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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2564 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060764 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า  
เป็นเงินนทั้งสิ้น 140,277,426 บาท เพื่อด าเนินการดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า ประกอบด้วย 
ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกท าลาย ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  22 มีนาคม 2564 ตามาตรา 12 (4)  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จ านวนเงิน 93,772,226 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกท าลายอันเนื่องมาจากเป็นโรคระบาดหรือมีเหตุ  
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ท่ีเป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคตรวจวินิจฉัยและท าลายเช้ือโรคหรือซากสัตว์ จ านวนเงิน 
46,505,200 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสุกรทั้งภาครัฐ 

เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศ ทางด้านสุขภาพสัตว์และความมั่นคง 
ด้านอาหาร เช่น องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นต้น  
ได้ร่วมประชุมและก าหนดแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย พร้อมได้เสนอ  
ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นวาระแห่งชาติ และอนุมัติขอกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับการด าเนินงานป้องกัน  
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งท าให้ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงสถานะ
ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจนถึงปัจจุบัน ท าให้สุกร ซากสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรเป็นที่ต้องการจากประเทศ
เพื่อนบ้านของประเทศไทย รวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นจ านวนมาก ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกสุกร  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยาอย่างเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสุกรที่ดีรับผลกระทบจากการด าเนินการลดความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรไปแล้ว ตั้งวันท่ี 5 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ซากสุกรและผลิตภัณฑ์ที่สูงมากขึ้นมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าปีละ 22 ,000 ล้านบาท รวมทั้งยังสามารถรักษามูลค่าของ
อุตสาหกรรมการผลิตสุกร ธุรกิจการค้าเวชภัณฑ์สัตว์ รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ถ่ัวเหลือง คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท น้ัน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตรวจสอบและท าลายสุกรและหมูป่าที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค  
และบูรณาการป้องกันการน าเข้าหรือลักลอบน าเข้าสุกรและหมูป่าหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากประเทศท่ีมีการระบาด
ของโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่าท่ีถูกต้องให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงด้วย 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2564 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060764 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กรบือ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ ตามข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
พร้อมขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในวงเงิน
งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 684,218,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ จ านวน 14,510,000 บาท 
2. คา่จัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี สกิน จ านวน 5,000,000 บาท โด๊ส เป็นเงิน 230,138,000 บาท 
3. ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการฆ่าเช้ือในฟาร์มและพาหนะในการเคลื่อนย้ายสัตว์ จ านวน 24,000,000 บาท 
4. ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาโค กระบือ จ านวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 361,000,000 บาท และ

เพื่อการฟื้นฟู บ ารุงสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร จ านวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 39,800,000 บาท 
5. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ ส าหรับการเก็บตัวอย่าง ฉีดวัคซีนและรักษาเป็นเงิน 14,770,000 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. โรคลัมปี สกิน มีสาเหตุเกิดจากเช้ือไวรัส Lumpy skin disease (LSD) virus ที่ท าให้เกิดโรคในโค กระบือ  

โรคนี้ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน มีแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด ยุง เป็นต้น เป็นพาหนะที่ส าคัญ  
ในการแพร่กระจายเช้ือ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อโดยการรับเช้ือผ่านสิ่งคัดหลั่ง น้ ามูก น้ าลาย น้ านม ผ่านทางน้ าเชื้อ
ของพ่อพันธ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรกได้โดยมีระยะฟักตัวประมาณ 4 – 28 วัน อาการสัตว์ป่วย คือมีไข้อุณหภูมิสูงได้ถึง 
41 องศาเซลเซียส เบื่ออาหาร เยือจมูกอักเสบ เยื่อตาขาวอักเสบ ต่อมน้ าเหลืองบวมโต เกิดตุ่มเนื้อมีลักษณะแข็ง กลม  
นูนขึ้นจากผิวหนังโดยรอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 – 5 เซนติเมตร บริเวณหัว คอ ขา เต้านม อวัยวะเพศ 
ภายหลังจากนั้น ตุ่มเนื้อจะแตก ตกสะเก็ด หรือลอกหลุด จนเกิดเป็นแผลหลุม ซึ่งตุ่มนูนที่มีขนาดใหญ่อาจจะกลายเป็น
เนื้อตาย มีแผลเป็นเกิดขึ้นและคงอยู่เป็นเวลาหลายเดือน ส่วนตุ่มนูนขนาดเล็กสามารถหายได้ นอกจากนี้อาจพบตุ่มน้ า 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ เพื่อใช้ในการควบคุม
และป้องกัน พร้อมทั้งการรักษาสัตว์ป่วย และฟื้นฟู บ ารุงสุขภาพของสัตว์
ที่ป่วยโดยด่วน หากล่าช้าจะสร้างความเสียหายแก่โค กระบือของ
เกษตรกรที่เลี้ยงไว้มากยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หรือแผลจากการแตกของตุ่มน้ าได้ในบริเวณเยื่อเมือกในช่องปาก ทางเดินอาหาร หลอดลม และปอดได้ รวมถึงอาการ
บวมน้ าในบริเวณส่วนท้องของตัวสัตว์แม่พันธ์ุอาจจะส่งผลให้เกิดการแท้งและการกลบัสดัช้า ปริมาณน้ านมลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดในโคนม 

