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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 28/2564 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
200764 
 
เร่ือง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่อง

ผู้ประกอบการประมง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาทบทวนเงื่อนไขวรรคท้ายของข้อ 5.2.2 ของโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ผู้ประกอบการประมง จากเดิม “ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สามารถนำค่าใช้จ่ายในการกันสำรองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพื่อบวกกลับเป็นรายได้ของธนาคาร และเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการปรับตัวช้ีวัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ และให้แยกบัญชี
การดำเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการดำเนินงานปกติภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public Service Account)” เป็น 
“ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. สามารถนำค่าใช้จ่ายในการกันสำรองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพื่อบวกกลับเป็นรายได้ของธนาคาร  
และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวช้ีวัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ 
และให้แยกบัญชีการดำเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการดำเนินงานปกติภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public Service 
Account) และธนาคารออมสินสามารถนำค่าใช้จ่ายในการกันสำรองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพ่ือบวกกลับในการ
คำนวณโบนัสประจำปีของหนักงานได้และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ และให้แยกบัญชีการดำเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการดำเนินงานปกติ 
ภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public Service Account)” 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. โครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง มี เป้าหมายเพื่อสนับสนุนสินเช่ือให้แก่

ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน วงเงินสินเชื่อรวม 10,300 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินให้สินเช่ือ
เรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป วงเงินสินเช่ือ 5,000 ล้านบาท ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท และธนาคาร  
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้สินเช่ือเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อ 5,300 ล้านบาท ไม่
เกินรายละ 5 ล้านบาท ซึ่งให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี  
และผู้ประกอบการประมงสมทบร้อยละ 4 ต่อปี เป็นระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันที่กู้ทั้งนี้ กรมประมงได้มีการแต่งตั้ง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการสินเช่ือเพื่อเสริม 
สภาพคล่องผู้ประกอบการประมงของธนาคารออมสินที่ ไม่สามารถ
ดำเนินการทางบัญชี เนื่องจากธนาคารออมสินไม่สามารถนำค่าใช้จ่าย 
ในการกันสำรองที่ เกิดขึ้นจากโครงการนี้ เพื่ อบวกกลับเป็นรายได้  
ของธนาคารได้เช่นเดียวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เพื่อให้การดำเนินการโครงการ
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. หนังสือธนาคารออมสิน ที่ ลธ. 118/2564 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งว่าข้อความวรรคท้ายของข้อ 
5.2.2 ของโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระบุว่า“ท้ังนี้ ให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถนำค่าใช้จ่ายในการกันสำรองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพื่อบวกกลับเป็นรายได้
ของธนาคาร และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวช้ีวัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจได้ และให้แยกบัญชีการดำเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการดำเนินงานปกติ ภายใต้ระบบบัญชี PSA 
(Public Service Account)”ทำให้ธนาคารออมสินไม่สามารถบันทึกบัญชีรายได้ในงบการเงินของธนาคารได้ และไม่ตรง
ตามเจตนารมณ์ของธนาคาร จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อความจาก “ธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถนำค่าใช้จ่ายในการกันสำรองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพ่ือบวกกลับเป็น
รายได้ของธนาคาร...”เป็น “ธนาคารออมสินสามารถนำค่าใช้จ่ายในการกันสำรองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพ่ือบวก
กลับ ในการคำนวณ โบนั สประจำปี ของพนั กงาน ได้ ...”  และจากการประชุมหารือร่ วมกับสำนั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 (ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นว่า ข้อความตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการนั้นมีผลให้ธนาคารออมสินไม่สามารถ
ดำเนินการบันทึกบัญชีในรายงานทางการเงินของธนาคารได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 15) ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข เนื่องจากข้อความดังกล่าวเป็นเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงาน ซึ่งธนาคารออมสินใช้ข้อความนี้ในโครงการอื่น ๆ เช่นเดียวกันทั้งนี้ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ข้อความต่าง ๆ จึงต้องเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี 

3. กรมประมงได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาในประเด็นตามที่ธนาคารออมสิน 
ขอแก้ไขข้อความตามวรรคท้ายของข้อ 5.2.2 ของโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภ าพคล่องผู้ประกอบการประมง  
โดยมีผู้แทนจากธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งผู้แทนจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรียนว่า ข้อความตามวรรคท้ายของข้อ 5.2.2 ของโครงการนี้ ไม่ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานของธนาคาร และมติที่ประชุมดังกล่าว เห็นชอบแก้ไขข้อความตามวรรคท้ายของข้อ 5.2.2  
ของโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ดังนี ้

3.1 ข้อความของธนาคารออมสิน ให้ระบุว่า “ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสามารถนำค่าใช้จ่ายในการกันสำรอง 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพื่อบวกกลับในการคำนวณโบนัสประจำปีของพนักงานได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวช้ีวัด
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ และให้แยกบัญชีการดำเนินงานตาม
โครงการนี้ออกจากการดำเนินงานปกติ ภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public Service Account)” 
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3.2 ข้อความของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ระบุว่า “ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสามารถนำค่าใช้จ่ายในการกันสำรองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพื่อบวกกลับเป็นรายได้ของธนาคาร 
และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวช้ีวัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจได้
และให้แยกบัญชีการดำเนินงานตามโครงการนี้ ออกจากการดำเนินงานปกติ ภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public Service 
Account)”และมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง  
ครั้งท่ี 2/2564 เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยเพื่อพิจารณาต่อไป 

4. คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยได้ดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  
29 เมษายน 2564 โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์  พลบุตร) เป็นประธาน
การประชุมดังกล่าว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ไขข้อความตามวรรคท้ายของข้อ 5.2.2 ของโครงการดังกล่าว  
ตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงเสนอ ทั้งนี้ ประธาน  
การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการเสนอเรื่องต่อ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบการขอทบทวนเง่ือนไขวรรคท้ายของข้อ 5.2.2 ของโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ผู้ประกอบการประมง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 28/2564 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
200764 
 
เร่ือง : ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การจำหน่ายน้ำตาลทราย

เพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข การจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในราชอาณาจักร โดยให้มีการจัดเก็บเงิน 
ส่วนต่างจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายในราชอาณาจักรของโรงงานส่งให้แก่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และนำเงิน
ดังกล่าวมาบริหารจัดการให้ เกิดความเป็นธรรมระหว่างโรงงาน โดยให้ เร่ิมใช้บังคับ ต้ังแต่ฤดูการผลิตปี  
2563/2564 เป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และคณะกรรมการ

อ้อยและน้ำตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แนวทางบริหารจัดการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรภายใต้ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรมโดยไม่มีการกำหนดโควตา ภายใต้ระเบียบและแนวทางตามที่เคยปฏิบัติมา ดังนี้  

(1) แนวทางนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูการผลิตปี 2563/2564 เป็นต้นไป 
(2) ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดทำบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทราย

ภายในราชอาณาจักรของแต่ละโรงงานในแต่ละฤดูการผลิตเป็นรายเดือน ตามสัดส่วนการผลิตน้ำตาลทรายของแต่ละ
โรงงาน จากปริมาณน้ำตาลทรายที่คณะกรรมการกำหนดใช้ในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการจำหน่ายน้ำตาล
ทรายขั้นต้น โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขบัญชีประมาณการให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคภายในราชอาณาจักร  
ในระหว่างฤดูการผลิตได้ และเมื่อเสร็จสิ้นฤดูการผลิตในปีน้ันให้ปรับปรุงแก้ไขบัญชีประมาณการตามสัดส่วนการผลิตจริง
ของแต่ละโรงงานจากยอดการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ขายได้จริง 

(3) โรงงานใดที่ประสงค์จะจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรน้อยกว่าปริมาณตามบัญชีประมาณการ 

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

เพื่อบริหารจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายน้ำตาลทราย
ภายในราชอาณาจักร ซึ่งการดำเนินการตามร่างระเบียบฉบับนี้จะทำให้
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีเสถียรภาพ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อปรับปรุงบัญชีประมาณการดังกล่าวได้ โดยสามารถนำ
ปริมาณน้ำตาลทรายส่วนท่ีโรงงานนั้นประสงค์จะจำหน่ายน้อยกว่าไปเฉลี่ยเพิ่มให้กับโรงงานอ่ืน ๆ ได้ 

(4) กรณีมีโรงงานใดจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าปริมาณตามบัญชีประมาณการ  
ให้โรงงานนั้นนำส่งเงินส่วนต่างระหว่างราคาน้ำตาลทรายตลาดลอนดอนเฉลี่ยบวกพรีเมี่ยมน้ำตาลทรายไทยเฉลี่ยของ
เดือนนั้น กับราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด จากปริมาณ 
ที่จำหน่ายเกินบัญชีประมาณการไปฝากไว้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และให้
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายนำเงินเฉพาะจำนวนส่วนต่างเฉลี่ยคืนให้กับทุกโรงงานที่จำหน่ ายน้ำตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรของเดือนนั้นได้น้อยกว่าปริมาณตามบัญชีประมาณการในอัตราร้อยละ 70 ของเงินส่วนต่างเฉลี่ยของเดือน
นั้น โดยคำนวณตามสัดส่วนปริมาณที่จำหน่ายได้น้อยกว่าบัญชีประมาณการของทุกโรงงานภายในวันที่ 20 ของเดือน
ถัดไป หากโรงงานใดไม่นำส่งเงินให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
มีอำนาจในการระงับการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายของโรงงานนั้น 

(5) หากโรงงานใดไม่ประสงค์จะรับเงินคืนในเดือนใด ให้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ทราบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน และโรงงานท่ีไม่ขอรับเงินคืนนั้นสามารถยกยอดปริมาณน้ำตาลทรายส่วนทีคงเหลือ
ของแต่ละเดือนไปรวมกับปริมาณตามบัญชีประมาณการที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดทำของเดือน
ถัดไปได้ แต่ไม่สามารถนำปริมาณน้ำตาลทรายส่วนที่คงเหลือจากการจำหน่ายจริงตามสัดส่วนการผลิตของฤดูการผลิต
ปัจจุบันไปรวมกับบัญชีประมาณการที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดทำในฤดูการผลิตปีถัดไป 

(6) เมื่อเสร็จ ... 
(6) เมื่อเสร็จสิ้นฤดูการผลิตของแต่ละปี  ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดทำบัญชี  

การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่เกิดขึ้นจริงในฤดูการผลิตนั้น และจัดสรรให้แต่ละโรงงานตามสัดส่วน 
การผลิตจริง และให้คำนวณอัตราเงินส่วนต่างระหว่างราคาน้ำตาลทรายตลาดลอนดอนบวกพรีเมี่ยมน้ำตาลทรายไทย
เฉลี่ยทั้ง 12 เดือนของฤดูการผลิตนั้น กับราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่คณะกรรมการอ้อย 
และน้ำตาลทราย และให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายบริหารจัดการในการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย และการเฉลี่ยคืนให้แต่ละโรงงานตามบัญชีท่ีได้จัดสรรใหม่นั้น 

(7) หากโรงงานใดต้องการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าปริมาณตามบัญชีประมาณการ
ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดทำ ให้โรงงานนั้นสามารถนำปริมาณน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร
ของโรงงานอื่นส่วนที่คงเหลือในแต่ละเดือนมาจำหน่ายทดแทนกันได้ โดยต้องมีหนังสือยินยอมจากโรงงานนั้น ๆ โดยไม่
ต้องมีการนำเงินส่งไปฝากไว้ที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

(8) สำหรับโรงงานที่จำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าปริมาณตามบัญชีที่สำนักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดทำ ก่อนที่ระเบียบนี้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ให้สำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทรายนำปริมาณส่วนที่จำหน่ายเกินของโรงงานนั้น ๆ ไปเฉลี่ยหักออกจากบัญชีการจำหน่ายของเดือน  
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ที่เหลืออยู่ 
(9) เพื่อเป็นการกำกับดูแลในเรื่องการขนย้ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร เห็นควรให้มีการกำหนด

ระยะเวลาของหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรให้มีอายุ 15 วัน และต่อหนังสืออนุญาตได้ก่อน
หมดอายุอีก 15 วัน เหมือนดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา และให้ใบอนุญาตขนย้ายที่จะหมดอายุหลังจากวันที่ 30 กันยายน  
ของแต่ละปี ไม่อนุญาตให้มีการยกเลิกใบอนุญาต  

2. คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจำหน่าย
น้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นำประเด็น  
ที่ฝ่ายโรงงานน้ำตาลขอให้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารจัดการการจัดทำบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทราย
ภายในราชอาณาจักร หลังจากท่ีได้มีการจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อย 

และน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอ้อย  
และน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
การจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวง
พาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 28/2564 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
200764 
 
เร่ือง : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
สารัตถะ : ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) 

2. กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบใน 2 ประเด็นที่สำคัญ

สรุปได้ ดังนี้ 
1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัดในภาวะวิกฤตมีการ
ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบ ก.พ.ร. จึงกำหนดให้มีการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ซึ่งเป็นการปรับแนวทางไป
จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมตีให้ความเห็นชอบไว้ (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 กันยายน 2563)] โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

1.1 ให้ส่วนราชการและจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดต่อสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อใช้ในการ
ติดตาม (Monitoring) แต่จะไม่นำผลไปจัดประเภทตามเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพระดับมาตรฐาน และระดับ
ต้องปรับปรุง 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ก.พ.ร./กษ. (สพบ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 ให้ส่วนราชการและจังหวัดถอดบทเรียนการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงานในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องส่งสำนักงาน ก.พ.ร. 

1.3 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. สรุปบทเรียนการบริหารจัดการผลกระทบในภาพรวมของส่วนราชการและ
จังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพหากเกิดภาวะ
วิกฤตในอนาคต 

2. กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้

หัวข้อ รายละเอียด 
หลักการและแนวทาง มุ่งเน้นให้กระทรวงมีบทบาทหลักในการพิจารณากำหนดตัวช้ีวัดและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ซึ่ง
พิจารณาจากประเด็นสำคัญในการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับชาติอื่น ๆ มา
กำหนดเป็นตัวช้ีวัดระดับกระทรวงและถ่ายทอดลงสู่ระดับกรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร จำนวน 153 ส่วนราชการ และ 76 
จังหวัด ทั้งนี้  ได้เชื่อมโยงการประเมินส่วนราชการกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ. ด้วย โดยนำผลการประเมิน
ตามมาตรการดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลในระดับหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าอธิบดีหรือ
เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด) ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำแนวทางการเชื่อมโยงการ
ประเมินดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2564 

องค์ประกอบและประเด็น
การประเมิน 

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
ส่วนราชการ จังหวัด 

1. การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (น้ำหนักร้อยละ 70) 
1.1 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟื้นฟู
เศรษฐกิจเป็นต้น (Agenda KPI) 

1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการ 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามโยบายสำคัญที่เป็นการบูรณาการการดำเนินงาน
ร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น การขจัดความยากจน อุบัติเทตุทางถนน และปัญหา
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น (Joint KPIs) 

1.4 ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่ น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPV/Area KPI) 

1.5 ดัชนีช้ีวัดสากลที่วัดผลดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน (International 
KPIs)  

- 

2. การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (น้ำหนักร้อยละ 30) 
2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 15) เลือกจากประเด็น       

ต่าง ๆ เช่น (1) การพัฒนาระบบข้อมูลให้ เป็นดิจิทัลทั้งข้อมูลที่ ใช้ภายใน
หน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และ (2) การเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูล เป็นต้น 

2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) (น้ำหนักร้อยละ 15)  

กลไกการประเมิน 1. ส่วนราชการ แบ่งกลไกการประเมินเป็น 2 ระดับ สรุปได้ ดังนี ้
ระดับ 1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ ยวกับ 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (คณะทำงานฯ) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นต่อ
ความเหมาะสมของตัวช้ีวัดระดับกระทรวงและจังหวัด 

ระดับ 2 คณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ (คณะกรรมการฯ) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) ส่วนราชการระดับกระทรวง 18 กระทรวง (ยกเว้น กห. และสำนัก
นายกรัฐมนตรี) ให้มีคณะกรรมการฯ ในกระทรวงที่แต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมีหน้าที่กำหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย รวมถึงกำกับ ติดตามและให้การ
สนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงและส่วน
ราชการในสังกัดเป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนด 

(2) ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก
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นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  (ยกเว้น กอ.รมน. และ ตช.) จำนวน  
21 หน่วยงาน ให้มีคณะกรรมการฯ ที่แต่งต้ังโดยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ที่กำกับส่วนราชการมีหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการฯ ในระดับกระทรวง 
2. จังหวัดใช้กลไกการประเมินผ่านคณะทำงานฯ ของจังหวัด  เช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากคะแนนในภาพรวม แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
ระดับการประเมิน คะแนนผลการดำเนนิงาน (ร้อยละ) 
1) ระดับคุณภาพ ร้อยละ 90 - 100 
2) ระดับมาตรฐาน  

- มาตรฐานขั้นสูง ร้อยละ 75 – 89.99 
- มาตรฐานขั้นต้น ร้อยละ 60 – 74.99 

3) ระดับต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ 60  
รอบระยะเวลา 
การประเมิน 

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี (ปีละ 1 คร้ัง) โดยรายงาน 
ผลการดำเนินงานผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (Electronic 
Self Assessment Report : e-SAR) และหากส่วนราชการมีผลการดำเนินงานรอบ 
3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน สามารถรายงานผ่านระบบดังกล่าว 

กลุ่มเป้าหมาย 
ในการประเมิน 

ประกอบด้วย ส่วนราชการและจังหวัด สำหรับส่วนราชการสังกัด กห. กอ.รมน.  
และ ตช. ให้นำแนวทางการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในสังกัดฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้สำนักงาน ก.พ.ร. 
เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ 

