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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2564 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220664 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 42 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 42 
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้

กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างแถลงการณ์การณ์  

ของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 42 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างแถลงการณ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 42 เน้นย้ าความส าคัญของการหาข้อสรุปการเจรจา

เกษตรภายในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 12 (MC12) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 202 
ของความตกลงว่าด้วยการเกษตรภายใต้ WTO โดยให้ความส าคัญกับการเจรจาเกษตรที่เป็นรูปธรรม และมีความสมดุล
อย่างเท่าเทียม มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. เน้นย้ าถึงความส าคัญที่การประชุม MC12 จะต้องมีผลการเจรจาเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมและมีความสมดุล
อย่างเท่าเทียม เพื่อให้การค้าสินค้าเกษตรสามารถคาดการณ์ได้และเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรมากขึ้น เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. การลดอุปสรรคทางการค้าและการอุดหนุนสินค้าเกษตรที่มีผลบิดเบือนการค้าเป็นแนวทางส าคัญที่จะท าให้
ประเทศสมาชิกยกระดับรายได้และมาตรฐานความเป็นอยู่ การจ้างงาน ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน มาตรา 20  
ของความตกลงว่าด้วยการเกษตรก าหนดให้มีการเจรจาเพื่อปฏิรูปการค้าเกษตรในระบบการค้าพหุภาคี 

3. ยืนยันให้การปฏิรูปการค้าเกษตรต้องสนับสนุนความจ าเป็นด้านการพัฒนาของแต่ละประเทศเป็นส าคัญ 
4. ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการปฏิรูปทั้ง 3 หัวข้อการเจรจาสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลงว่าด้วย

การเกษตร ได้แก่ การเปิดตลาด การอุดหนุนภายใน และการแข่งขันการส่งออก ให้มีความคืบหน้า 

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

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อการปฏิรปูการคา้สินค้าเกษตรกรภายใต้ 
WTO รวมทั้งสนับสนุนความมุ่งมั่นของกลุ่มเคร์นส์ในการผลักดันให้เจรจา
เกษตรในการประชุม MC12 มีผลลัพธ์เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันการค้า
สินค้าเกษตรที่เป็นธรรมส าหรับประเทศสมาชิก WTO ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. เรียกร้องให้มีข้อตัดสินใจของรัฐมนตรี (Ministerial Decision) ในการประชุม MC12 ที่แก้ไขปัญหา 
การอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรที่บิดเบือนการค้าและการผลิต และมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการปฏิรูป  
การอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าและการผลิตเพื่อให้การค้าสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

6. เน้นย้ าถึงความมุ่งมั่นในการท างานร่วมกับสมาชิกองค์การการค้าโลก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมส าหรับ 
การประชุม MC12 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์  
ของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 42 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ 
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2564 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220664 
 
เรื่อง : การแก้ไขภาคผนวก 2 (เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) ของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น ส าหรับ

ความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทย เพื่อด าเนินการแก้ไขภาคผนวก 2  
(เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) ของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย และญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
(Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) 

2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลง
นามในหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทยข้างต้น 
(ท้ังสองฝ่ายต้องด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ในการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Sub-Committee on Rules of Origin: 

SCROO) ภายใต้ JTEPA ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะด าเนินการแก้ไขภาคผนวก 2 
(เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์ ) ของ JTEPA เพื่อเปลี่ยนแปลงกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Product Specific Rules: PSRs)  
จากพิกัดระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System: HS) ฉบับปี ค.ศ. 2002 (HS 2002) (5,347 ประเภทพิกัดย่อย) 
เป็นพิกัดระบบฮาร์โมไนซ์ ปี ค.ศ. 2017 (HS 2017) (5,475 ประเภทพิกัดย่อย) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการของทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น เช่น 

1.1 การปรับโอนกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดระบบ HS 2002 เป็น HS 2017 
1.2 การแก้ไขประเภทย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับโอน PSRs ของพิกัด HS2002 เป็น  

HS 2017 เช่น 
(1) กรณีพิกัดศุลกากรไม่เปลี่ยนแปลง เช่น สุกรมีชีวิตส าหรับท าพันธุ์ 

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

เพื่อให้ทั้ งสองฝ่ายสามารถลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน 
ทางการทูตได้ก่อนวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(2) กรณีพิกัดศุลกากรเก่าหายไป เช่น สารประกอบอนินทรีย์อื่น ๆ 
(3) กรณีการย้ายพิกัดศุลกากร เช่น อนุพันธุ์ชนิดฟลูออริเนเต็ด โบรนิเมเต็ด หรือไอโอดิเนเต็ดของอะไซ

