
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 33/2564 วนัอังคารท่ี 24 สิงหาคม 2564

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

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
240864

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานอ่างเก็บนำ�าห้วยนกเค้า เป็นทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. ....

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานอ่างเก็บนำ�าห้วยนกเค้า
เป็นทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ท่ีสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว 
ซึ่งมีสาระสำาคัญเป็นการกำาหนดให้ทางนำ้าชลประทานในท้องท่ีตำาบลธาตุ อำาเภอวานรนิวาส และตำาบลเจริญศิลป์ 
จงัหวัดสกลนคร เป็นทางนำ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้นำ้าท่ีนำานำ้าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การ
ประปา หรือกิจการอ่ืนนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณนำ้า และเพ่ือให้การใช้นำ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานอ่างเก็บนำ�าห้วยนกเค้า เป็นทางนำ�าชลประทาน

ท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... มาเพื่อดำาเนินการ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดำาเนินการต่อไปได้

2. สคก. ไดต้รวจพิจารณาแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย) ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) 
ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงนี�แล้ว

3. สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สคก.) ได้ส่งร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป แต่โดยท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั�งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สลค. จึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้ กษ. ยืนยันเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั�งหนึ่ง

4. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้นำ�าจากทางนำ�าชลประทานอ่างเก็บนำ�าห้วยนกเค้า เพื่อกิจการโรงงาน การประปา
หรือกิจการอ่ืนท่ีมิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ�น  ทำาให้ปริมาณของนำ�าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง ซ่ึงการเก็บค่า
ชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้นำ�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางนำ�าชลประทานดังกล่าวได้มีประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กำาหนดทางนำ�าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณนำ�า และเพ่ือให้การใช้นำ�า

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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(ฉบับท่ี 3/2553) ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2553 กำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทานด้วยแล้ว
5. ดังนัน้ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณนำ้าให้มีการใช้นำ้าจากทางนำ้าชลประทานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกทั�งทำาให้ทราบถึงปริมาณของนำ�าท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขอ
อนุญาตใช้นำ�าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีขึ�นในอนาคต สมควรกำาหนดให้ทางนำ้า
ชลประทานอ่างเก็บนำ้าห้วยนกเค้า ในท้องท่ีตำาบลธาตุ อำาเภอวานรนิวาส และตำาบลเจริญศิลป์ อำาเภอเจริญศิลป์ 
จงัหวัดสกลนคร เป็นทางนำ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อนำาเงินท่ีเรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทำาให้การใช้เงินงบประมาณ
ในส่วนนี�น้อยลง สำาหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามพ
ระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485
มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานอ่างเก็บนำ�าห้วยนกเค้า เป็นทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือท้องท่ีการปกครองและแนวเขตการปกครองท้องท่ี 
ตลอดจนตรวจสอบพื�นท่ีและจุดยึดโยงต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมทั�งแก้ไขช่ือผู้มีอำานาจลงนามให้เป็นปัจจุบันก่อนประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายต่อไปด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 33/2564 วนัอังคารท่ี 24 สิงหาคม 2564

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

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
240864

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทาน เป็นทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานอ่างเก็บนำ�าหนองสำาโรง เป็น
ทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานอ่างเก็บนำ�า
ห้วยสามพาด เป็นทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ท่ีสำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระสำาคัญเป็นการกำาหนดให้ทางนำ้าชลประทานในท้องท่ีตามร่างกฎกระทรวง เป็น
ทางนำ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผูใ้ช้นำ้าท่ีนำานำ้าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา 
หรือกิจการอ่ืนนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณนำ้า และเพ่ือให้การใช้นำ้าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานอ่างเก็บนำ�าหนองสำาโรง เป็นทางนำ�าชลประทานท่ีจะ

เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานอ่างเก็บนำ�าห้วยสามพาด เป็นทางนำ�า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ มาเพื่อดำาเนินการ ซ่ึงต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 
24 ตุลาคม 2560 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดำาเนินการ
ต่อไปได้

2. สคก. ไดต้รวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงท้ัง 2 ฉบับแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย) 
ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงนี�แล้ว

3. สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2. รวม 2 ฉบับ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป แต่โดยท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั�งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สลค. จึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ให้ กษ. ยืนยนัเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั�งหนึ่ง

4. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้นำ�าจากทางนำ�าชลประทานอ่างเก็บนำ�าหนองสำาโรงและทางนำ�าชลประทาน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณนำ�า และเพื่อให้การใช้

นำ�าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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อ่างเก็บนำ�าห้วยสามพาด เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอ่ืนท่ีมิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ�น ทำาให้ปริมาณ
ของนำ�าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง ซึ่งการเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้นำ�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยทางนำ�าชลประทานทั�งสองดังกล่าวได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กำาหนดทางนำ�าชลประทาน
ตามพระราชบัญญตัิการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 1/2560) ลงวันท่ี 31 มกราคม 2560 กำาหนด
ให้เป็นทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทานด้วยแล้ว

5. ดังนัน้ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณนำ้าให้มีการใช้นำ้าจากทางนำ้าชลประทานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั�งทำาให้ทราบถึงปริมาณของนำ�าท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขอ
อนุญาตใช้นำ�าจากภาคอุตสาหกรรม การกระปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีขึ�นในอนาคต สมควรกำาหนดให้ทางนำ้า
ชลประทานอ่างเก็บนำ้าหนองสำาโรง และทางนำ้าชลประทานอ่างเก็บนำ้าห้วยสามพาด ในท้องท่ีจงัหวัดอุดรธานี 
เป็นทางนำ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อนำาเงินท่ีเรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 
โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทำาให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี�น้อยลง 
สำาหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราช
บัญญตัิการชลประทาน พุทธศักราช 2485
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ มาเพื่อดำาเนินการ
มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทาน เป็นทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ซ่ึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือท้องท่ีการปกครองและแนวเขตการปกครองท้องท่ี 
ตลอดจนตรวจสอบพื�นท่ีและจุดยึดโยงต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมทั�งแก้ไขช่ือผู้มีอำานาจลงนามให้เป็นปัจจุบันก่อนประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายต่อไปด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 33/2564 วนัอังคารท่ี 24 สิงหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
240864

เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อดำาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั�งท่ี 1 ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำาเป็น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือดำาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ครั�งท่ี 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 รวม 23 จังหวัด จำานวน 2,117 โครงการ วงเงินรวม 
6,170,647,915 บาท โดยให้หน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณตามกฎหมายวิธีการ งบประมาณ เป็นผู้เสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามขั�นตอนของระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่อไป ทั�งนี� กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้หน่วย
รับงบประมาณปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐาน
ของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั�นตอน โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ท่ีประชาชน
จะได้รับเป็นสำาคัญ

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ลงมติ ดังนี�

(1) รับทราบมติของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั�งท่ี 29/2564 เมื่อวันท่ี 13
สิงหาคม 2564 ในส่วนของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั�งท่ี 1 รวม 23 จังหวัด
จำานวน 2,117 โครงการ กรอบวงเงินรวม 6,170,647,915 บาท ตามความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และให้กระทรวงมหาดไทย (สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) ดำาเนินการตามความเห็นของสำานักงบประมาณต่อไป

(2) อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกล่ันกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั�งท่ี 29/2564 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ตามท่ีเลขาธิการสภาพัฒนาการ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (สศก.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

ด้านสาธารณูปโภคขั�นพื�นฐานให้กับประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 
ในระลอกเดือนเมษายน 2564
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประธานกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
และกระทรวงต้นสังกัดรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำานักงบประมาณไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป ทั�งนี� ในส่วนของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั�งท่ี 1 ให้เป็นไปตามข้อ (1)

2. สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั�งท่ี 29/2564 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีได้มีมติ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำาข้อเสนอแนวทางการดำาเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม (ครั�งท่ี 7) การพิจารณากล่ันกรองข้อ
เสนอแนะแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 (พระราชกำาหนดฯ) และการพิจารณากล่ันกรองความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีเป็นสาระ
สำาคัญของโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำาหนดฯ ดังนี� (3) อนุมัติโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั�งท่ี 1 รวม 23 จังหวัด จำานวน 2,117 โครงการ วงเงินรวม
6,170,647,915 บาท โดยใช้จ่ายเงินจากแหล่งอ่ืนแทน อาทิ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น ทั�งนี� เห็นสมควรมอบหมายให้จังหวัดรายงานการดำาเนินโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะบ่อนำ�า
บาดาลท่ีได้รับอนุมัติตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แผนงานท่ี 3.2 ต่อ
สำานักงานทรัพยากรนำ�าแห่งชาติ รวมทั�งรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ 
ไปประกอบการดำาเนินการตามขั�นตอนอย่างเคร่งครัดดด้วย