ผู้ประเมิน 1) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
2) รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
3) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น) 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการพิจารณากรอบและแนวทางการประเมินเริ่มต้นจากคณะกรรมการฯ พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ 
(เช่น ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายกำกับ ติดตาม และประเมินผล) เสนอต่อคณะทำงานฯ อ.ก.พ.ร. และ ก.พ.ร.  เพื่อพิจารณา
ตามลำดับ โดยในส่วนของการจัดทำรายงานผลการประเมินส่วนราชการเบื้องต้นดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ.ร  
เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า 
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ในการปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการได้มุ่งระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาและให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์ของโรค 
COVID-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ยังคงแนวทางการประเมินส่วนราชการ 
เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพิ่มบทบาทของกระทรวงให้เป็นผู้พิจารณากำหนดตัวช้ีวัดและติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ผ่านกลไกคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ในกระทรวง โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้แทนจาก
หน่วยงานกลาง ซึ่งจะให้การกำหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย การกำกับ ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและส่วนราชการในสังกัดเป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนด 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุมครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.  
และส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) สำนักงบประมาณ 
สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของกระทรวง  
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ในส่วนของการเช่ือมโยงการประเมินส่วนราชการกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในระดับ
หัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด) ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ
สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อถือปฏิบัติต่อไป โดยอาจพิจารณากำหนดตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็น
ผู้นำ มีการทำงานเชิงรุก สามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสภาวะวิกฤตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ อาจพิจารณานำ
หลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนระดับหรือพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงข้ึนด้วย 

3. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับประเด็นการปรับปรงุพัฒนาเว็บไซตข์องส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน มีความทันสมยั 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนำเสนอที่น่าสนใจและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน  
เพื่อพิจารณากำหนดเป็นส่วนหน่ึงของตัวช้ีวัดในการประเมินส่วนราชการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 28/2564 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
200764 
 
เร่ือง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 
 
สารัตถะ : สศช. ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช
กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .... เพื่อให้ คกง. ใช้ในการ
ดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการตามพระราชกำหนดฯ ต่อไป [เพิ่มข้อความที่เกี่ยวข้องกับกรณีโครงการที่ต้องใช้เงินกู้
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีหน้าท่ีและอำนาจจัดทำระบบเบิกจ่ายเงินกู้
ในข้อ 7 และ ข้อ 20 ของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับเดิม] 

โดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้
จ่ายเงินกู้เพิ่มเติมวันใช้บังคับของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้สมบูรณ์ และให้
ดำเนินการต่อไปได้ 

2. อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ได้รับ
อนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดฯ) จำนวน 3 โครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ คกง. แล้ว เห็นควรให้กรมการพัฒนา
ชุมชนเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว 

3. อนุมัติให้จังหวัดพังงา จังหวัดลำพูน จังหวัดหนองคาย และจังหวัดปัตตานีปรับแผนการดำเนิน
โครงการ/ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (กนท.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ 
เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมของการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน และการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่าย
เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อลดข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ที่ 
คกง. กำหนด 

ทั้งนี้ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้พิจารณาตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ให้รายงาน คกง.  ทราบ
ตามขั้นตอนต่อไป โดยการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการที่กระทบต่อสาระสำคัญ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คกง. รายงานว่า ท่ีประชุม คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มีมติ ดังนี้ 
1. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ 

(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
1.1 ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ COVID-19  
กับธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงินรวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้  
พระราชกำหนดฯ โดยปัจจุบันมีวงเงินกู้คงเหลือ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถเบิกได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สบน. กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ และกรมควบคุมโรค)  ได้ประชุม
หารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ด้วยเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่โดยท่ีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ  (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) ยังไม่มี
เนื้อหาครอบคลุมวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการที่ต้องใช้เงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (เช่น โครงการจัดหาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับบริการประชาชนในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านโดส ของกรมควบคุมโรค   
กรอบวงเงิน 6,378.225 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(สบน. กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สศช.) จึงได้หารือร่วมกันเพื่อเสนอปรับปรุงระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีดังกล่าวต่อ คกง. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการดำเนินการ
ตามแผนงาน หรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ที่ เสนอปรับปรุง มีสาระสำคัญเพิ่มเติมจากระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ ฉบับปัจจุบัน ดังนี ้

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่เสนอปรับปรุง 
ข้อ 7 ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ใน ข้อ 7 ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝาก กค. และจัดทำ
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บัญชีเงินฝาก กค. และจัดทำระบบบัญชี
ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการ 
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

ระบบบัญชี ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการ รวมทั้งกำหนด
หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่เป็นโครงการที่ต้องใช้เงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหน้าที่และอำนาจจัดทำระบบการ
เบิกจ่ายเงินกู้ รวมท้ังกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ 20 ให้ สบน. นำเงินกู้ฝากบัญชีเงิน
ฝาก กค. ช่ือบัญชี “เงินกู้ตามพระราช
กำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19” 
เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนิน
โครงการเสร็จสิ้นครบทุกโครงการแล้ว 
หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินกู้
ตามโครงการอีก ให้ สบน. นำเงินกู้ที่เหลือ
ในบัญชีตามวรรคหนึ่ง ส่งคืนคลังและปิด
บัญชีดังกล่าว 

ข้อ 20 ให้ สบน. นำเงินกู้ฝากบัญชีเงินฝาก กค. ช่ือบัญชี “เงินกู้ตาม
พระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19” 
ในกรณีที่กระทรวงการคลังกู้เงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและ
หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือดำเนิน
โครงการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้สำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะนำเงินกู้ฝากบัญชีสำหรับใช้ในโครงการดังกล่าวกับสถาบัน
การเงินตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยใช้ชื่อบัญชี  “เงินกู้สกุล
เงินตราต่างประเทศตาม พ.ร.ก. COVID-19 2563” 
เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นครบทุกโครงการ
แล้ว หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก  
ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนำเงินกู้ที่เหลือในบัญชีตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสองส่งคืนคลังและปิดบัญชีดังกล่าว 

ทั้งนี้ สบน. ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำระบบบัญชี การกำหนดคู่บัญชีและแนว
ทางการบันทึกบัญชีเงินกู้ ตามข้อ 7 เรียบร้อยแล้ว 