2. ผลกระทบและความสียหายของโรค 
1) โรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่ติดต่อโดยมีแมลงพาหะดูดเลือดเป็นตัวน าโรค นอกจากนี้เช้ือไวรัสยังขับออกมา

ทางสิ่งคัดหลั่ งต่างๆ อาทิ น้ ามูก ปัสสาวะ มูลสัตว์ ประกอบกับ ระยะฟักตัวของโรคยาวนาน เฉลี่ย 28 วั น  
(2 -5 สัปดาห์) รวมถึงเช้ืออยู่ในร่างกายสัตว์ที่เป็นระยะเวลานาน ท าให้โรคแพร่กระจายไปในวงกว้างได้ง่าย ท าให้การ
ควบคุมการแพร่กระจายของโรคมีความยากล าบาก โดยมีประเทศท่ีได้มีการระบาดของโรคนี้และจะกลายเป็นโรคประถิ่น 
ไม่สามารถก าจัดโรคได้ โดยประเทศที่สามารถก าจัดโรคได้ คือ กลุ่มประเทศในคาบสมุทรบอลข่าน ได้แก่ กรีซ บัลแกเรีย 
อัลบาเนีย มอนเตเนโกรมาซิโดเนียเหนือ โคโซโว และภาคใต้ของเซอเบีย ซึ่งได้ด าเนินการควบคุมโรคโดยการฉีดวัคซีน
สัตว์ทั้งประเทศ (Mass vaccination) เป็นระยะเวลา 2 ปี และฉีดวัคซีนในสัตว์เสี่ยง เป็นระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งสิ้น 4 ปี 
และร่วมกับมาตรการอื่นๆ เช่น  การควบคุมการเคลื่อนย้ายโค กระบือ การเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ผลกระทบต่อเกษตรกร 
โค กระบือที่ติดโรคจะมีการเจริญเติบโตช้า ท าให้ผลผลิตไม่เต็มศักยภาพ และมีการสูญเสียมูลค่าซาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังโค กระบือ นอกจากนี้สัตว์อาจท าให้แท้ง และมีปัญหาของระบบสืบพันธุ์ตลอดจนปัญหาการผสม
ไม่ติดในระยะยาว กรณีโคนมจะมีน้ านมลดลงและเต้านมอักเสบ ตัวผู้จะเป็นหมัน 

- เพิ่มต้นทุนการผลิต 
เนื่องจากโรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่มีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะ และการติดเช้ือจากการขับเช้ือไวรัส  

จากสิ่งแวดล้อม ท าให้เกษตรกรต้องเพิ่มระบบการป้องกันโรคในฟาร์ม ให้สามารถป้องกันแมลงและลดการติดเชื้อระหว่าง
ฟาร์ม 

- ผลกระทบจากการสูญสูญเสียค่ายารักษาโรค 
ค่ารักษาโค กระบือ ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ วิตามิน และยาบ ารุง ยาฆ่าเช้ือโรคเพื่อการควบคุมโรคตัวละ  

ไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อตัว โดยคาดว่าจะพบสัตว์ป่วยประมาณ 200,000 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000,000 บาท 
- สูญเสียโอกาสในการส่งออก 

การส่งออกโค กระบือ ไปยังประเทศเพื่อบ้าน โดยในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 243,923 ตัว มูลค่า 
5,881.68 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2564 คาดการณ์ว่ามีการส่งออกประมาณ 300,000 ตัว มูลค่าไม่ต่ ากว่าปีละ 
7,000 ล้านบาท 

3) ผลกระทบต่อการเพิ่มโอกาสเกิดปัญหาเชื้อดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 
เนื่องจากสัตว์ท่ีเป็นโรคลัมปี สกิน จะใช้ระยะเวลาในการรักษานาน จึงต้องใช้ยาปฏิชีวนะเป็นจ านวนมาก 

ซึง่ท าให้เพิ่มโอกาสให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ 
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4) ส่งผลกระทบต่อสังคม 
เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีการกระจายตามวิถีชีวิต  

จะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจ านวนมาก 
3. เนื่องจากเช้ือโรคลัมปี สกิน เป็นเช้ือไวรัสไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน  

ซึ่งประเทศไทยยังมีปริมาณวัคซีนไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่จ าเป็นต้องมีการน าเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ  
ทั้งโค กระบือที่ได้รับผลกระทบจากโรคจ าเป็นต้องมีการแก้ไขยาปฏิชีวนะเพื่อมิให้เกิดการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซ้ อน 
และต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาสู่สภาวะที่ปกติโดยเร็วที่สุด 

