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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260164 
 
เรื่อง : ขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำรเยียวยำเกษตรกรชำวสวนล ำไย ปี 2563 (เพิ่มเติม) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจำรณำ ดังนี้ 

1. ให้ควำมเห็นชอบเป้ำหมำยเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจำก 200,000 ครัวเรือน เป็น 202,013 ครัวเรือน  
ซึ่งสัมพันธ์กับค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำรส ำหรับธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ครัวเรือนละ 7 บำท 
กรณีถ้ำมีครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติมจำกที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว 200,000 ครัวเรือน เพื่อให้ครอบคลุม  
กำรช่วยเหลือเกษตรกรอย่ำงทั่วถึง โดยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวภำยใต้กรอบวงเงินงบประมำณเดิมจำกโครงกำรเยียวยำ
เกษตรกรชำวสวนล ำไย ปี  2563 ที่คณะรัฐมนตรีได้ อนุมัติ ไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  25 สิงหำคม 2563  
วงเงินงบประมำณ 3,440,049,735 บำท 

2. มอบหมำยให้ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ด ำเนินกำรโอนเงินให้เกษตรกร  
ได้ตั้งแต่วันถัดจำกวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

3. ให้ควำมเห็นชอบขยำยระยะเวลำโครงกำรเยียวยำเกษตรกรชำวสวนล ำไย ปี 2563 จำกเดิมสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2563 เป็นสิ้นสุดวันท่ี 31 มกรำคม 2564 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ วันที่ 25 สิงหำคม 2563 อนุมัติโครงกำรเยียวยำเกษตรกรชำวสวนล ำไย ปี 2563 

ส ำหรับเกษตรกรผู้ปลูกล ำไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร และให้ผลผลิตแล้ว (อำยุต้นล ำไยตั้งแต่  
5 ปีข้ึนไป) ครัวเรือนเป้ำหมำย 200,000 ครัวเรือน โดยให้ควำมช่วยเหลือตำมพื้นท่ีปลูกจริงในอัตรำไร่ละ 2,000 บำท 
ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ กรอบวงเงินงบประมำณ 3,440,049,735 บำทเนื่องจำกมีเกษตรกร 202,013 ครัวเรือน 
ซึ่งเกินจำกเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ จึงกระทบต่อค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำรส ำหรับธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ครัวเรือนละ 7 บำท โดยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวขอใช้จ่ำยจำกกรอบวงเงินเดิม ภำยใต้
โครงกำรเยียวยำเกษตรกรชำวสวนล ำไย ปี 2563 จึงจ ำเป็นต้องขออนุมัติเป้ำหมำยเกษตรกรในโครงกำรเยียวยำ
เกษตรกรชำวสวนล ำไย ปี 2563 (เพิ่มเติม) เพื่อให้ครอบคลุมกำรช่วยเหลือเกษตรกรชำวสวนล ำไยที่มีคุณสมบัติเป็นไป

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กำรช่วยเหลือเกษตรกรชำวสวนล ำไยที่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ อย่ำงครบถ้วนและทั่วถึง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 

 

ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ อย่ำงครบถ้วนและทั่วถึง 

มติ ครม. : เห็นชอบตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับควำมเห็นของ
กระทรวงพำณิชย์ และส ำนักงบประมำณไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260164 
 
เรื่อง : กำรเตรียมกำรด้ำนงบประมำณส ำหรับกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมเอเปคของไทย ปี 2565 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจำรณำ ดังนี้ 

1. ให้ควำมเห็นชอบต่อกรอบวงเงินงบประมำณของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับกำรเป็นเจ้ำภำพเอเปค
ของไทย ปี 2565 ประกอบด้วยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2565 จ ำนวน 2 ,342,282,031.50 บำท  
(สองพันสำมร้อยสี่สิบสองล้ำนสองแสนแปดหมื่นสองพันสำมสิบเอ็ดบำทห้ำสิบสตำงค์) และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
พ.ศ. 2566 จ ำนวน 940,816,663 (เก้ำร้อยสี่สิบล้ำนแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสำมบำทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 
3,283,098,694.50 บำท (สำมพันสองร้อยแปดสิบสำมล้ำนเก้ำหมื่นแปดพันหกร้อยเก้ำสิบสี่บำทห้ำสิบสตำงค์ )  
โดยขอให้ส ำนักงบประมำณจัดสรรงบประมำณให้แต่ละส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบภำรกิจโดยตรงต่อไป 

