให้ AFSRF Agreement มีผลใช้บังคับในวันที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนล าดับที่ 10 มอบสัตยาบันสาร สารให้การเห็นชอบ หรือสารให้การยอมรับแก่เลขาธิการอาเซียน 

เมื่อ AFSRF Agreement มีผลใช้บังคับแล้ว จะมีการจัดตั้งคณะ AFSCC เพื่อให้การด าเนินการตาม AFSRF 
Agreement และพิธีสารที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อพิธีสารมีผลใช้บังคับแล้ว พิธีสารนั้นจะถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของ AFSRF Agreement นี้ โดยพิธีสารแต่ละฉบับอาจก าหนดเง่ือนไขของการใช้บังคับและกรอบเวลาส าหรับ
การด าเนินการที่แตกต่างกันได้ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบความตกลงว่าด้วยกรอบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหารอาเซียน (ASEAN Food Safety 
Regulatory Framework Agreement; AFSRF Agreement) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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พาณิชย์เป็นผู้ลงนามในความตกลงดังกล่าว และเมื่อลงนามแล้ว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งความตกลงฯ  
ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 178 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป ทั้งนี้ ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
(เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

3. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในความตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
ถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของชาติ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 

4. ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการมอบสัตยาบันสารของความตกลงดังกล่าวให้แก่เลขาธิการอาเซียน
เพื่อรับทราบการให้สัตยาบัน เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบความตกลงดังกล่าวแล้ว 

5. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
6. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์เร่งพิจารณาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาหารไทย 

เพื่อรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2564 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080664 
 
เรื่อง : ขอถอนร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ไปเพื่อคณะรัฐมนตรี

พิจารณาอนุมัติหลักการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ข้อสังเกตของส านักงบประมาณและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือที่ นร 0908/464 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 แจ้งว่า 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยเห็นสมควรให้มี 
การทบทวนความจ าเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัตินี้อีกครั้ง 

3. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร 0503/27046 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 แจ้งให้ทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ซึ่งหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสงค์จะขอถอนเรื่อง 
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่เสนอได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2564 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080664 
 
เรื่อง : ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตราก าลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตราก าลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จ านวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. อนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะ
กิจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตราก าลังและกลไก การบริหารจัดการพนักงานราชการ
เฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๘๘๗๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
กรณีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (กพร.) ได้พิจารณาจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
ในกลุ่มงานบริหารทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 90,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑9) ให้กับส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ระดับจังหวัด และหน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ ท่ีมีภารกิจส าคัญ เร่งด่วน 
ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง มีภารกิจ/งานที่สามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จได้
ภายใน ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ./กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อบรรเทาผลกระทบของการว่างงานและเพิ่มโอกาสให้ส่วนราชการ
ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความจ าเป็นของภารกิจเข้าสู่ระบบราชการได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่ คพร.ก าหนด และคุณสมบัติของผู้สมัครก าหนดว่าจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี การจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเฉพาะกิจให้สว่นราชการพิจารณาจาก ค าขอรับการจัดสรรกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ านวนอัตราก าลัง
ตามโครงสร้างของหน่วยงานในภูมิภาคมาใช้ประกอบการพิจารณา ทั้ งนี้ ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการเฉพาะกิจ สามารถเกลี่ยกรอบอัตราก าลัง พนักงานราชการเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ระหว่างหน่วยงาน  
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือ หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วย
ปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่ต้อง ปฏิบัติ และต้องรายงานการจัดสรรและการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
ให้ทันตามก าหนดระยะเวลาที ่คพร. ก าหนด งบประมาณคา่ใช้จ่ายของพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น ๒,๒๕๔,๓๒๐,000 บาทต่อปี 
หรือ เดือนละ ๑๘๗,๘๖0,000 บาท โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔ งบกลาง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย

ก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวั นที่  
19 เมษายน 2564 ดังกล่าวข้างต้น 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ โดยให้ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงพลังงาน ส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0730/11128 ลงวันที่  
17 พฤษภาคม 2564) และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2564 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080664 
 