4. การสร้างความรับรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรคแก่เกษตรกรผูเ้ลี้ยงโค กระบือในวงกว้างเนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ 
5. การปรับระบบการเลี้ยงการจัดการฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้สามารถป้องกัน ควบคุมโรคได้ 

และจ าเป็นต้องมีการก าจัดสัตว์พาหนะของโรคควบคู่กับการปรับระบบการเลี้ยง 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง เพื่อการค้นพบโรคเร็ว การควบคุมโรคเร็ว โรคสงบเร็ว จ าเป็นต้องมี

เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังโรคให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโค กระบือ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่พบการระบาดของโรค 
รวมทั้งต้องมีการติดตามสถานการณ์โรคและระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการได้รบัวัคซีนว่าอยู่ในระดับท่ีสามารถป้องกันโรคได้
หรือไม่ 

7. การท าลายเช้ือโรคในสถานที่เลี้ยงสัตว์ และยานพาหนะจ าเป็นต้องใช้น้ ายาฆ่าเช้ือที่มีคุณสมบัติท าลายเช้ือ
โรคลัมปี สกิน อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการตกค้างของเชื้อโรค  
ในสิ่งแวดล้อม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงบประมาณ 
(ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/13432 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564) และส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการ ดังน้ี 

2.1 ควบคุมดูแลไม่ให้มีการน าเข้าหรือลักลอบน าเข้าโคและกระบือที่ติดโรคลัมปี สกิน จากประเทศเพื่อน
บ้านอย่างเข้มงวด 

2.2 บริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้เพียงพอกับความต้องการใช้งาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรในการก ากัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรคลัมปี สกิน 
ให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงโดยเร็วต่อไป 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2564 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060764 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งท่ี 21/2564 ครั้งท่ี 22/2564 

และครั้งท่ี 23/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติให้น าวงเงินกู้เพ่ือการตามมาตรา 5 (2) มาใช้เพ่ือการตามมาตรา 5 (1) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) 
จ านวน 5,871.8710 ล้านบาท เพื่อรองรับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จ านวน 10.9 ล้านโดส ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

2. อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ของส านักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน กรอบวงเงินจ านวน 2,519.3800 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 เพื่อให้
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่นายจ้างและผู้ประกันตน ม 33 ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 
และได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด (ฉบับท่ี 25) ทั้งนี้ เห็นควรให้เงินได้จากการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา
จากการด าเนินโครงการฯ แก่นายจ้างและลูกจ้าง ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมสรรพากร เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และมอบหมายให้
ส านักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และด าเนินการ 

3. อนุมัติโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับบริการ
ประชาชนในประเทศไทย เพ่ิมเติมจ านวน 10.9 ล้านโดส ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงิน 
6,111.4120 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์  
และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (แผนงานที่ 1.2) ตามบัญชีท้ายพระ
ราชก าหนดฯ พร้อมท้ังมอบหมายให้กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และด าเนินการโดยเคร่งครัด 

4. อนุมัติให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการก าลังใจ เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งมอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่าย

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

เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  และสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เลขานุการฯ หารือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของช่วงระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการทัวร์เที่ยวไทย นอกจากน้ี เห็นควรให้ 
ททท. พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดของการเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โครงการให้มีความรัดกุมโดยเฉพาะ
ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 อันเน่ืองจากการด าเนิน
โครงการฯ และอาจจะท าให้มีผลกระทบต่อเป้าหมายการเปิดประเทศภายใน 120 วันของรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ การปรับ
แผนการเบิกจ่ายโครงการฯ จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

5. อนุมัติให้จังหวัดตราดยกเลิกการด าเนินกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมภาค
เกษตรกรรมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5 กิจกรรม วงเงิน 2,578,800 บาท และเปลี่ยนแปลง
วิธีการด าเนินและปรับแผนการด าเนินการของกิจกรรมย่อย “การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่” กรอบวงเงิน 300,000 
บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งเห็นควรให้จังหวัดตราดเร่ง
ด าเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ e-MENSCR โดยเร็ว 

6. อนุมัติให้จังหวัดนครสวรรค์ยกเลิกการด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ วงเงินรวม 5,684,300 
บาท รวมถึงปรับแผนการด าเนินโครงการย่อยภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 โครงการ วงเงินรวม 11,500,000 บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งให้จังหวัดนครสวรรค์เร่งด าเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ e-MENSCR 
โดยเร็ว 

7. อนุมัติให้จังหวัดมหาสารคามยกเลิกการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต วงเงิน 854,600 บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 
พร้อมทั้งเห็นควรให้จังหวัดมหาสารคามเร่งด าเนินการตามข้อ 19 และ 20 ของ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  
การด าเนินการตามแผนงานหรอืโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
พ.ศ. 2563 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ) โดยเร็ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของโครงการ 

กรณีโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดตลาด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ  
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และ 9 มีนาคม 2564 รวมทั้งตาม
ขั้นตอนข้อ 18 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้ 

1. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการของจังหวัด รอบที่ 1 (157 โครงการ) ตามผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2563 ซ่ึงรวมถึงโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคเกษตรกรรมด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดตลาด (โครงการฯ) วงเงิน 2 ,878,800 บาท และเมื่อวันที่ 6 
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ตุลาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ด าเนินโครงการดังกล่าวโดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ 
2. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางด าเนินการในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบ

ประสงค์จะขอยกเลิกหรือยุติการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราช
ก าหนดฯ บางส่วนหรือทั้งหมด ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 28/2563 โดยกรณีที่หน่วยงาน
เจ้าของแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ แล้วมีความประสงค์จะยกเลิก  
การด าเนินแผนงาน/โครงการดังกล่าว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอค าขอ
การยกเลิกการด าเนินงานแผนงาน/โครงการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอตอ่คณะกรรมการฯ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาพร้อมความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

3. วันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2564  
เรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดนมีมติให้หัวหน้าหน่วยงาน
รับผิดชอบทั้ง 209 โครงการ เร่งด าเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ใ ช้จ่ายเงินกู้ฯ โดยเร็ว และหากหน่วยงาน 
ยังไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรม/โครงการที่ต้องมีการจัดต้ังจัดจ้างหรือไม่มีแผนการใช้จ่ายในส่วน  
งบด าเนินงานที่ชัดเจนภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เห็นควรให้ยุติการด าเนินโครงการและรายงานเงินกู้  
เหลือจ่ายให้ สบน. ทราบ พร้อมทั้งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามขั้นตอนของข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ 

4. วันที่ 18 มิถุนายน 2564 และวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จังหวัดตราด ได้ส่งเรื่อง ขอยกเลิกกิจกรรมย่อย
จ านวน 4 กิจกรรม วงเงิน 1,750,100 บาท และปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินการโครงการ จ านวน 1 กิจกรรมย่อย 
วงเงิน 300,000 บาท ภายใต้โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคเกษตรกรรมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี ้

กิจกรรมย่อย วงเงิน (บาท) รายละเอียด 
กิจกรรมย่อยที่  1 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ใน
ครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

800,100 

ยกเลิกการด าเนินกจิกรรม 

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร 

600,000 

กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ
ทดแทนสารเคมีในการท าเกษตรกร 

300,000 

กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่และเพาะ
เห็ดนางฟ้า 

50,000 
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กิจกรรมย่อย วงเงิน (บาท) รายละเอียด 

กิจกรรมย่อยที่ 5 การเพาะเลี้ยงหอยแลงภู่ 300,000 เปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินการโครงการ  
จาก ด าเนินการเอง เป็น จ้างเหมา  

และปรับเปลีย่นแผนการด าเนินงาน จาก เดือน 
มิถุนายน 2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน 
กิจกรรมย่อยที่ 6 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เดิมอากาศ
เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 

828,700 อยู่ระหว่างจัดส่งข้อเสนอเพื่อขอยกเลิก 
การด าเนินกิจกรรม 

รวม 2,878,800  

5. จังหวัดตราด ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมภาคเกษตรกรรมด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2,878,800 ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย ซึ่งกิจกรรมย่อยที่ 1 – 5 วงเงิน รวม 2,050,100 บาท 
ตามข้อเสนอในครั้งนนี้ โดยจากการประสานกับจังหวัดตราด พบว่า ขณะน้ีจังหวัดได้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างเหมา
กิจกรรมย่อยที่ 5 แล้วเสร็จ และหากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจะสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที และอยู่ระหว่าง
การจัดส่งข้อเสนอเพ่ือขอยกเลิกการด าเนินกิจกรรมย่อยที่ 6 ได้แก่ กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี วงเงิน 828,700 บาท 

มติ ครม. : 1. รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกาใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ครั้งท่ี 22/2564 เมื่อวันที่ 
2 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็น
ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ในการด าเนินโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับบริการประชาชน  
ในประเทศไทย เพิ่มเติม จ านวน 10.9 ล้านโดส กระทรวงสาธารณสุขควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้อยู่ในวงจ ากัดโดนเร็วที่สุด 
โดยเร่งรัดการกระจายวัคซีนอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งให้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้มี
ความพร้อมในการเข้ารับการฉีดวัคซีนและการป้องกันโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ให้เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อสาธารณชนให้ถูกต้อง ท่ัวถึง และโปร่งใส 
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3. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
ในการเสนอเรื่องนี้ 
 