คลิกคาร์บอน 
(4) กรณีพิกัดศุลกากรเพิ่มขึ้น เช่น สารประกอบอนินทรีย์หรืออินทรีย์อื่น ๆ ของปรอท 
(5) กรณีพิกัดศุลกากรมีการควบรวม เช่น พรรณไม้และสว่นของพรรณไม้อื่นใช้ประโยชน์ทางเครื่องหอม

หรือในทางเภสัชกรรม 
ทั้งนี้ พิกัดศุลกากรที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น การเจรจาเพิ่มใหม่ภายใต้

หลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า เป็นการรวมเกณฑ์ที่เหมือนกันเข้าด้วยกันกับประเภทพิกัดก่อนหน้า เป็นต้น และหาก
ไม่มีการปรับพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ตามที่ กต. เสนอในครั้งนี้ จะท าให้มีความยุ่งยาก ไม่สะดวกทางการค้า 
ส่งผลให้ผู้น าเข้าใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการน าเข้ามากข้ึน และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเพิ่มต้นทุน
ทางการค้าในเรื่องภาระค่าภาษี หากมีการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากรผิดพลาด 

1.3 การเพิ่มค าอธิบายความหมายของเกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้า ได้แก่ เกณฑ์ QVC 40 (หมายถึง สินค้าที่มี
สัดส่วนมูลค่าที่ได้คุณสมบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และขั้นตอนการผลิตสุดท้ายของสินค้านั้นจะต้องเกิดขึ้นในภาคี)  
เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด และ WO (หมายถึง สินค้าได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดภายในภาคี) อีกทั้งแก้ไขฉบับปี
ของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ท่ีใช้ในตาราง PSRs จาก HS2002 เป็น HS2017 เป็นต้น  

ซึ่งการแก้ไขภาคผนวก 2 ดังกล่าว SCROO จะต้องเสนอให้ JC พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ
แลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตต่อไป 

2. ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการส าหรับการแก้ไขเอกสารขั้นตอนการด าเนินการ 
(Operational Procedures – OP) และการแก้ไขภาคผนวก 2 (เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) ของ JTEPA โดยเสนอให้ JC 
ภายใต้ JTEPA พิจารณาทางช่องทางทางการทูตให้ประธาน JC ของแต่ละฝ่ายแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างกันเพื่อรับรอง
เอกสาร OP ฉบับแก้ไขตามอ านาจหน้าที่ของ JC ตามข้อ 13 ของ JTEPA และเสนอร่างภาคผนวก 2 (เรื่องกฎเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์) ฉบับแก้ไขให้รัฐบาลของแต่ละฝ่ายพิจารณาเห็นชอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 171 (2) (a) ของ JTEPA ซึ่งระบุว่า
จะต้องด าเนินการแก้ไขโดยการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูต (diplomatic notes) ระหว่างรัฐบาลของคู่ภาคี ในการนี้ 
ทัง้สองฝ่ายได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างประธาน JC ของแต่ละฝ่าย เสร็จสิ้นแลว้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
และเห็นพ้องที่จะด าเนินการตามกระบวนการภายในของแต่ละฝ่ายเพื่อให้การแก้ไขเอกสาร OP และการแก้ไขภาคผนวก 2 
(เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ได้ภายในวันท่ี 1 มกราคม 2565 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็น  
ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2564 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220664 
 
เรื่อง : การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2564 ต านวน 51 
รายการ จ าแนกเป็น 46 สินค้า 5 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้คงสินค้าและบรกิารควบคุม ปี 2564 เช่นเดียวกับ 
ปี 2563 จ านวน 51 รายการ จ าแนกเป็น 46 สินค้า 5 บริการ ก าหนดเป็น 10 หมวดสินค้า และ 1 หมวดบริการ  
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์  จ านวน 2 รายการ ได้แก่  (1) กระดาษท าลูกฟูก กระดาษเหนียว  
(2) กระดาษพิมพ์และเขียน 

(2) หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จ านวน 2 รายการ ได้แก่ (3) ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ (4) รถจักรยานยนต์ 
รถยนต์บรรทุก 

(3) หมวดปัจจัยทางการเกษตร จ านวน 7 รายการ ได้แก่  (5) กากดีดีจี เอส (6) เครื่องสูบน้ า(7) ปุ๋ย  
(8) ยาป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (9) รถเกี่ยวข้าว (10) รถไถนา (11) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 

(4) หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ านวน 2 รายการ ได้แก่ (12) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (13) น้ ามันเชื้อเพลิง 
(5) หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ ได้แก่ (14) ยารักษาโรค (15) เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการ

รักษาโรค 
(6) หมวดวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ ได้แก่ (16) ท่อพีวีซี (17) ปูนซีเมนต์ (18) สายไฟฟ้า  (19) เหล็ก

โครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 
(7) หมวดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ จ านวน 7 รายการ ได้แก่ (20) ข้าวเปลือก ข้าวสาร (21) ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ 

(22) ข้าวโพด (23) ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ (24) ผลปาล์มน้ ามัน (25) มะพร้าวผลแก่  