เรื่อง : รายงานการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2564 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯ และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดส่งรายงานให้ UN DESA ภายใน
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยอนุญาตให้กระทรวงการต่างประเทศปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานฯ ทั้งฉบับภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ โดยไม่กระทบต่อสาระส าคัญของร่างรายงานฯ และ/หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย หากมีความ
จ าเป็น 

2. ให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายน าเสนอรายงานฯ 
และตอบข้อซักถาม (ถ้ามี) ต่อท่ีประชุม HLPF ประจ าปี 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ให้ความส าคัญกับการติดตามและทบทวนการด าเนินการตามวาระ  

การพัฒนาฯ อย่างเป็นระบบ โดยวรรค 79 ของข้อมติสมัชชาสหประชาชาติ ท่ี 70/1 เรื่อง Transforming our world: 
the 2030 Agenda for Sustainable Development ซึ่ งได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ทบทวนความคืบหน้าการด าเนินการ  
ในระดับชาติเป็นประจ า โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวรรค 84 ระบุให้ที่ประชุม  HLPF 
จัดการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาฯ ของประเทศต่าง ๆ เป็นประจ า โดยเป็นการทบทวนโดยสมัครใจเป็น
กระบวนการที่น าโดยประเทศ (State-led) ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา และเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

2. รายงาน VNR ประจ าปี 2564 มีสาระครอบคลุมการด าเนินงานด้าน SDGs ของไทยในทั้ง 17 เป้าหมาย  
โดยให้ความส าคัญและค านึงถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อการขับเคลื่อน SDGs ความท้าทาย 
ที่ประสบและการด าเนินการขั้นต่อไปเพื่อฟื้นฟูให้กลับมาดีขึ้นกว่าเดิมโดยรัฐบาลไทยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาของไทย (home-grown development approach) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ 

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

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศต่างๆ  
ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบรรลุ
วาระการพัฒนาท่ียั่งยืนให้ทันภายในก าหนดปี ค.ศ. 2030 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของมนุษย์ การสร้างภูมิต้านทาน และการรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มาปรับใช้เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งโมเดลเศรษฐกิจ  BCG ที่รัฐบาลประกาศใช้เป็นแนวทาง 
การฟื้นฟูประเทศภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

3. รายงาน VNR ย้ าความส าคัญของการขับเคลื่อนการด าการตาม SDGs อย่างบูรณาการโดยทุกภาคส่วน 
ในประเทศและความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs แต่ละเป้าหมาย โดยน าเสนอตัวอย่างทบทวนของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ภาควิชาการ ภาคเครือข่ายเยาวชน และประชาชนทั่วไปในการขับเคลื่อน SDGs อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในกระบวนการ
จัดท ารายงาน VNR ยังเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ เพื่อให้รายงานมีความครอบคลุม 
สมดุล และสะท้อนความเห็นจากทุกภาคนส่วน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายงาน
การทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2534 
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก 
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2564 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080664 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย 

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลส าหรับรองรับการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 426.472 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลส าหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรมชลประทานแจ้ง สทนช. ว่าเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ า และมีแนวโน้มการเกิด

ซ้ ามากขึ้นทุกปี จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเครื่องมือเพื่อให้การบริหารจัดการน้ ามีประสิทธิภาพ โดยได้เสนอ
แผนงาน/โครงการที่มีความพร้อม และมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อบริหารจัดการน้ า และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ  
การเกิดภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกล ได้แก่ เครื่องสูบน้ าแบบเคลื่อนที่เร็วขนาดต่าง ๆ  
เรือก าจัดวัชพืช และรถขุด รวมทั้งสิ้น 38 รายการ วงเงิน 1,468.000 ล้านบาท 

2. สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ (กอนช.) ได้พิจารณาข้อมูลแผนงาน/โครงการ  
ในส่วนวัตถุประสงค์และความจ าเป็นของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลส าหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
และภัยแล้ง ตามที่กรมชลประทานเสนอ มีความเห็นว่า แผนงานดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อเตรียมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในฤดูแล้งปี 2563/2564 และเพื่อให้การเตรียมการรองรับปริมาณน้ าฝนในช่วงฤดูฝนปี 
2564เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็ นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
เช่นเดียวกับท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงต้นเตือนธันวาคม 2563 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ได้ให้ความเห็นชอบตามที่ สทนช. เสนอ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รวมทั้งกรมชลประทานได้ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องแหล่งงบประมาณที่จะน ามาใช้ในการด าเนินการ เพื่อเป็น