1.2 มติ คกง. 
เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการ  

ตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 

โครงการ ได้แก่ 

โครงการ มติ คกง. (ที่เสนอในครั้งนี้) 
2.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจน่านสู่นวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์  : พัฒนาชุมชนท่องเที่ ยวเชิงคุณภาพเพื่ อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (วงเงิน 620 ,000 บาท)  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

- เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลา
ดำเนินการ 
จาก ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 (5 เดือน) 
เป็น ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 (10 เดือน) 
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- เห็นควรให้ความเห็นชอบการยกเลิกกิจกรรมที่ 
3.1 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
ขอ ง ชุม ชน ท่ อ ง เที่ ย ว  วง เงิ น  2 00,000 บ าท 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการรวมกลุ่ม  
จึงไม่สอดคล้องกับมาตรการควบคุมสถานการณ์  
การแพร่ ระบาดของโรค โควิด  19 ของรั ฐบ าล  
(ส่ งผ ล ให้ ก รอบ วงเงิ น ข อง โครงการฯ  ล ดล ง  
จาก 620,000 บาท เป็น 420,000 บาท) 

2.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ งชัณโรงและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชัณโรงเพื่อสุขภาพ (วงเงิน 640,000 บาท)  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลา
ดำเนินการ 
จาก มกราคม 2564 - เมษายน 2564 (4 เดือน) 
เป็น มกราคม 2564 - กันยายน 2564 (9 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 

2 .3  โค รงก าร โอทอป ไทย  สู้ ภั ย โค วิด -1 9  (วงเงิน 
95,000,000 บาท) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2563 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลา
ดำเนินการ 
จาก มกราคม 2564 - มิถุนายน 2564 (6 เดือน) 
เป็น มกราคม 2564 - ธันวาคม 2564 (12 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 

3. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชนของจังหวัดพังงา (จำนวน 2 โครงการ) จังหวัดลำพูน (จำนวน 1 โครงการ) จังหวัดหนองคาย (จำนวน 2 
โครงการ) และจังหวัดปัตตานี (จำนวน 3 โครงการ) 

โครงการ มติ คกง. (ที่เสนอในครัง้นี้) 
จังหวัดพังงา จำนวน 2 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
3.1 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อใช้บริโภคภายใน
ครัวเรือน (วงเงิน 2,745,000 บาท) 
 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลา
ดำเนินการ 
จาก ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (6 เดือน) 
เป็น ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 (12 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 
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3.2 โครงการแปรรูปกล้วยอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน (วงเงิน 1,000,000 บาท) 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลา
ดำเนินการ 
จาก เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 (3 เดือน) 
เป็น เมษายน 2564 - กันยายน 2564 (6 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 

จังหวัดลำพูน จำนวน 1 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
3.3 โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรยุคใหม่ และ
ฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว (วงเงิน4,388,000 
บาท) 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการยกเลิกกิจกรรมย่อย
จำนวน 1 กิจกรรม ในส่วนของการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ Smart Farm ในฟาร์มเกษตรยุคใหม่ต้นแบบ 
20 จุด ภายใต้โครงการฯ วงเงิน 2,068,000 บาท 
(ส่งผลให้กรอบวงเงินของโครงการฯ ลดลงเหลือ 
2,320,000 บาท) 

จังหวัดหนองคาย จำนวน 2 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่สำคัญ (วงเงิน 24,562,675 บาท) 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการยกเลิกกิจกรรมย่อย
จำนวน 1 กิจกรรม ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลา
นิลในกระชังในแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย วงเงิน 
1 ,978 ,175  บ าท  ส่ งผล ให้ ก รอบวงเงินของ
โครงการฯ ลดลงเหลือ 22,584,500 บาท 

3.5 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
การศึกษา สาธารณสุขและสังคม (วงเงิน 1,070,000 บาท) 

เห็ นควรให้ ความ เห็ น ชอบการป รับแผนการ
ดำเนินการ และแผนการเบิกจ่าย 
จาก สิงหาคม 2563 - กันยายน 2563 (2 เดือน) 
เป็น กรกฎาคม 2564 - สิงหาคม 2564 (2 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 

จังหวัดปัตตานี จำนวน 3 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 
3.6 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการ
ผลิตด้านการเกษตรจังหวัดปัตตาน ี(วงเงิน 56,264,000 บาท) 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับแผนการดำเนิน
โครงการ 
จาก กรกฎาคม 2563 - สิงหาคม 2564 (14 เดือน) 
เป็น กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2564 (15 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 

3.7 โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคโควิด 19 (วงเงิน5,163,850 บาท) 
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3 .8  โค รงการส่ ง เส ริ มอ าชีพสร้ างราย ได้ ต ามแน ว
พระราชดำริ เพื่ อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (วงเงิน 
2,080,000 บาท) 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับแผนการดำเนิน
โครงการ 
จาก ธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 (6 เดือน) 
เป็น มีนาคม 2564 - กันยายน 2564 (7 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 

4. การกำหนดแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอำนาจและหน้าท่ีของ คกง. 
4.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้มีหนังสือเพื่อขอหารือในประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้

โครงการที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งต้องมีการรวมตัวกันของเกษตรกรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 โดย กษ. สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม (ออฟไลน์หรือ/และออนไลน์) โดยให้เป็นไป
ตามการพิจารณาของแต่ละจังหวัด รวมทั้งสอบถามว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมดังกล่าว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาระสำคัญของโครงการหรือไม่ 

4.2 มติ คกง. 
เห็นควรมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราช

กำหนดฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมของการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรการการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการปรับรูปแบบต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังน้ี 

4.2.1 การปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม กาศึกษาดูงาน
และการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จะต้องยังคงทำให้โครงการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์  
และผลสัมฤทธิ์ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ 

4.2.2 ต้องกำหนดให้มีการประเมินผลการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวท้ังในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประกอบการติดตามและกำกับ
ดูแลของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.2.3 ต้องพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และรัดกุม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบของทางราชการฯ โดยในกรณีที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ
วิธีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง หน่วยงานจะไม่สามารถนำกรอบวงเงินกู้
เหลือจ่ายของโครงการไปดำเนินการเกลี่ยวงเงินเพื่อดำเนินการในรายการอื่น ๆ และให้หน่วยงานส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายใน
วาระแรกหรือโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้ 