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

เพื่อก าหนดมาตรการก ากับดูแลสินค้าและบริการควบคุมให้มี
ก าหนดระยะเวลาต่อเนื่องในการบังคับใช้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และผลิตภัณฑ์ (26) ยางพารา ได้แก่ น้ ายางสด ยางก้อน เศษยาง น้ ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ 
(8) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค จ านวน 7 รายการ ได้แก่ (27) กระดาษช าระ กระดาษเช็ดหน้า  (28) แชมพู 

(29) ผงซักฟอก น้ ายาซักฟอก (30) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (31) ผ้าอนามัย (32) ผ้าอ้อมส าเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่  
(33) สบู่ก้อน สบู่เหลว 

(9) หมวดอาหาร จ านวน 12 รายการ ได้แก่ (34) กระเทียม (35) ไข่ไก่ (36) ทุเรียน (37) นมผง ผลิตภัณฑ์นม
พร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว (38) น้ ามัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้  
(39) แป้งสาลี (40) มังคุด (41) ล าไย (42) สุกร เนื้อสุกร (43) หอมหัวใหญ่ (44) อาหารกึ่งส าเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 
(45) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

(10) หมวดอื่นๆ จ านวน 1 รายการ ได้แก่ (46) เครื่องแบบนักเรียน 
(11) หมวดบริการ จ านวน 5 รายการ ได้แก่ (47) การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า  

(48) บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าส าหรับธุรกิจออนไลน์ (49) บริการทางการเกษตร (5 0) บริการ
รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค และ (51) บริการรับช าระเงิน 
ณ จุดบริการ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

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

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220664 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564 ดังนี ้

1. อนุมัติโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ของกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมอบให้กรมการค้าภายใน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการฯ 

2. อนุมัติการปรับกรอบวงเงินโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยส าหรับการปฏิบัติงาน 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน 

3. อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ในส่วนของการปรับปรุงหอพัก  
เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จ านวน 3 รายการ 

4. อนุมัติให้กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามมติคณะกรรมการฯ 

5. อนุมัติให้จังหวัดนครปฐม เปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินการกิจกรรมย่อย จ านวน 3 กิจกรรม วงเงินรวม 
7.3326 ล้านบาท และยกเลิกการด าเนินกิจกรรมย่อยจ านวน 8 กิจกรรม วงเงินรวม 8.2804 ล้านบาท 

6. อนุมัติให้จังหวัดพิจิตร ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินการกิจกรรมย่อยจ านวน 3 กิจกรรม ภายใต้โครงการ
พัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer & 
Smart Farmer) วงเงิน 3.1500 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 

7. อนุมัติให้จังหวัดตรังยกเลิกการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ
สารสนเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัเข้าสูร่ะบบเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้แก่
เกษตรกร วงเงิน 0.5200 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 

8. อนุมัติให้จังหวัดล าปาง ยกเลิกการด าเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์ของเครือข่ายชมรมคนพิการ

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

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จังหวัดล าปาง วงเงิน 0.4220 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 
9. อนุมัติให้จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกการด าเนินโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจังหวัด

อุดรธานี วงเงินจ านวน 7 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 
10. อนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายโครงการเชฟ

ชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 

11. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้  
พระราชก าหนดฯ ราย 3 เดือน ครั้งท่ี 4 (1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564)  

12. รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล แบบบูรณาการ (1 ต าบล 
1 มหาวิทยาลัย) ระยะ 3 เดือน (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่  

17 มิถุนายน 2564 เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรอืโครงการเพื่อขอใช้จ่าย
เงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ) การพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่าย
จากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ รวมถึงรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชก าหนดฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

2. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นทีต่้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ 

2.1 เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงรายละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

2.2 เห็นควรให้ความเห็นชอบแนวทางในการด าเนินงานกรณีผู้สมัครร่วมโครงการอยู่ในพ้ืนท่ีทับซ้อนระหว่าง
กรมพัฒนาชุมชน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมพัฒนาชุมชนสามารถด าเนินการนอกเหนือจากพื้นที่
เป้าหมายเดิม (3,246 ต าบล) ได้เฉพาะพื้นที่ 6 แปลง ในจังหวัดพิจิตร ศรีสะเกษ เลย ตรัง พิษณุโลก และจังหวัดราชบุรี 
เนื่องจากเป็นความต้องการของเกษตรกร และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายครบตามที่ก าหนด ทั้งนี้ ควรประสานกับ กษ.  
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

2.3 เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาด าเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564  
เป็นเดือนธันวาคม 2564  

2.4 เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาด าเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564  
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เป็นเดือนธันวาคม 2564 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าเห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564 ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่งกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อรัฐมนตรี) 
ในการเสนอเรื่องนี้ 
 