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

เพื่ อหน่วยงานจะได้ด าเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณ ฑ์
เครื่องจักรกลส าหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้ง ซึ่งจะเป็นการลด
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563/2564 และเตรียมการ 
เพื่ อรองรับปริม าณ น้ าฝนใน ช่วงฤดู ปี  2564  ให้ เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์
ฉุกเฉินลดความเสี่ยงจากน้ าหลากตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาของส านักงบประมาณด้วยแล้ว 
3. ส านักงบประมาณได้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2562 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ 
ให้กรมชลประทานใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 426.472 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
ส าหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวม 24 รายการ จ านวน 32 เครื่อง ประกอบด้วย 

(1) เครื่องสูบน้ าแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว 8 รายการ จ านวน 8 เครื่อง 
งบประมาณ 62.848 ล้านบาท 

(2) เครื่องสูบน้ าแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว 8 รายการ  จ านวน 16 เครื่อง 
งบประมาณ 188.544 ล้านบาท 

(3) เครื่องสูบน้ าแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว 8 รายการ จ านวน 8 เครื่อง 
งบประมาณ 175.080 ล้านบาท  

ส าหรับส่วนท่ีเหลือ จ านวน 89 เครื่อง/ล า/คัน ขอให้กรมชลประทานเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งพิจารณาใช้จ่ายจากเงินทุนหมุ นเวียนเพื่อการ
ชลประทานที่จะจัดเก็บได้ในอนาคตในโอกาสแรกด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ 
2. ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 2558 

(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2564 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080664 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 19/2564 ท่ีได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่าย
เงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลีย่นแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ และการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการ
ขอยกเลิกโครงการของจังหวัด เสนอ ครม. ดังนี้ 

1. อนุมัติโครงการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงิน 101.3936 ล้านบาท 
โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 1.5 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ และมอบหมายให้กรมการแพทย์ 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 

2. อนุมัติโครงการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัยรองรับการระบาดของโรค COVID-19 ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงิน 128.2432 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 1.4 ตามบัญชีท้าย  
พระราชก าหนดฯ และมอบหมายให้กรมอนามัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ 
โดยเคร่งครัด 

3. อนุมัติโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงิน 
54.8820 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 1.2 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ และมอบหมายให้ 
กรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 

4. รับทราบผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งอนุมัติให้กรม
ควบคุมโรค ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับบริการประชาชนในประเทศไทย เพ่ิมเติมจ านวน 35 ล้านโดส จากเดิม 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564) 
เป็นระยะเวลา 7 เดือน (เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2564) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการจัดซื้อจัดหา 
และส่งมอบวัคซีน 

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

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. อนุมัติโครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร ของกรมทรัพยากรน้ า 
กรอบวงเงิน 1,826.5307 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.4 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ  
และมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการด าเนินตามมติคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 

6. อนุมัติโครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ กรอบวงเงิน 601.7511 ล้านบาท  
และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ กรอบวงเงิน 497.9658 ล้านบาท ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรอบวงเงินรวม 1,099.7169 ล้านบาท 
โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.4 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ และมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 

7. อนุมัติให้จังหวัดยโสธรเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 
โดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในไร่นา โดยเพิ่มพื้นที่หมู่บ้านด าเนินการจากเดิมทั้งหมด 12 หมู่บ้าน เป็น 13 หมู่บ้าน 
โดยเปลี่ยนแปลงจ านวนหมู่บ้านในพ้ืนท่ีด าเนินการอ าเภอเลิงนกทา ต าบลสามัคคี จากเดิมด าเนินการใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 และบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 11 เป็น ด าเนินการใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านหวาย หมู่ที่ 4 และ15 และบ้านคอนสาย หมู่ที่ 5 และยกเลิกกิจกรรมย่อยแปรรูปข้าว  
เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและจ าหน่ายข้าวเม่า ต าบลสามัคคี อ าเภอเลิกนกทา วงเงิน 200,000 บาท 
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ท าให้กรอบวงเงินโครงการปรับลดจาก 
3,980,850 บาท เป็น 3,780,850 บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ 
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้จังหวัดยโสธรเร่งด าเนินการแก้ไข
ข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ด้วยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน  
ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2564 มาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก  
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ) และข้อ 18 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา 4 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง 
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
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ให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกาใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ในคราวประชุมครั้งที่  19/2564 เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2564 ตามที่ เลขาธิการ  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการและกระทรวงต้นสังกัดรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2564 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080664 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 
 
