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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2564 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211264 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย 

กับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานอาหารแห่งสหพันธ์สาธารณรฐับราซิลว่าด้วยความรว่มมือด้านการเกษตร 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย  
กับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานอาหารแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร   
โดยหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ขอให้ กษ. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าว 
[กษ. แจ้งว่าจะมีการลงนามในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม 2564 ในรูปแบบการลงนามเสมือนจริง (Virtual signing) 
แต่ต่อมา กษ. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไม่เป็นทางการว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเลื่อนการลงนามออกไปเป็นภายในสิ้นเดือน
ธันวาคม 2564] 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ไทยและบราซิลเห็นพ้องให้จัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย 

กับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานอาหารแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
( Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture and Cooperatives of the 
Kingdom of Thailand and the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply of the Federative 
Republic of Brazil) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งร่างโต้ตอบบันทึกความเข้าใจฯ ให้ฝ่ายบราซิลพิจารณา  
ในระหว่างการเดินทางเยือนบราซิลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ระหว่างวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ 

2. สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจ าประเทศไทย ได้ส่งร่างโต้ตอบบันทึกความเข้าใจฯ  
ให้ฝ่ายไทยพิจารณา ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ได้หยุดชะงักไป เนื่องจากสถานการณ์ทางบ้านเมือง ทั้งนี้ ในช่วงปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรฯ  

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

เพื่ อ สนั บ สนุ นก ารแลก เปลี่ ยน เทค โน โลยี  แล ะข้ อมู ล  
การฝึกอบรม และความร่วมมือทางเทคนิคในสาขาการเกษตรระหว่าง
ผู้ เข้าร่วมทั้ งสองฝ่าย โดยไม่กระทบต่อความร่วมมือในสาขาอื่นๆ  
ซึ่งอาจจะได้รับการพิจารณาในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของไทยและบราซิลได้พิจารณาร่างโต้ตอบบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างกัน 
3. เดือนเมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจ

ว่าด้วยความร่วมด้านการเกษตรฯ ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมิเชล เตเมร์ ประธานาธิบดีบราซิล 
ระหว่างวันท่ี ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อมาคณะบราซิลแจ้งขอเลื่อนการเดินทางเยือนไทยออกไปอย่างไม่มีก าหนด 
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง (บราซิลมีการเลือกตั้ง ๗ ต.ค. ๖๑) 

4. เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ ขอความ
อนุเคราะห์พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ และกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งข้อคิดเห็นในวันที่ 
๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยขอให้ปรับแก้ถ้อยค าให้มีความเหมาะสม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับแก้และน าส่งให้
ฝ่ายบราซิล เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจ าประเทศไทย  
มีหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฯฉบับสุดท้าย (Final Draft)ซึ่งได้ปรับแก้
ถ้อยค าตามข้อคิดเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และแจ้งความพร้อมในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในรูปแบบ
เสมือนจริง (Virtual signing) 

5. วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และข้อมูล การฝึกอบรม 
และความร่วมมือทางเทคนิคในสาขาการเกษตรระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย โดยไม่กระทบต่อความร่วมมือในสาขาอื่นๆ 
ซึ่งอาจจะได้รับการพิจารณาในอนาคต โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ การเกษตร รวมถึงสัตว์ สัตว์น้ า พืช ดิน  
การจัดการน้ า และสหกรณ์ การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรและสถาบันเกษตรกร การอนุรักษ์และบริหารจัดการ  
ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและนิเวศวิศวกรรม พลังงานทางเลือก
รวมถึงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ และสาขาความสนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ
ร่วมกัน 

6. กระทรวงการต่างประเทศแจ้งข้อคิดเห็น ดังนี้ 
6.1 ประเด็นสารัตถะและถ้อยค า 

(๑) ไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยค าของบันทึกความเข้าใจฯ หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย  
และผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ตลอดจนเป็นไปตามพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณ 
เพื่อการนี้ไว้แล้ว 

(2) อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบถ้อยค าของเอกสารที่ไม่เป็นสนธิสัญญาและเพื่อความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ขอเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาปรับแก้ถ้อยค า อนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ปรับแก้ถ้อยค าในบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อคิดเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 