2. อนุมัติในหลักกำรให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องสำมำรถตั้งค ำของบประมำณเพื่อขอเบิกจ่ำยจำกงบกลำง
รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นเจ้ำภำพเอเปคของไทยเพิ่มเติมได้ในกรณีที่
ที่ประชุมคณะกรรมกำรระดับชำติ และคณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมเอเปคของ
ไทยมีข้อสั่งกำรและข้อเสนอกำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นเพิ่มเติม รวมถึงเพื่อเตรียมกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ซึ่งมีควำม
จ ำเป็นจะต้องขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม นอกเหนือจำกท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินงบประมำณไว้ 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะรัฐมนตรีไดม้ีมตเิมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2555 อนุมัติให้ไทยเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมเอเปคในปี 2565 

(ค.ศ. 2022) และให้จัดตั้งคณะกรรมกำร/คณะกรรมท ำงำนต่ำง ๆ ในช่วงระยะเวลำที่เหมำะสมเพื่อเตรียมกำรส ำหรับ
เป็นเจ้ำภำพดังกล่ำว ต่อมำเมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2563 นำยกรัฐมนตรีได้ลงนำมในค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ที่ 414/2563 แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับชำติเพื่อเตรียมกำรจัดกำรประชุมผู้น ำเขตเศรษฐกิจเอเปคและกำรประชุม 
ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 โดยนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน
กรรมกำร ทั้งนี้ กระทรวงกำรต่ำงประเทศได้รวบรวมค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
และ พ.ศ. 2566 ของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,283,098,694.50 บำท ส ำหรับกำรเป็นเจ้ำภำพ

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

เพื่ อ เตรียมกำรจัดกำรประชุมผู้น ำ เขตเศรษฐกิจเอเปค 
และกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม
เอเปค ปี พ.ศ. 2565 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จัดกำรประชุมเอเปคของไทย เพื่อขอรับกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด ำเนินกำร 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจำรณำแล้ว ไม่ขัดข้องต่อกรอบวงเงินงบประมำณของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

ส ำหรับกำรเป็นเจ้ำภำพเอเปคของไทย ปี 2565 เป็นเงิน 3,283,098,694.50 บำท ตำมที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศเสนอ
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งค ำของบประมำณให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศรวบรวมแล้ว เป็นเงิน 
75,532,400 บำท ส ำหรับจัดกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง 

มติ ครม. : เห็นชอบตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ และให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศรับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวัฒนธรรมไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260164 
 
เรื่อง : ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ศธ. เสนอ ครม. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรนักเรียนในโรงเรียน 
พ.ศ. .... เพื่อตรำเป็นกฎหมำยต่อไป อน่ึง กระทรวงศึกษำธิกำรได้น ำเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำร
นักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. .... ไปให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรจัดตั้งทุนหมุนเวียนที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพิจำรณำ  
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยแล้ว 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงศึกษำธิกำรขอเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรนักเรียน พ.ศ. .... มำเพื่อให้

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ โดยเรื่องนี้เข้ำข่ำยที่จะต้องน ำเสนอคณะรัฐมนตรี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่อง 
และกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มำตรำ ๔ (๒) รวมทั้งสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนที่ ๓ กำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ และด้ำนที่  ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ทั้ งนี้  
รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) ก ำกับกำรบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำรได้เห็นชอบให้น ำเรื่องดังกล่ำว
เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว 

2. ประเด็นเร่งด่วน เนื่องจำกกำรบริหำรงำนกองทุนยังไม่คล่องตัวและไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร โรงเรียน
จ ำนวนมำกที่นักเรียนขำดแคลนอำหำรและมีปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร และไม่ครอบคลุมนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ผู้รับบริกำรระดับกำรศึกษำภำคบังคับหรือระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ มีควำมจ ำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนำแก้ไขให้โรงเรียน
เสนองบประมำณมำเพื่อน ำไปด ำเนินกำรแก้ปัญหำภำวะทุพโภชนำกำรกิจกรรมด้ำนกำรเกษตร ด้ำนกำรส่งเสริม
สุขำภิบำลอำหำรและน้ ำดื่มสะอำด เพื่อแก้ปัญหำควำมขำดแคลนดังกล่ำว จึงสมควรปรับปรุงพระรำชบัญญัติกองทุน 
เพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓. เหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก ำหนดให้เรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เสนอได้แต่เฉพำะเรื่องดังต่อไปนี้มำตรำ ๔ (๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ร่ำงพระรำชก ำหนด จึงจ ำเป็นต้องเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้เข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 

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

เพื่อน ำไปด ำเนินกำรแก้ปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร กิจกรรม 
ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนกำรส่งเสริมสุขำภิบำลอำหำรและน้ ำดื่มสะอำด  
เพื่อแก้ปัญหำควำมขำดแคลนดังกล่ำว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้ว เห็นด้วยในหลักกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงกำร

อำหำรนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. .... และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรมีกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันทุกภำคส่วนระหว่ำง
โรงเรียน ส่วนภำครำชกำร และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์
วำงแผนและพัฒนำโรงเรียนเพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้และส่งเสริมภำวะโภชนำกำรให้แก่นักเรียน รวมถึงโรงเรียนสำมำรถ
เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำภำวะโภชนำกำรของชุมชนในพื้นที่น้ัน ๆ ได้อีกทำงหนึ่ง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรเสนอ 
และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ โดยให้รับควำมเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงกำรคลัง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และคณะกรรมกำรนโยบำยกำร
บริหำรทุนหมุนเวียนไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ ก่อน
เสนอสภำผู้แทนรำษฎรต่อไป 

2. รับทรำบแผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง กรอบระยะเวลำ และกรอบสำระส ำคัญของกฎหมำย  
ล ำดับรองที่ออกตำมร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรเสนอ 

3. ให้กระทรวงศึกษำธิกำรรับควำมเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงบประมำณ และส ำนักงำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 

4. ให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับกำรจัดตั้งทุนหมุนเวียน โดยให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน เพื่อประโยชน์ในกำรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังของภำครัฐ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260164 
 
เรื่อง : รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 และแนวทำง

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
สารัตถะ : ส ำนักงำน ก.พ. เสนอ ครม. พิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 และข้อเสนอแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0507/ว(ล) 41992 ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2563 

ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอควำมเห็นเรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 และแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. เสนอ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้วในเรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร 

พลเรือน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 และแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ในกำรปรับภำรกิจให้ครอบคลุมงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต และเปลี่ยนช่ือเป็น “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้ำน 
กำรทุจริต (ศจท.)” รวมทั้งกำรเสนอแต่งตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้ำนกำรทุจริต (ศจท.)” ในระดับกรม  
ตำมที่ ส ำนักงำน ก.พ. เสนอนั้น เห็นว่ำกำรมีหน่วยงำนในระดับปฏิบัติเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและ
มำตรกำรต่ำงๆ รวมทั้งยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม จริยธรรม กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ ตำมที่รัฐบำลก ำหนดไว้ซึ่งจะท ำให้เกิดประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม อีกทั้ง
ท ำให้เกิดกำรบูรณำกำรงำนและประสำนควำมร่วมมือในระดับกระทรวง กรม ซึ่งจะท ำให้กำรท ำงำนสอดคล้อง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักงำน ก.พ./กษ. (ศปท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อให้ เกิดกำรขับ เคลื่อนงำนด้ำนกำรส่ งเสริมคุณ ธรรม 
จริยธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไปในทิศทำงเดียวกันเกิดกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จึงเห็นชอบด้วยกับรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 และแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตดังกล่ำว 

มติ ครม. : รับทรำบรำยงำนผลกำรปฏบิัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรอืน ปีงบประมำณ พ.ศ. 25602 – 2562 
และเห็นชอบในหลักกำรแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. เสนอ โดยให้ส ำนักงำน ก.พ. รับควำมเห็นของกระทรวงกลำโหม 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงำน กระทรวงสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไปพิจำรณำปรับปรุงแนวทำงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพฯ ให้เหมำะสมและชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ก่อนแจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260164 
 
เรื่อง : ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้ ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. เห็นชอบผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้ ในครำวประชุมครั้งที่ 
3/2564 ดังนี้ 

1. อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลำด 
ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจำกกระทรวงฯ ได้ยืนยันว่ำกำรเพิ่มหน่วยรับ
งบประมำณจำก “กรมส่งเสริมกำรเกษตร” เป็น “กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมกำรข้ำว กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์  
กรมประมง กำรยำงแห่งประเทศไทย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร” ไม่มีผลต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงสำระส ำคัญ ผลผลิตและผลลัพธ์โครงกำรฯ แต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรยิ่งขึ้น 
รวมถึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องก ำหนดให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในโครงกำรอื่นๆ  
ที่มีกิจกรรมที่ไม่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรฯ จะสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรฯ ได้ ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมฯ ก ำหนดกลไก
กำรตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