สารัตถะ : กนป. เสนอ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มาตรการรองรับเพ่ือลดปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มดิบส่วนเกินและรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ ามัน  

และน้ ามันปาล์มในประเทศ 
1.1 มอบหมายให้กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดรายงานปริมาณการผลิต การใช้  

และสต็อกน้ ามันปาล์มคงเหลือ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการให้รวดเร็ว ถูกต้อง และทัน
ต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เร่งรัดการด าเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ ามันปาล์มเพื่อบริหารจัดการ
และควบคุมสต็อกปาล์มน้ ามันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (กรมการค้า
ภายในแจ้งว่า มีผู้อุทธรณ์ผลการประกวดราคาโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ ามันปาล์มเพื่ อบริหารจัดการ 
และควบคุมสต็อกปาล์มน้ ามัน และขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาผลการอุทธรณ์ดังกล่าว) 

1.2 รับทราบความคืบหน้าในการจัดท า “โครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างราคาผล
ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขและปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ และมอบหมายให้กรมการค้า
ภายในจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มเพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย ก่อนเสนอ กนป. ต่อไป รวมทั้งให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดกวดขันให้โรงงานและลานเทรับซื้อผล
ปาล์มน้ ามันตามโครงสร้างราคาอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการกดราคาในการรับซื้อผลปาล์มน้ ามันของเกษตรกร 

1.3 รับทราบผลการด าเนินการขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม  
5 จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และชุมพร) และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ  
และคณะท างานขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม 5 จังหวัดภาคใต้ ติดตาม 
การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม  

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

เพื่ อติตดตามสถานการณ์ ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม  
ความคืบหน้าการด าเนินการตามมติ กนป. รวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับ 
เพื่อลดปริมาณสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบส่วนเกินและรักษาเสถียรภาพราคา
ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มในประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัด 
2. แนวทางด าเนินการด้านปาล์มน้ ามันของกรมป่าไม้ เห็นชอบแผนปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณที่ทาง

ราชการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อปลูกปาล์มน้ ามันที่หมดอายุการอนุญาต เพื่อลดผลผลิต
ปาล์มน้ ามันจากพื้นที่ปลูกที่ผิดกฎหมาย ในส่วนของกรอบรายละเอียดของโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณ  
ให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกับส านักงบประมาณก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตจากที่ประชุมในประเด็นความคุ้มค่าและมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไปประกอบ  
การพิจารณาด้วย 

3. มาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพ่ิมมูลค่าปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม เห็นชอบผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
และมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น
พื้นฐาน และการส่งเสริมน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
โดยให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ ประสานติดตาม เร่งรัด ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม และให้รายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานให้ กนป. ทราบเป็นระยะ 

4. การขยายระยะเวลาด าเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ ามันปาล์มเพ่ือลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2564 
เห็นชอบขยายระยะเวลาการส่งออกจากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2564 เป็นเดือนกันยายน 2564 และระยะเวลา 
การด าเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเดือนธันวาคม 2564 โดยคงหลักการตามมติ กนป.  
เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 และให้ใช้กรอบวงเงินจ่ายขาดที่คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ได้มีมติอนุมัติไว้จ านวน 618 ล้านบาท ท้ังนี้ ในการด าเนินการโครงการฯ จะพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการส าหรับการส่งออกเฉพาะน้ ามันปาล์มดิบ ในอัตราไม่เกิน 2 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อระดับสต็อกน้ ามันปาล์มดิบ 
ในประเทศสูงกว่า 300,000 ตัน และราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก 

มติ ครม. : รับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติเสนอ 
 