6.2 ประเด็นมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศ
เห็นว่า บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ ไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่าย ดังนั้น บันทึกความเข้าใจฯ จึงไม่เป็น
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สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ ในอนาคต
หากทั้ งสองฝ่ายประสงค์จะจัดท าตราสารเฉพาะ (specific instruments) เพื่ อก าหนดกิจกรรมความร่วมมือ 
ทางวิทยาศาสตร์ ตามนัยวรรค ๓ หรือความตกลงแยก (separate agreements) เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
ตามนัยวรรค ๖ ก็ขอให้ส่งร่างสุดท้ายให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมายพิจารณาในโอกาสต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึก
ความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานอาหาร
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ  
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้ งให้ ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ ไทยได้ รับจากการปรับเปลี่ยนดั งกล่าวตามหลักเกณฑ์  
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2564 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211264 
 
เรื่อง : โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2565 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปี พ.ศ. 2565 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดท า

โครงการมอบของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชน เพื่อแสดงออกถึงไมตรีจิต ความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดี  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไปพร้อมกันท้ังภาคประชาชน เกษตรกร ภาครัฐและเอกชนดังนั้น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงได้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรและประชาชนไทย โดยจัดท าโครงการส่งความสุขปีใหม่  
มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2565 สรุปสาระได้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้น โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 

สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือน ให้กับเกษตรกรและประชาชน ในสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2) เพื่อส่งมอบความสุข จากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่สวยงามพร้อมกับได้รับความรู้
ทางด้านการเกษตร 

2.กิจกรรม 
1) เพ่ิมสุขปีใหม่ เท่ียวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย :  

1.1) เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ
ในช่วงเทศกาล : ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 56,666 คนประกอบด้วย เปิดศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดินเสื่อม
โทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดสถานที่ให้ เกษตรกรเข้ามาจ าหน่ายสินค้า  
เปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก ชมสวนดอกไม้ และทุ่งทานตะวัน ลดค่าบริการเข้าชมฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
จังหวัดสระบุรี เปิดพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนเข้าชม และกิจกรรม  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรม 
ในโครงการส่งความสุขปี ใหม่มอบให้ เกษตรกร กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ภาครัฐจัดท าเพื่อมอบเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรและประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร และเส้นทางสืบสาน รักษาต่อยอด Wisdom Farm เปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ประชาชนเข้าชมฟรี (สถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ าจังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดจังหวัดพิจิตร สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเขื่อนป่าสัก 
ชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรี สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าจืดบึงบอระเพ็ด (อาคารแสดงพันธุ์ปลา) จังหวัดนครสวรรค์ พิพิธภัณฑ์  
ปลาบึก จังหวัดพะเยา สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ าจืดภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร และสถานแสดงพันธุ์เต่าน้ าจืด จังหวัดสตูล) 
เปิดสถานที่ศูนย์วิจัยการเกษตรให้เที่ยวชม จ านวน 12 แห่ง เช่น ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวางแม่จอนหลวง) 
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจันทบุรี ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมและศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัย
พืชไร่จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  
จังหวัดขอนแก่น แหล่งท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์ จ านวน 6 แห่ง เช่น ชุมชนอุตสาหกรรมโคเนื้อ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  
ศูนย์เรียนรู้การสาธิตโครงการรักษ์น้ าฯ จังหวัดน่าน เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 95 แห่ง เช่น แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรล าน้ าพรม จังหวัดชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้าน  
ทะเลน้อยระยองฮิ จังหวัดระยอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 