ทั้งนี้ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้พิจารณาตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วให้รายงาน คกง. ทราบ
ตามขั้นตอนต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของโครงการ
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ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2563 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

2. เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้เลขาธิ การสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติมวันใช้บังคับของร่างระเบียบ
ดังกล่าวให้สมบูรณ์ก่อนดำเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 28/2564 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
200764 
 

เร่ือง : แผนระดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 - 2565 

 

สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครอง
สมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ (แผนจัดการฯ) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 - 2565 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุดที่ นร 0506/ว(ล) 18402 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม ๒๕๖4 

ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอความเห็นต่อเรื่อง แผนระดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) แผนจัดการ
เพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 - 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. การขยายตัวของตลาดการค้าและอุตสาหกรรมสมุนไพร ทำให้ความต้องการสมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติเพิ่ม
สูงขึ้น ส่งผลให้สมุนไพรหลายชนิดอยู่ในภาวะคุกคาม เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หรืออยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ การใช้ประโยชน์
สมุนไพรจากแหล่งกำเนิดในวิถีทางที่ไม่ยั่งยืน จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน
ท้องถิ่น และลดทอนศักยภาพการพัฒนาพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศในอนาคต 

2. ในอดีตที่ผ่านมามีการประกาศใช้แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ไป ๖ แผนครอบคลุม 
27 พื้นที่ แต่เป็นแผนย่อยเฉพาะพื้นที่ ขาดความต่อเนื่องของภารกิจดังกล่าว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำ (ร่าง) แผนจัดการ
เพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิดในธรรมชาติ  
ในภาพรวม โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งร่างดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในวาระการประชุมครั้งที่  ๘๙ -๒/2563 เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2563  
และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร คือ เป้าหมายที่ ๓ สำรวจ ศึกษาวิจัย
สมุนไพรเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองและเป้าหมายที่  ๔ เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบต่อแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) แผนจัดการ

เพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 – 2565 และมีข้อคิดเห็นว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรสามารถเข้าไปมี 
ส่วนร่วมเพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  ในเป้าหมายที่ ๔ การส่งเสริม 
และสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ แผนงานที่ ๒ มาตรการที่ ๓ การถ่ายทอดความรู้ และการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างยั่งยืน ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง  ๆ ในการค้าสมุนไพรระหว่าง
ประเทศอย่างถูกต้อง การขอรับใบอนุญาต เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พืชสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดใน
ประเทศไทย ได้แก่  พื ชในวงศ์ กล้วยไม้  (ORCHIDACEAE) กฤษณา (Aquillaria spp.) และระย่อม (Rouvolfia 
serpentiana) จัดเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 28/2564 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
200764 
 
เร่ือง : ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุนสินค้าน้ำตาล

ของไทย (DS 507) 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซลิว่าดว้ยกรณกีารอุดหนุนสินค้า
น้ำตาลของไทย (DS 507) 

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวง
พาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

3. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ
ผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุนสินค้าน้ำตาลของไทย 
(DS 507) 

4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้เอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือผู้แทน สำหรับการลงนามดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุนสิ นค้าน้ำตาลของไทย  

(DS 507) มีสาระสำคัญดังนี้ 
1. ตั้งแต่ปี 2559 ไทยได้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตามข้อกังวลของฝ่ายบราซิล  

ในการหารือภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก โดยปรับแก้ไขมาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวล 
ของบราซิลประกอบด้วย 1) การยกเลิกระบบโควตาสินค้าน้ำตาล 2) การยกเลิกการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย
ภายในประเทศ 3) การยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และ 4) การยกเลิก 
การจ่ายเงินชดเชยให้กับโรงงานในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น 

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

เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมือง 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ไทยยืนยันว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้ยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อยให้แก่
เกษตรกรชาวไร่อ้อย และเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2561 ได้ยกเลิกระบบโควตาสินค้าน้ำตาล 

3. การยกเลิกการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศ และยกเลิกการจ่ายเงินให้กับโรงงาน ในกรณี
ที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น  
และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น โดยให้นำส่วนต่างที่เกิดขึ้นไปรวมคำนวณในปีถัดไป อยู่ภายใต้
การปรับแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และถูกเสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว โดยขณะนี้
อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก่อน
เผยแพร์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

4. สองฝ่ายตกลงให้มีการหารือผ่านระบบทางไกลทุก  3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  
เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อกังวลของบราชิล ท้ังนี้ การหารือทุกไตรมาสดังกล่าว
จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกันว่าได้มีการยกเลิกการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย
ภายในประเทศ และยกเลิกการจ่ายเงินให้กับโรงงานในกรณีที่ราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย
น้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นภายใต้  
การปรับแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แล้ว 

5. การหารือของคู่ภาคีที่เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอหารือภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทของ
องค์การการค้าโลกจะเป็นความลบัและไม่กระทบต่อสิทธิ์และท่าทีของภาคีภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การ
การค้าโลก 

6. ในระหว่างที่บันทึกความเข้าใจมีผลใช้บังคับ บราชิลจะไม่ยื่นขอจัดตั้งคณะผู้พิจารณาตามกระบวนการระงับข้อ
พิพาทขององค์การการค้าโลก โดยบันทึกความเข้าใจจะมีผลใช้บังคับในวันที่มีการลงนามทั้งนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถ
ยกเลิกบันทึกความเข้าใจเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งผ่านช่องทางการทูตซึ่งจะมีผลภายใน 30 วันหลังจากอีกฝ่ายได้รับแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยไม่ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) 
ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ ยนร่างบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลไทยและรับบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุนสินค้าน้ำตาลของไทย (DS 507) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
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(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 28/2564 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
200764 
 

เร่ือง : ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 15 การประชุมรัฐ
ภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 10 ปี พ.ศ. 2564 

 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 
1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียฯ โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไข  

ร่างแถลงการณ์ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
รับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียฯ มีสาระสำคัญ เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิก

อาเซียนไม่ ได้ เป็นหนั งสือสัญญาหรือมีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่ งเป็นไปตามมาตรา 178 แห่ งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 