3. สำานักงบประมาณได้เสนอความเห็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
กรณีคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเร่ือง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ในคราวประชุมครั�งท่ี 29/2564 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคขั�นพื�นฐานให้กับประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กท่ีได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 ประกอบกับโครงการได้ผ่านการกล่ันกรองและพิจารณาความ
เหมาะสมของวงเงินจากคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว จึงเห็นสมควรท่ีคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตาม
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั�งท่ี 29/2564 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
สำาหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั�งท่ี 1 รวม 23 จังหวัด จำานวน 2,117 
โครงการ วงเงินรวม 6,170,647,915 บาท หากจะพิจารณาใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
สำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็นสมควรให้กระทรวงมหาดไทย 
โดยสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมโครงการท่ีผ่านการพิจารณาแล้ว ดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น พ.ศ. 2562 โดยจัดทำา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และยนืยันความพร้อมของโครงการ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำานึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่าย ความคุ้มค่า ประหยัด เป้า

6



หมาย และประโยชน์ท่ีทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสำาคัญ เพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเท่าท่ีจำาเป็นตาม
ขั�นตอนต่อไป

4. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ครั�งท่ี 1 มีความพร้อมในการดำาเนินโครงการ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว 
ประกอบกับสำานักงบประมาณแจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็นประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินรวมทั�งสิ�น 
6,170,647,915 บาท แล้ว
มติ ครม. : 1. อนุมัตติามความเห็นของสำานักงบประมาณ (หนังสือสำานักงบประมาณ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0715/16431 
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564) และให้กระทรวงมหาดไทยกำากับ ดแูล ใหห้น่วยงานรับงบประมาณ เช่น จังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง ดำาเนินโครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั�งท่ี 1 
ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกำาหนด รวมทั�งจัดเตรียมแผนรองรับการดำาเนินโครงการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะในพื�นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั�งนี� ให้รับความเห็นของสำานักงบประมาณ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการด้วย โดยดำาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เร่ือง การเสนอ
เร่ืองเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเร่ืองนี�
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 33/2564 วนัอังคารท่ี 24 สิงหาคม 2564

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

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
240864

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินค้าบางอย่าง (ฉบับท่ี 32) 
พ.ศ. 2516 พ.ศ. .... (สินค้ากากถั่ว)

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราช
อาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับท่ี 32) พ.ศ. 2516 พ.ศ. .... (สินค้ากากถั่ว)

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับท่ี 32) พ.ศ. 2516 

กำาหนดห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกสินค้า 3 รายการ คือ กากถั่ว ปลาป่น และอาหารสัตว์ท่ีผสมสำาเร็จรูปซึ่งมีส่วนผสมของข้าว 
ปลายข้าว รำา กากรำา ข้าวโพด ข้าวฟ่าง กากถั่ว กากมะพร้าว ปลาป่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไม่ว่าจะมี
ส่ิงอ่ืนผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
หรือผู้ซึ่งท่ีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย

2. ปี 2517 ปี 2522 และปี 2526 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ อนุญาตให้ส่งออก
ปลาป่น และอาหารสัตว์ท่ีผสมสำาเร็จรูปซึ่งมีส่วนผสมของข้าว ปลายข้าว รำา กากรำา ข้าวโพด ข้าวฟ่าง กากถั่ว 
กากมะพร้าว ปลาป่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไม่ว่าจะมีส่ิงอ่ืนผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยไม่ต้องมี
หนังสืออนุญาต และปี 2559 ได้มีการออกประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ อนุญาตให้ส่งออกกากถั่วเหลืองพิกัด
ศุลกากร 2304.00.90 ได้ จึงทำาให้ยังคงมีสินค้ากากถั่วชนิดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกากถั่วเหลืองฯ ท่ียังอยู่ภายใต้พระราช
กฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับท่ี 32) พ.ศ. 2516

3. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการส่งออกสินค้า
กากถั่วชนิดอ่ืนๆ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศยกเลิกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 32) 
พ.ศ. 2516 เนื่องจากปัจจุบันกากถั่วเหลืองมีประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์กำากับดูแลการส่งออกแล้ว สำาหรับ
กากถั่วชนิดอ่ืนๆ เช่น กากถั่วลิสง มีการนำามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในปริมาณเพียงเล็กน้อย จึงไม่จำาเป็นต้องควบคุม
การส่งออก อย่างไรก็ดี หากมีประเด็นข้อกังวลของสินค้ากากถั่วเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องสามารถเสนอให้รัฐบาลพิจารณากำาหนดมาตรการควบคุมได้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อยกเลิกกฎหมายท่ีหมดความจำาเป็นและเป็นการลดความซำ�า

ซ้อนของกฎระเบียบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประชาชน
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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ความของเห็น กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิก

พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับท่ี 32) พ.ศ. 2516 พ.ศ. .... 
(สินค้ากากถั่ว) เนื่องจากสินค้ากากถั่วชนิดอ่ืนๆ เช่นกากถั่วลิสง นำามาใช้ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ในปริมาณน้อย 
และปัจจุบันกากถั่วเหลืองมีประกาศกระทรวงพาณิชย์และระเบียบกระทรวงพาณิชย์กำากับดูแลการส่งออกแล้ว
มติ ครม. : เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบาง
อย่าง (ฉบับท่ี 32) พ.ศ. 2516 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำาเนินการต่อไปได้
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 33/2564 วนัอังคารท่ี 24 สิงหาคม 2564

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

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
240864

เรื่อง : ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์

สารัตถะ : คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ครม. พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการ 1 
หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ (โครงการฯ) ดังนี�

๑. ข้อเสนอแนะ
1.1 รัฐบาลควรทบทวนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางด้วยวิธีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด

สร้างถนนท่ีนำานำ�ายางพารามาเป็นวัสดุส่วนผสมในการก่อสร้าง (ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์) เพ่ือทำาการศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ อาทิ เร่ืองการกำาหนดราคากลาง เร่ืองสารเคมีท่ีนำามาผสมกับนำ�าายางพาราต้องมีใช้อย่างแพร่หลาย 
ไม่เป็นการผูกขาด หรือเอื�อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย รวมตลอดถึง การถอดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง 
ความมั่นคงถาวร และความคุ้มค่าของถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ท่ีชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำานึงถึงประโยชน์
ของเกษตรกรอย่างสูงสุด

1.2 การทบทวนเพื่อทำาการศึกษาในข้างต้น ให้พิจารณาขยายผลครอบคลุมถึงการดำาเนินการ ก่อสร้าง
ถนนพาราซอยซีเมนต์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนดว้ย

2. ข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
2.1 รัฐบาลควรพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ในเร่ืองของราคายางให้เกิด เสถียรภาพในระยะ

ยาวไม่ให้ราคาตกตำ่ามากเกินไป โดยหากรัฐบาลจำาเป็นต้องแทรกแซงกลไกตลาด ควรดำาเนินการเท่าท่ีจำาเป็นโดยคำานึงถึง
หลักการภายใต้เง่ือนไขขององค์การการค้าโลก (WTO) ทั�งนี� รัฐบาล อาจขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ
. ๒๕๖๐-๒๕๗ 9) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น เพื่อท่ีจะ แก้ไขปญัหาอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้
หากรัฐบาลจำาเป็นต้องนำาเสนอนโยบายหรือโครงการเกี่ยวกับการพยุงราคายางพารา รัฐบาลควรส่งเสริมการใช้ยางพารา
ในแนวทางท่ีมีหลักเกณฑ์ ขั�นตอนการดำาเนินงานท่ีชัดเจน โปร่งใส ท่ีสามารถทำาให้ประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินตกแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้อย่างเต็มท่ี โดยเพิ่มช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานได้มากขึ�น ซึ่งจะทำาให้ประโยชน์จากการดำาเนินงานตามนโยบายของรัฐตอบสนองต่อความ
ต้องการของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : คณะกรรมการ ป.ป.ช./กษ. (กยท.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง 

ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ�น
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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๒.๒ รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีสถาบันท่ีรับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับ ยางพารา 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีทำาจากยางพาราและสามารถนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา เร่ืองราคายางตกตำ่าได้อย่างยั่งยืน

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. ในช่วงปี ๒๕๖๒ ภายหลังจากท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำานำ�ายางพารามาเป็นส่วน

ผสมในการจัดทำาถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการสารผสมเพิ่ม
รายหนึ่ง ได้ยืน่หนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องว่า การกำาหนดขั�นตอนในการให้
การรับรองผู้ประกอบการสารผสมเพิ่ม อาจเข้าข่ายการผูกขาด และ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

2. การดำาเนินงานก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการจัดสร้างถนน รูปแบบใหม่ ซึ่งแตกต่าง
ไปจากก่อสร้างถนนในลักษณะเดิมท่ีเคยมีการจัดสร้างมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น ถนนดินลูกรัง ถนนลาดยางมะตอย 
หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซึ่งการดำาเนินงานจัดสร้างถนนพารา ซอยล์ซีเมนต์ดังกล่าว มีขั�นตอนและวิธีการ
ท่ีอาจยังไม่มีความชัดเจนและมีมาตรฐานเท่าท่ีควร ทั�งในเร่ือง รายละเอียดของสารเคมีท่ีนำามาผสมกับนำ�ายางพารา 
เง่ือนไขหรือคุณสมบัติของผู้ประกอบการสารผสมเพิ่ม หรือ มาตรฐานการตรวจรับถนนพาราขอยล์ซีเมนต์ ซึ่งความไม่
ชัดเจนและไม่มีมาตรฐานเหล่านี� อาจจะกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตหรือมีความเส่ียงให้เกิดการทุจริตได้

3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ในฐานะท่ีมีหน้าท่ีประการหนึ่ง
เกี่ยวกับ “การป้องกันการทุจริต” จึงเห็นควรให้มีการศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อเสนอให้มีการกำาหนดมาตรการ
หรือข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ�นจากการ ดำาเนินงานโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 
ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์

ความของเห็น กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ เนื่องจาก

การดำาเนินงานตามนโยบายภาครัฐในเร่ืองของการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งเสริมให้
เกิดการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ�น สอดคล้องและขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (2560-2579) 
ดำาเนินการอย่างโปร่งใสมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำาเนินงานท่ีชัดเจน และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร
ชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ และประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ
มติ ครม. : 1. รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ

2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้รับข้อเสนอแนะความเห็น/ข้อสังเกตของส่วนราชการ
ไปประกอบการพิจารณาดำาเนินการด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 33/2564 วนัอังคารท่ี 24 สิงหาคม 2564

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

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
240864

เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค (APEC Business Advisory Council: 
ABAC) และการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำาปี 2021 (Ministers Responsible for Trade Meeting 
2021)

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี�
1. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค และการประชุม

รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำาปี 2021
2. มอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำาผลการประชุมฯ ไปปฏิบตัิและติดตามความคืบหน้าต่อไป

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
ประเทศนิวซีแลนด์จัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจของเอเปคเมื่อวันศุกร์ท่ี 

4 มิถุนายน 2564 และการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำาปี 2021 เมื่อวันเสาร์ท่ี 5 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล (Video Conference) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย สรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี�

1. การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค ได้ร่วมหารือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
โดยเน้นเร่ือง การกระจายวัคซีนโควิด-19 ท่ีมีคุณภาพให้กับประชาชนเอเปคอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม โดยไทยได้กล่าว
ถ้อยแถลงว่า ไทยใช้โมเดลการค้าใหม่โดยมีการเจรจาซื�อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ แผนงานภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ 
และเร่งให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีน และได้ใช้หลักเศรษฐกิจชีวภาพ–เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG
Economy) ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ในขณะท่ีภาคเอกชน เน้นการลดความเหล่ือมลำ�าในการบริหารวัคซีน
ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำาลังพัฒนา ผลักดันการออกหนังสือเดินทางท่ีมีการรับรองการฉีดวัคซีน 
และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ในการควบรวมและการซื�อกิจการระหว่างประเทศ 
เพื่อให้มีผลกำาไรเพิ่มขึ�น

2. การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำาปี 2021 โดยได้มีการหารือกันใน 2 ประเด็น และรับรอง
แถลงการณ์จำานวน 3 ฉบับ สรุปได้ดังนี�

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และแนวทางเชิงนโยบายร่วมกัน

ของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคในการรับมือสถานการณ์ระบาดท่ัวโลก
ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-๑๙ รวมถึงการดำาเนินนโยบาย
เพื่อรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-๑๙ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
การค้าของภูมิภาค
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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2.1 การรับมือกับวิกฤติโควิด-19 เขตเศรษฐกิจเอเปคส่วนใหญ่รวมถึงไทยสนับสนุนความร่วมมือในการรับมือ
กับโรคโควิด-19 ระดับภูมภิาค โดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 และการใช้มาตรการท่ีส่งเสริมการไหลเวียนของวัคซีนฯ 
สินค้าและบริการท่ีจำาเป็น ผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุน (1) ปฏญิญาเอเปคว่าด้วยการอำานวยความสะดวก
การเคล่ือนย้ายสินค้าจำาเป็น ปี 2563 (2) แถลงการณ์เอเปคเร่ืองหว่งโซ่อุปทานวัคซีนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 
(3) แถลงการณ์เอเปคเร่ืองการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ และสนับสนุนเร่ืองการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา 
(Compulsory Licensing: CL) กับวัคซีน

2.2 ระบบการค้าพหุภาคี ได้หารือประเด็นสำาคัญท่ีผลักดันให้เป็นผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้า
โลกสมัยสามัญครั�งท่ี 12 (The Twelfth Ministerial Conference: MC12) ซึ่งเขตเศรษฐกิจเอเปคส่วนใหญ่รวมถึงไทย 
ให้ความสำาคัญกับความร่วมมือและบทบาทของ WTO เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเห็นว่าเอเปค
มีบทบาทในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและการเจรจาภายใต้ WTO และเป็นเวทีเสริมสร้างการหารือประเด็นการ
ค้าใหม่ๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนการขับเคล่ือนการเจรจาภายใต้ WTO ให้มีความคืบหน้า

2.3 รัฐมนตรีการค้าเอเปคได้ร่วมรับรองแถลงการณ์ จำานวน 3 ฉบับ คือ แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอ
เปคประจำาปี 2564 แถลงการณ์เอเปคเร่ืองห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด-19 และแถลงการณ์เอเปคเร่ืองการบริการ
เพื่อสนับสนุนการเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีมีความจำาเป็น โดยมีสาระสำาคัญ คือ (1) การเร่งการผลิตและการกระจายวัคซีน
โควิด-19 และให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 (2) การหารือ เร่ืองการยกเว้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ
วัคซีนโควิด-19 (3) การสนับสนุน WTO และการเจรจาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำา
วินัยเพื่อกำากับดแูลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศด้านการค้าบริการ การเกษตร การอุดหนุนประมงเพื่อไปสู่ผลลัพธ์
การประชุม MC12 (4) การพิจารณาปรับปรุงรายการสินค้าส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง (5) การจัดทำาทางเลือกใน
การคงสถานการณ์อุดหนุนพลังงานเชื�อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพโดยสมัครใจ และ (6) การทบทวนการจัด
เก็บภาษีวัคซีนโควิด-19 และสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดน

ความของเห็น กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบผลการประชุมฯ ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผล

การรับรองแถลงการณ์จำานวน 3 ฉบับ คือ (๑) แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำาปี ๒๕๖๔ (๒) แถลงการณ์เอ
เปค เร่ืองห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด-๑๙ และ (๓) แถลงการณ์เอเปคเร่ืองการบริการเพื่อสนับสนุนการเคล่ือนย้ายสินค้าท่ี
มีความจำาเป็น ท่ีเป็นการแสดงเจตนารมณ์และแนวทางเชิงนโยบายร่วมกันของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคในการรับมือ
สถานการณ์ระบาดท่ัวโลกของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-๑๙ รวมถึงการดำาเนินนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากโควิด-๑๙ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้ความสำาคัญของภาคการเกษตรและอาหารในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจท่ีคำานึงถึงส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงการผลักดันการเป็นครัวของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงอาหารในระดับโลก
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มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั�ง 2 ข้อ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั�งนี� ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และกระทรวงพลังงานไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย
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