1.2) เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาลและแจกพันธุ์ไม้ : 
ประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์ จ านวน 116 ,450 คนตัวอย่างจุดบริการศูนย์วิจัยข้าว 3 แห่ ง  
(จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และสกลนคร) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 2 แห่ง (จังหวัดพัทลุงและล าปาง) โครงการพัฒนาพื้นที่
หนองใหญ่ตามพระราชด าริ 1 แห่ง (จังหวัดชุมพร) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 6 แห่ง (จังหวัดล าปาง (2 แห่ง) 
กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ และสุพรรณบุรี) อ่างเก็บน้ า 10 แห่ง (จังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สุรินทร์ 
นครนายก (3 แห่ง) ระยอง อุบลราชธานีและระนอง) โครงการชลประทาน 3 แห่ง (จังหวัดนครศรีธรรมราช (2 แห่ง) 
และบึงกาฬ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 39 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ พิจิตร 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย ก าแพงเพชร อุดรธานี หนองคาย นครพนม ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี ชัยนาท 
อุทัยธานี สิงห์บุรี สมุทรปราการ ราชบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สุพรรณบุรี น่าน และล าพูน) 
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปากช่อง คทช. จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 2 แห่ง 
(จังหวัดยโสธรและหนองคาย) และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ส านักคุ้มครองพันธุ์พืชกรุงเทพมหานคร 
ส านักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขต 4 แห่ง (จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี จันทบุรี และชัยนาท) ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน 
2 แห่ง (จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง) ศูนย์วิจัยพืชไร่ 2 แห่ง (จังหวัดขอนแก่น และสุพรรณบุรี) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง 2 แห่ง 
(จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง) ศูนย์วิจัยพืชสวน 4 แห่ง (จังหวัดชุมพร ยะลา ศรีสะเกษ และตรัง) ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
เมล็ดพันธุ์พืช 2 แห่ง (จังหวัดพิษณุโลก และเชียงใหม่) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัย  
และพัฒนาการเกษตร 22 แห่ง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุโขทัย พิจิตร หนองคาย เพชรบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี แพร่ 
อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย สุรินทร์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี ราชบุรีจันทบุรี ปราจีนบุรี  
และตรัง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (2 แห่ง) ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันจังหวัดกระบี่ 
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ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
3 แห่ง (จังหวัดกระบี่ เชียงใหม่ และจันทบุรี) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่  
ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง (จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน 
สุพรรณบุรี และอุดรธานี) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (MILK LAND 2) จังหวัดสระบุรี และส านักงาน 
อ.ส.ค. ภาค 4 แห่ง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุโขทัย เชียงใหม่ และขอนแก่น) สถานีเรดาร์ฝนหลวง 5 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ 
นครสวรรค์ นครราชสีมา ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี)และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2) เสริมพลังปีใหม่ จ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ :ประชาชนและเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 1,445,969 คนจัดหาสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อจ าหน่ายให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางจ าหน่าย
สินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรราคาพิเศษ อาทิ สินค้า
ปศุสัตว์ ประมง พืช ผัก และผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไข่ไก่ กาแฟพรีเมี่ยม มะคาเดเมียนัทอบเกลือและน้ าผลไม้จาโบติ
กาบา เป็นต้น จ าหน่ายชุดของขวัญด้วยสินค้าจากงานวิจัย (นวัตกรรมอาหาร และนวัตกรรมสุขภาพและความงาม) อาทิ 
เครื่องดื่มข้าวสินเหล็ก คอลลาเจนสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ เซรั่มจากสารสกัดดอกไม้เหลือง และชุดบ ารุงผิวหน้าจากสารสกัด
จากข้าวหอมมะลิแดง และจ าหน่ายสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ จากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บริการ 
ณ จุดจ าหน่ายของหน่วยงาน (ในพื้นที่ส่วนกลาง และภูมิภาค) และจ าหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ เช่น www.ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com www.ortorkor.com www.dgtfarm.com www.coopshopth.com เป็นต้น 

3.ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 
4.งบประมาณ ใช้จ่ายจากงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2564 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211264 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 40/2564 
 
สารัตถะ : เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
(คกง.) เสนอ ครม. พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 
40/2564 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

1. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ เป็นสาระส าคัญของโครงการ  
เพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยฯ) 
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ 
การรักษาผู้ป่วยฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ที่เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นท่ีเพื่อด าเนินการ พร้อม
ทั้งเห็นควรให้ มช. เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) (ระบบ eMENSCR) ให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

2. อนุมัติให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ
โครงการ 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (ปลาดุก/กบ) ในกระชังบก (2) โครงการส่งเสริม 
การเลี้ยงปลาดุกเทศในกระชัง เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 (3) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประมงเชิงเกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังดอกไม้  
(4) โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า และพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูล และ (5) โครงการ
สนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตลู โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ เป็นสิ้นสุดเดือน
มีนาคม 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ 
พร้อมทั้งเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกง./กษ. (กป./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขา

อาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
3. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รายละเอียดโครงการและเร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
3. อนุมัติให้กรมชลประทาน กษ. ยกเลิกรายการภายใต้โครงการเงินกู้โครงการพัฒนาแหล่งน้ า บริหารจัดการน้ า 

และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (โครงการพัฒนาแหล่งน้ าฯ) จ านวน 3 รายการ วงเงิน 2.0950 ล้านบาท ท าให้กรอบวงเงิน
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ าฯ ปรับลดลงจาก 4,224.8246 ล้านบาท เป็น 4,222.7296 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการ  
ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

4. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) เร่งด าเนินการโดยใช้แหล่งเงินกู้  
ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นล าดับแรกก่อน1เพื่อมิให้เสียโอกาส
ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้กับโครงการอื่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ด าเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณจัดสรรเหลือจ่าย การโอนเงินจัดสรร และ/หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร  
ให้หน่วยงานรับผิดชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ คกง. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีมีการโอนเงินจัดสรร
และ/หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเพื่อให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถบริหารเงินกู้ตามพระราช
ก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของ
โครงการ ตามข้อ 18 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี กู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) ต่อไป 

5. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้  
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563)  
ราย 3 เดือน ครั้งที่ 6 (1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ คกง. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คกง. รายงานว่า ท่ีประชุม คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 40/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มีมติที่เกี่ยวกับ 

(1) การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ  
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563 และ (2) การจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563 
ราย 3 เดือน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ 
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โครงการ/รายการ มติคณะรัฐมนตรีเดิม มติ คกง. 
(1) โครงการเพิ่ มศักยภาพการรักษาผู้ป่ วยฯ ของ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. 

สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 
ขยายระยะเวลาโครงการ 

เป็นสิ้นสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
(2) โครงการภายใต้แผนงานท่ี 3.22 ของกรมประมง (5 โครงการ) 
1) โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์น้ าจืด (ปลาดุก/กบ) 
ในกระชังบก 

สิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 
ขยายระยะเวลาโครงการ 

เป็นสิ้นสดุเดือนมีนาคม 2565 

2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเทศในกระชัง 
เพื่ อ เยี ยวยาผู้ ซึ่ ง ได้ รับ ผลกระทบ เนื่ อ งจาก 
การระบาดของโรคโควิด 19 
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาทับทิม
ในกระชังของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประมงเชิง
เกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังดอกไม้ 
4 ) โครงการสนั บสนุ นการเพิ่ มมู ลค่ า  และ
พัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้า
ประมงในจังหวัดสตูล 
5) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบ
พัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล 
(3)โครงการพัฒนาแหล่งน้ าฯ ของกรมชลประทาน (3 รายการ) 
1) รายการซ่อมแซม ท่อระบายน้ า ปากคลอง 
LMC อ่างเก็บน้ าห้วยสะทด ต าบลค าบง อ าเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อนุ มั ติ ร ายก ารภ าย ใต้
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าฯ 
วงเงิน 0.8 ล้านบาท 

- ยกเลิกรายการภายใต้โครงการ
พัฒ น าแห ล่ งน้ าฯ  จ าน วน  3 
รายการ (วงเงิน 2 .095 ล้าน
บาท) เนื่องจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จากแหล่ งอื่ นม า
ด าเนินการแล้ว ท าให้วงเงินของ
โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ล ด ล ง จ า ก 
4 ,224 .824  ล้ านบาท เป็ น 
4,222.729 ล้านบาท 

2) รายการซ่อมแซมคลอง RMC กม.5+180 ถึง 
10+500 (เป็นช่วง ๆ) พร้อมอาคารประกอบอ่าง
เก็บน้ าห้วยสังเคียบ ต าบลแซงบาดาล อ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อนุ มั ติ ร ายก ารภ าย ใต้
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าฯ 
วงเงิน 0.995 ล้านบาท 

3) รายการซ่อมแซมคันพนังแก้มลิงหนองดุนเอี่ยน 
ต าบลหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

อนุ มั ติ ร ายก ารภ าย ใต้
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าฯ 
วงเงิน 0.3 ล้านบาท 

2. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนด  
กู้เงิน พ.ศ. 2563 ราย 3 เดือน รอบที่ 6 (1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564) มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
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แผนงาน 
จ านวน 
โครงการ 

รายละเอียด 

(1) โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 
   1) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 161 - มีสัดส่วนต่อแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 99.60  

   2) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายร้อยละ 50 - 100 63 - มีสัดส่วนต่อแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 75.62 
   3) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 50 55 - มีสัดส่วนต่อแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 22.12 

รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น 279  
(2) โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน กรอบวงเงินอนุมัติรวม 7,341.31 ล้านบาท 
   1) โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 13 7 - โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและ

ห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเช้ือโค
วิด 19 และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลผู้ชนะการประกวด
ราคา ซึ่ งปัจจุบันก าลังรอผลการพิจารณาจาก
กรมบัญชีกลาง ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ได้ 
- ขณะที่อีก 6 โครงการ คาดว่าจะมีการส่งมอบ
ครุภัณ ฑ์ทางการแพทย์ /ปรับปรุ งอาคารและ
สิ่งก่อสร้างในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 
2564 

   2) โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 34 842 โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ยังไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 
 - โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และ
มาตรการจ ากัดการเดินทางของรัฐบาล ท าให้ไม่
สามารถด าเนินโครงการได้ 
 - โครงการอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา 
และ/หรือขอยกเลิกการด าเนินโครงการตามขั้นตอน 
 - โครงการส่วนใหญ่  โดยเฉพาะกลุ่ ม
โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ งของ



11 

 

เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 จ านวน 834 โครงการ 
กรอบวงเงิน 1,342.3 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ยังอยู่
ในช่วงเริ่มต้นด าเนินโครงการและอยู่ระหว่างขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง จึงยังไม่มีการเบิกจ่าย ณ เดือน
ตุลาคม 2564 

รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น 849  

2.1 ข้อเสนอแนะของ คกง. 
(1) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งด าเนินการ

คืนวงเงินเหลือจ่ายและจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการให้ สบน. ตามข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี กู้เงินฯ พ.ศ. 2563 โดยเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวด้วย 
เพื่อให้ สบน. มีข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย 

(2) โครงการที่มีปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงาน เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งรัด
การด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้ พร้อมท้ังพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

2.1) โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้และคาดว่า  
จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งเสนอเรื่อง 
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
กู้เงินฯ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งเร่งรัดด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

2.2) โครงการที่มีปัญหาและหน่วยงานรับผิดชอบคาดว่าจะไม่สามารถด าเนินโครงการต่อไปได้  
เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยุติหรือขอยกเลิกกิจกรรม/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 

2.2 มติ คกง. 
รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้  

พระราชก าหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563 ราย 3 เดือน ครั้งที่ 6 (1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564) พร้อมทั้งเห็นชอบ
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินโครงการได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563  
ตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่ติดตามการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เสนอ 
________________________ 
1สืบเนื่องจากกรณีที่กรมชลประทานได้รบัอนุมัติให้ด าเนินโครงการโดยใช้จา่ยจากเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563 แต่ใช้เงินจาก
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แหล่งอื่นด าเนินการแทน ซ่ึงเป็นการเสียโอกาสในการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ให้กับโครงการอื่นที่จ าเป็น คกง. จึงเห็นควรก าหนดเป็นเง่ือนไขให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ด าเนินการ 
2แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ อาท ิการส่งเสริมตลาดส าหรับ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวหรอืภาคบรกิารอื่น ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 
3แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพือ่แก้ไขปญัหาการระบาดของโรคโควิด 19 
4แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 

มติ ครม. : อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ในคราวประชุมครั้งที่  40/2564 เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2564 ตามที่ เลขาธิการ  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2564 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211264 
 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2564 
 
สารัตถะ : กตน. เสนอ ครม. รับทราบสรุปผลการประชุม กตน. ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ
การประชุมทางไกลและให้ส่วนราชการรับประเด็นและมติของที่ประชุม กตน. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ

นายกรัฐมนตรี ได้น าเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน 
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28ตุลาคม 2564 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มี
บัญชาให้น าเสนอคณะรัฐมนตรทีราบและให้สว่นราชการรบัประเดน็และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
ครั้งท่ี 6/2564 มีเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4เรื่อง คือ 

1) แผนงาน/โครงการการแก้ ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการน้ าในระยะยาว เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย  
และภัยแล้ง อาทิ แผนงาน/โครงการการแก้ไขปัญหาอุทกภัย แผนการจัดหาแหล่งน้ าและแผนการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่
เมืองเศรษฐกิจการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาช่วงเกิดอุทกภัยและภายหลังอุทกภัยการด าเนินโครงการบริหารจัดการน้ า
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน และการพัฒนาระบบเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ในส่วนของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้มีมาตรการเตรียมรับมือปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโดยก าหนดแผนงาน/โครงการป้องกันและเผชิญเหตุ  
ให้สอดคล้องกับมาตรการรองรับสถานการณ์ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีการบู รณาการทั้งหน่วยงานภายใน 
และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถานการณ์น้ า
จากกรมชลประทาน และประเมินสถานการณ์ โดยแจ้งเตือนภัยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนราชการในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาช่วงเกิด