1. ยืนยันมุ่ งมั่นที่จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกัน  
การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและสารเคมีอย่างผิดกฎหมายตามกรอบระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลง  
ด้านสิ่งแวดล้อมพหุภาคีต่าง ๆ เช่น อนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และอนุสัญญา 
มินามาตะฯ รวมทั้งในระดับสากลตามระบบที่ตกลงกัน เช่น ระบบจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่สอดคล้อง
กันท่ัวโลก ( Globally Harmonised System of Classification and Lebelling of Chemicals: GHS) 

2. สนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียนให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากอันตราย
ร้ายแรงจากสารเคมีอันตรายและของเสียอันตราย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.สป.กษ./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่ เกี่ยวกับองค์การ
ระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันกับรัฐบาลไทย 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ร้องขอให้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และองค์กรที่เป็นพันธมิตรอื่นๆเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการพิจารณาบรรจุรายช่ือสารเคมีอันตรายจากอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ  
เพื่อประกันให้การปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเป็นภาคีและภาคีอื่น 

4. สนับสนุนให้บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งกลไกการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ เป็นไปเพื่อเน้นมาตรการ
อำนวยความสะดวกเพื่อให้มีความช่วยเหลือแก่ภาคี เพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 

5. ดำเนินการด้านการจัดการสารเคมีอันตรายและของเสียอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิต ลดการเกิด
ของเสียตามหลักการ 3Rs และการนำหลักการว่าด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามกรอบ
กฎหมาย ท่ีมีอยู่และนโยบายระดับชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 

6. ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ทางด้านเทคนิค เพื่อจัดทำข้อกำหนดที่ชัดเจนในการพิจารณาความแตกต่าง
ระหว่างขยะพลาสติกอันตรายและไม่อันตรายที่ถูกบรรจุในภาคผนวกที่แก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก II ภาคผนวก VII  
และภาคผนวก IX ของอนุสัญญาบาเซลฯ ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

7. ส่งเสริมการลดภัยคุกคามและผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายและของเสียอย่างผิดกฎหมาย  
ที่เพ่ิมขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ผ่านการให้สัตยาบันเร่งด่วนสำหรับข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลฯ 
ในการห้ามการส่งออก (Basel Ban Amendment) เพื่อการกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายสารเคมีและของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการป้องกันการนำเข้าของเสียอันตราย 

8. ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางเลือกใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน และนวัตกรรม
การผลิต ตลอดจนการผลักดันการดำเนินงานผ่านการกำหนดนโยบายการเสริมสร้างเชิงสถาบัน กฎหมาย และกรอบการ
กำกับดูแลด้านการจัดการสารเคมีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนในปีพ.ศ. 2573 

9. เสริมสร้างความร่วมมือกับศูนย์ประสานงาน อนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญา
สตอกโฮล์มฯ ในภูมิภาคอาเซียน 

10. ดำเนินการทำงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคร่วมกับภาคีอื่นที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กร
พันธมิตรระหว่างประเทศ เพื่อระดมการสร้างขีดความสามารถ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแบ่งปันข้อมูลด้าน
ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี และความร่วมมือทางด้านเทคนิคเพื่อให้เกิดการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสู้กับการลักลอบขนส่งอย่างผิดกฎหมายในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ท้ังนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 15 การประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มน สมัยที่ 10 ปี พ.ศ. 2564 ใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้เห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับ
จากปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 28/2564 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
200764 
 
เร่ือง : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ 
 
สารัตถะ : อว. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ให้ อว. ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของ
ประเทศ (โครงการฯ) โดยมีวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ (Thailand 
Acaderny of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) หรือธัชชา เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 
การดำเนินกงาน 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการระดับนโยบายและระดับบริหารสำหรับโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการ
อำนวยการวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (คณะกรรมการอำนวยการธัชชา)  
และคณะกรรมการวิชาการในแต่ละด้าน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ เป็นการดำเนินการ

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร และทรัพยากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของ
ประเทศ โดยมีวิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy 
of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) หรือ “ธัชชา” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ 5 ประเด็น
สำคัญของประเทศ ได้แก่ สุวรรณภูมิศึกษา โลกคดีศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และช่างศิลป์
ท้องถิ่น เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ของประเทศ ไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสำหรับการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  
และศิลปกรรมศาสตร์ และการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อว./กษ. (พกฉ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อมุ่งเน้นการรวบรวมและผลักดันองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในฐานะเศรษฐศาสตร์แบบไทยให้มีความเป็นทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
และเป็นการยกระดับองค์ความรู้ในด้านนี้ให้มีความเป็นทรรศนะสากล 
(Global perspective) 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของประเทศ 
2) เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ และบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  

และศิลปกรรมศาสตร์ ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่า และผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนเป็นคลังปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
ในปัจจุบัน 

3) เพื่อสร้างความร่วมมือและระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิชาการ นักวิจัย  
และผู้เช่ียวชาญจากหลากหลายสาขา เพื่อการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศา สตร์ 
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

4) เพื่อพัฒนาและเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ต่อยอดการประยุกต์ใช้ ไปสู่นวัตกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Innovation) ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม และทำให้
งานวิจัยเกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่
การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น 

2. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ เป็นกิจกรรม
การวิจัยและนวัตกรรมของวิทยาสถานด้านสังคม จะดำเนินการภายใต้ภารกิจหลัก 4 ด้าน ดังต่อไปนี ้

1) การพัฒนาวิชาการระดับชาติ โดยการส่งเสริมให้เกิดการสร้างคลังความรู้ และภูมิปัญญา ในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

2) การสนับสนุนการวิจัย และกิจกรรมภาคีเครือข่ายที่มีนำไปสู่การสร้างผลกระทบสูง และนำไปสู่การแก้ไข 
และพัฒนาประเทศ 

3) การสร้างและพัฒนากำลังคน และทุนทางปัญญา โดยการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกอบรม 
เสนอแนะ และให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

4) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยการขับเคลื่อน/ผลักดันผลงานวิชาการและวิจัยไปสู่การสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน ให้เห็นความสำคัญของประเด็นต่าง ๆ ว่าจะ
สามารถส่งเสริม และพัฒนาสังคมได้ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย ภาครัฐ และเอกชน และการประสานความร่วมมือใน
ระดับพื้นท่ี 

3. โดยในระยะแรก โครงการฯ จะมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ใน 5 ประเด็นสำคัญของประเทศ ได้แก่ 
1) สุวรรณภูมิศึกษา ประเทศไทยเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญ ดังนั้น การส่งเสริม 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุวรรณภูมิศึกษาและพัฒนาแหล่งค้นพบทางโบราณคดีของไทยให้มีช่ือเสียงไปในระดับโลก  
จะมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแผ่นดิน ทำให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการศึกษา 
อารยธรรมสุวรรณภูมิ-ทวารวดี-ศรีวิชัย-ละโว้ 

2) โลกคดีศึกษา เป็นการสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและวิชาการในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ 
การทูตและปัญหาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของไทย เพื่อประ โยชน์ในการกำหนดทิศทาง 
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การดำเนินงานระหว่างประเทศของไทยอย่างเหมาะสม รวมทั้งเกิดการบูรณาการสหวิทยาการจากการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

3) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นมรดกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ท่ีทรงคุณค่าอันควรส่งต่อให้ชาวโลกได้รับรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ จึงมุ่งเน้นการรวบรวมและผลักดันองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ
เศรษฐศาสตร์แบบไทยให้มีความเป็นทฤษฎีมากยิ่งขึ้น และเป็นการยกระดับองค์ความรู้ในด้านนี้ ให้มีความเป็นทรรศนะ
สากล (Global perspective) 

4) พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงของประชาชนทั่วไปต่อศิลปวัตถุ
และศิลปกรรมที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมุ่งพัฒนารูปแบบของพิพิธภัณฑ์ฯ ให้มีความเป็นสหวิทยาการในรูปแบบเดียวกับ
พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ 

5) ช่างศิลป์ท้องถิ่น เนื่องจากศิลปะของไทยมีความหลากหลายไปตามภูมิภาคและมีเอกลักษณ์เฉพาะของ
ตัวเอง การส่งเสริมและพัฒนาช่างศิลป์ท้องถิ่น จึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสนับสนุนศิลปะในภูมิภาค
ต่าง ๆ ขอไทยให้มีความเด่นชัดมากขึ้น 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมเสนอ เนื่องจากการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ของประเทศ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นท่ี 3 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นมรดก
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงคุณค่าอันควรส่งต่อให้
ชาวโลกได้รับรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ  
จึงมุ่งเน้นการรวบรวมและผลักดันองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเศรษฐศาสตร์แบบไทยให้มีความเป็นทฤษฎี
มากยิ่งข้ึน และเป็นการยกระดับองค์ความรู้ในด้านนี้ให้มีความเป็นทรรศนะสากล (Global perspective) 

มติ ครม. : รับทราบการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของ
ประเทศ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมรับข้อสังเกตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และความเห็นของสำนัก
งบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 28/2564 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
200764 
 
เร่ือง : ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งท่ี 1/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 
1/2564 และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพศ. เสนอผลการประชุม กพศ. 

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Cenference) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน มีผลการพิจารณาและมติที่สำคัญ ดังนี้  

1. การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone :SEZ) ในพื้นที่ 10 แห่ง 
ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สงขลา สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร เชียงราย กาญจนบุรี  
และนราธิวาส ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ ดังนี้ 

1) เห็นชอบวัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน และกลไกการบริหารจัดการ  
โดยมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป 

2) เห็นชอบหลักการข้อเสนอภารกิจ แผนงาน โครงการและมาตรการ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ 
คณะทำงาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดทำแผนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ และตัวช้ีวัดความสำเร็จให้มี
ความชัดเจน 

3) เห็นชอบให้เทศบาลตำบลสำนักขาม จังหวัดสงขลา ใช้พื้นท่ีประมาณ 19-3-28.3 ไร่ ในท่ีราชพัสดุในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเช่ือมโยงโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลากับด่านศุลกากร
สะเดา แห่งที่ 2 

4) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเนื้อท่ีเช่าของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้สอดคล้องกับเนื้อที่ท่ีมีการปรับลดลง 

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

เพื่อเช่ือมโยงให้เกิดการพัฒนาและสร้างโอกาสให้แก่สินค้า
เกษตรที่เป็นวัตถุดิบต้นทางในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
ใกล้เคียงด้วย 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5) เห็นชอบให้เปิดประมูลสรรหาผู้ได้รับสิทธิพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
2. การกำหนดพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและกรอบแนวทางการให้สิทธิประโยชน์  ซึ่งระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
ในข้อ 10 ได้กำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น 
นครราชสีมา อุดรธานี และหนองคาย พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง-ตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ 
ดังนี ้

1) เห็นชอบหลักการกำหนดพื้นที่ และแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจ 4 ภาค 

2) มอบหมายให้จังหวัดที่อยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของทั้ง 4 ภาค ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3. กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ประชุมได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด และ
คณะทำงาน 1 ชุด ได้แก่ 

1) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ กำหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง 
เป็นประธาน ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งจะมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร่วมเป็นอนุกรรมการ 

2) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวง
คมนาคม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งจะมีผู้แทนกรมชลประทาน และกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นอนุกรรมการ 

3) คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

4) คณะทำงานสรรหา คัดเลือก เจรจา และกำกับติดตามการดำเนินการของผู้ลงทุนในที่ดินราชพัสดุที่กำหนด
เป็นพื้นท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค 
กรมธนารักษ์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และเห็นชอบผลการพิจารณาและมติของ  
กพศ. เนื่องจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการกระจายโอกาสการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ไปสู่พื้นที่
เศรษฐกิจตามแนวชายแดน และภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
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พิเศษ ควรมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อเช่ือมโยง 
ให้เกิดการพัฒนาและสร้างโอกาสให้แก่สินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบต้นทางในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
ใกล้เคียงด้วย 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
2. ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้ งข้ อสังเกตของ
กระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