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

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อุทกภัยและภายหลังอุทกภัยแก่เกษตรกรตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 (ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2562) โดยด าเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินในล าดับแรกและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
และพืชอาหาร เพื่อการยังชีพ เช่น สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว ต้นพันธุ์พืชผัก/พืชอาหาร ต้นพันธุ์ไม้ผล/ไม้เศรษฐกิจ เป็นต้น 

2) การขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา 
ความเหลื่อมล้ าและความยากจน รวมทั้งบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน อาทิ ระบบแก้ปัญหา
ความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย าระดับจังหวัด การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้กลไก 
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เกษตรกร เช่น ถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยท าให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิ 34,242 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์
ขอนแก่น 9 ท าให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิสูงสุดคือ 4,945 บาท/ไร่ และมีเมล็ดพันธุ์ถ่ัวลิสงใช้ตลอดทั้งปี การปรับปรุงพันธุไ์ก่
ประดู่หางด าเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดก ท าให้ได้ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ ให้ไข่เพิ่มสูงขึ้นอีกร้อยละ ๓๐ จาก ๑๔๗ ฟอง/ตัว/ปี
เป็น ๑๙๑ ฟอง/ตัว/ปี สร้างรายได้แก่เกษตรกรคิดเป็นมูลค่าทางการตลาดไม่ต่ ากว่า ๘๐ ล้านบาท/ปี เป็นต้น ส าหรับ
ปัญหาการผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรและต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ
ค่อนข้างมากกรมวิชาการเกษตรจึงถ่ายทอดผลงานวิจัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อน าไปผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยกรมวิชาการ
เกษตรอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิการผลิตปุย๋ชีวภาพพีจีพีอาร์ จ านวน 6 บริษัท และอีก 4 บริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้สิทธ์ิ 

3) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการและประสานการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  ให้ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นเจ้าภาพในการเช่ือมโยงข้อมูลและพัฒนาการจัดท า Dashboard ข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ 
ที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรในสินค้าเกษตรชนิดอื่น ๆ โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุน
ข้อมูลความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรให้กับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

4) แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน 
ผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี อาทิ ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง) การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ของรัฐบาล ปีท่ี 3 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม  

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลละข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2564  
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ตามที่คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีได้น าเรียนนายกรัฐมนตรี  
เพื่อรับทราบ เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 

มติ ครม. : รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และให้ส่วนราชการรับประเด็นและมติของที่ประชุมฯ  
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามที่คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2564 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211264 
 
เรื่อง : รายงานผลการด าเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงาน

ของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. รับทราบรายงานผลการด าเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชน 
ในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) (มาตรการฯ) พร้อมท้ังก าหนดแนวทางการด าเนินมาตรการฯ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาด าเนินการตามข้อ 3. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า 
1. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินมาตรการฯ ของหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่  

ในการอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
ที่เกี่ยวข้องกับการขยายระยะเวลาการต่อใบอนุญาต การแจ้ง การช าระภาษี หรือเงินอื่นใดที่มีก าหนดให้ประชาชน  
ต้องด าเนินการ และการงดหรือยกเว้นค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรือเงินอื่นใดที่ก าหมายก าหนดให้ต้องช าระเงินเพิ่มเติม
ในกรณีล่าช้า จ านวนท้ังสิ้น 103 กระบวนงาน (จาก 311 กระบวนงาน) จาก 32 หน่วยงาน เพื่อช่วยป้องกันและยับยั้ง
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และช่วยบรรเทาหรือลดภาระและความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของประชาชน สรุปได้ ดังนี้ 

1.1 มาตรการฯ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 90 กระบวนงาน (คิดเป็นร้อยละ 87.38) 

กลุ่มมาตรการ หน่วยงาน ตัวอย่างมาตรการ 
1) ขยายเวลาการต่อใบอนุญาต การ
แจ้งการช าระภาษีหรือเงินอื่นใด (64 
กระบวนงาน) 

กรมสรรพากร - ขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ 
และช าระภ าษี เ งิน ได้ บุ คคลธรรมดาครึ่ งปี 
ส าหรับปีภาษี 2564 (ภ.ง.ด. 94) จากภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2564 

กรมการขนส่งทางบก - ขยายระยะเวลาการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ขับรถได้ก่อนใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน 

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

เพื่อลดภาระใช้จ่าย และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ในการติดต่อราชการ เพื่อขออนุญาตหรือขอรับบริการจากหน่วยงาน 
ของรัฐในกรณีที่สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2) งดหรือยกเว้นค่าปรับ เบี้ยปรับ เงิน
เพิ่มหรือเงินอ่ืนใด (26 กระบวนงาน) 

กรมการปกครอง - ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัว
ประชาชน เช่น การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหาย
หรือถูกท าลาย การขอคัดและรับรองส าเนาข้อมูล
เกี่ยวกับบัตร จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

กรมบัญชีกลาง ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยก าหนดอัตราค่าปรับ
เป็นอัตรร้อยละ 0 ให้แก่คู่สัญญาที่ได้ลงนามก่อน
วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้ส่งมอบงานงวด
สุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ แต่ยังไม่ได้มีการตรวจรับพัสดุ 

1.2 มาตรการฯ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 13 กระบวนงาน (คิดเป็นร้อยละ 12.62) ซึ่งเป็นมาตรการ
ที่อยู่ระหว่างการจัดท าหรือแก้ไขกฎหมายล าดับรองต่อไป เช่น การขยายเวลารับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ใน
ราชอาณาจักรเกิน 90 วัน การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง) การงดหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระเพิ่มกรณีไม่ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) การยกเลิกค่าธรรมเนียมการขอท าบัตรประกันสังคม (ส านักงาน
ประกันสังคม)  

1.3 มาตรการอื่น ๆ ท่ีได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ หน่วยงาน เช่น การตรวจลงตราหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรมการกงสุล)  
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้านบริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จ ากัด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

2. ในส่วนของปัญหาอุปสรรคที่ท าให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินมาตรการฯ เนื่องด้วยข้อจ ากัด  
ของกฎหมาย กล่าวคือ หลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ เช่น การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานตรวจสอบและพิจารณาในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน จึงไม่สามารถ
ขยายระยะเวลาได้ ดังนั้น เพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ หน่วยงานจึงได้มี
การพิจารณาน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการ 

3. จากผลการด าเนินมาตรการฯ ของหน่วยงานของรัฐ (ตามข้อ 1) ส านักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นควรก าหนดเป็นแนวทาง 
การด าเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชน ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมภายในกรอบของกฎหมายของแต่ละ
หน่วยงาน ดังนี ้
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มาตรการ แนวทางการด าเนินการ 
3.1 อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเพื่อขอ
อนุญาตหรือขอรับบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับ
บริการจากหน่วยงานได้ทุกที่  ทุกเวลา โดยไม่ต้อง
เดินทางไปติดต่อ ณ หน่วยงาน หรือลดความแออัดใน
การติดต่อขอรับบริการ 

(1) ขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาต การแจ้งการ
ช าระภาษีหรือ เงินอื่ น ใดที่ บุ คคลต้ องช าระ ให้ แก่
หน่วยงาน 
(2) ขยายอายุใบอนุญาต ระยะเวลาการอนุญาตหรือ
ระยะเวลาการด าเนินการอื่นใด 
(3) ขยายระยะเวลาการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุให้มีช่วงเวลาด าเนินการ
ทีม่ากขึ้น 
(4) พัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ
เต็มรูปแบบเพื่อลดการเดินทางมาติดต่อราชการด้วย
ตนเอง 

3.2 ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรณี การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตหรือขอรับบริการ 

(1) งดหรือยกเว้นหรือลดค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรือ
เงินอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้ต้องช าระเพิ่มเติมในกรณี
ด าเนินการล่าช้า 
(2) ลดหรือยกเว้นค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตหรือการให้บริการ 
(3) ผ่อนผันหรือการผ่อนช าระค่าบริการ ค่าเช่า หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับแนวทางการด าเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

ของประชาชนเพื่อลดภาระใช้จ่าย และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ เพื่อขออนุญาตหรือขอรับ
บริการจากหน่วยงานของรัฐในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย  
ตามส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมภายในกรอบ
กฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่ก าหนด 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 