2. มอบหมำยให้กรมส่งเสริมกำรเกษตร จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฯณ เดือนมีนำคม 2564  
เสนอให้คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำแนวทำงกำรปรับปรุงงบประมำณของโครงกำรฯ ให้เป็นไปตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงินกู้ตำมพระรำชก ำหนดฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. อนุมัติให้จังหวัดหนองคำยยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของโครงกำรภำยใต้แผนงำนพ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินกู้ภำยใต้พระรำชก ำหนดฯ ประกอบด้วย กำรยกเลิกโครงกำรย่อย 
จ ำนวน 4 โครงกำร ประกอบด้วย โครงกำรภำยใต้แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรม 
ที่ส ำคัญ จ ำนวน 3 โครงกำร และโครงกำรภำยใต้แผนงำนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จ ำนวน 1 โครงกำร รวมวงเงิน 
33,695,620 บำท และกำรปรับลดวงเงินของโครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำตะเพียนขำวร่วมกับปลำนิลในบ่อดิน  
จำก 6 ,300 ,000 บำท เป็น 6 ,089 ,000 บำท ภำยใต้แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
และอุตสำหกรรมที่ส ำคัญ ตำมที่ กระทรวงมหำดไทยเสนอ 

4. มอบหมำยให้กระทรวงเจ้ำสังกัด ก ำชับให้หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำรภำยใต้แผนงำนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

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

เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 4 (1) แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
กำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



10 

 

ท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินกู้ภำยใต้พระรำชก ำหนดฯ เร่งด ำเนินโครงกำรตำมขั้นตอน  
ของระเบียบและกฎหมำย เพื่อให้สำมำรถเบิกจ่ำยโครงกำรฯได้โดยเร็ว และในกรณีที่หน่วยงำนรับผิดชอบมีควำมประสงค์
จะขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงกำรฯ จะต้องระบุเหตุผลในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวให้ชัดเจนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ตำมขั้นตอนของระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5. อนุมัติให้ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง ก ำหนดเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยเงินท่ีได้รับสนับสนุนจำก
รัฐภำยใต้โครงกำรเรำชนะในส่วนของกำรใช้ช ำระค่ำบริกำรเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงกำรช ำระค่ำบริกำรในระบบขนส่ง
สำธำรณะ (ไม่รวมระบบขนส่งทำงอำกำศ) พร้อมทั้งมอบหมำยให้กระทรวงกำรคลัง เร่งประสำนกับกระทรวงคมนำคม 
เพื่อหำรือเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรใช้สิทธ์ิภำยใต้โครงกำรเรำชนะให้สำมำรถรองรับกำรด ำเนินกำรได้ตำมที่เสนอ รวมทั้ง
ก ำชับให้ผู้ให้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ตำมที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) ก ำหนดอย่ำง
เคร่งครัด 

6. รับทรำบข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขรำยละเอียดของโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน 
(โครงกำรฯ) ของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ จำกเดิมที่ก ำหนดให้ “ผู้ใช้สิทธิ์ 
ในโครงกำรฯ ที่ได้มีกำรจองที่พักในช่วงเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2564 สำมำรถเลื่อนกำรเดินทำงออกไปได้จนถึง
เดือนเมษำยน 2564” เป็น “ผู้ใช้สิทธ์ิในโครงกำรฯ สำมำรถเลื่อนกำรจองที่พักส ำหรับกำรเข้ำพักตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2563 
เป็นต้นไป ซึ่งกำรเลื่อนกำรเข้ำพักจะต้องไม่เกินระยะเวลำสิ้นสุดของโครงกรฯ คือวันที่ 30 เมษำยน2564” พร้อมทั้ง
เห็นควรมอบหมำยให้กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ด ำเนินกำรหำรือกับกระทรวงกำรคลัง
เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขรำยละเอียดของโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันตำมระเบียบหลักเกณฑ์  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ และประชำสัมพันธ์ให้กับประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
รำยละเอียดของโครงกำรฯ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเร็ว 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดที่เป็นสำระของ

โครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กษ.) จึงต้องปฏิบัติตำมข้อ  18 ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ  
ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของโครงกำร ให้หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำร โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด เสนอให้คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำก่อนเสนอขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรี และพิจำรณำกำรขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรภำยใต้แผนงำนฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนของจังหวัดหนองคำย กระทรวงมหำดไทย (มท.) จึงต้องปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2563 
ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร โดยควำมชอบของรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเสนอคณะกรรมกำรฯ เพื่อน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ รวมทั้งกำรพิจำรณำจัดท ำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำรเรำชนะ  
ของ กระทรวงกำรคลัง (กค.) จึงต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 8 (1) แห่งพระรำชก ำหนดฯ ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำท่ี
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ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนงำนหรือโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนหรือโครงกำรใช้จ่ำยเงินกู้ตำมพระรำชก ำหนดฯ 
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 4 (1) แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้ขอแก้ไข
ข้อควำมในหนังสือคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1106/(คกง.) 024 ลงวันท่ี 25 มกรำคม 2564 
ข้อ 4.5 หน้ำ 12 จำกเดิม “อนุมัติให้ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง ก ำหนดเง่ือนไขกำรใช้จ่ำยเงิน 
ที่ได้รับสนับสนุนจำกรัฐภำยใต้โครงกำรเรำชนะในส่วนของกำรใช้ช ำระค่ำบริกำรเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึง กำรช ำระ
ค่ำบริกำรในระบบขนส่งสำธำรณะ (ไม่รวมระบบขนส่งทำงอำกำศ)...” เป็น “อนุมัติให้ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
กระทรวงกำรคลัง ก ำหนดเง่ือนไขกำรใช้จ่ำยเงินที่ได้รับสนับสนุนจำกรัฐภำยใต้โครงกำรเรำชนะในส่วนของกำรใช้ช ำระ
ค่ำบริกำรเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงกำรช ำระค่ำบริกำรในระบบขนส่งสำธำรณะของผู้ประกอบกำรที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 
รถไฟฟ้ำในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสำรประจ ำทำงสำธำรณะ และเรือโดยสำรสำธำรณะ (ไม่รวมระบบขนส่งทำงอำกำศ)...” 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจำรณำแล้วลงมติว่ำ 

1. รับทรำบกำรแก้ไขข้อควำมตำมเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนกรรมกำร
กลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้เสนอ 

2. รับทรำบและอนุมัติตำมผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้ ในครำวประชุมครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันท่ี 22 มกรำคม 2564 ตำมที่เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนกรรมกำร
กลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้เสนอ และให้เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนกรรมกำร
กลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง 
ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำไปพิจำรณำ
ด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. ให้เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้
ได้รับยกเว้นกำรปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกำยน 2558 (เรื่อง กำรเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
ในกำรเสนอเรื่องนี้ 
 
  



12 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260164 
 
เรื่อง : ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต ำบลสถำน และต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต ำบลสถำน 
และต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย พ.ศ. .... ซึ่งมีสำระส ำคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่
ต าบลสถาน และต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1423  
สายเลี่ยงเมืองเชียงของ 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรมทำงหลวงต้องสร้ำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1423 สำยเลี่ยงเมืองเชียงของ ในท้องที่ต ำบลสถำน  

และต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย เพรำะเป็นจุดเขื่อมต่อกับบ้ำนห้วยทรำย แขวงบ่อแก้ว สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทำงสำย R3E ซึ่งเป็นเส้นทำงคมนำคมระหว่ำงประเทศที่ส ำคัญ  
จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน ผ่ำนสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวมำยังประเทศไทย อ ำเภอเชียงของ  
จึงเป็นศูนย์กลำงของกำรคมนำคมขนส่ง กำรค้ำ และกำรท่องเที่ยว เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมรวดเร็ว  
แก่กำรจรำจรและกำรขนส่งอันเป็นกิจกำรสำธำรณูปโภค 

2. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1423 สำยเลี่ยงเมืองเชียงของ เป็นกำรสร้ำงทำงหลวงในท้องที่ต ำบลสถำน  
และต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย มีจุดเริ่มต้น ที่ กม.0+00.000 – กม.9+103.567 รวมระยะทำง 
9.103 กิโลเมตร วงเงินกำรก่อสร้ำง 1,100,000,000 บำท มีปริมำณทรัพย์สินที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ประกอบด้วย  
ที่ดินประมำณ 180 แปลง สิ่งปลูกสร้ำงประมำณ 103 รำย และต้นไม้ยืนต้นประมำณ 108 รำย ค่ำทดแทนและ
ค่ำเสียหำยอื่น ๆ และค่ำเผื่อเหลือเผื่อขำด รวมค่ำทดแทนในกำรเวนคืน รวมเป็นเงินงบประมำณ 167,670,000 บำท 

3. กรมทำงหลวงได้ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงกำรดังกล่ำว  
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548 แล้วซึ่งผลกำรรับฟังควำม
คิดเห็นโดยรวมต่อโครงกำรมีผู้เห็นด้วยกับโครงกำรดังกล่ำวร้อยละ 98.89 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและควำมรวดเร็วแก่กำรจรำจร
และกำรขนส่งอันเป็นกิจกำรสำธำรณูปโภค รวมทั้งเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ 
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิเข้ำไปท ำกำรส ำรวจเพื่อให้ทรำบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่ต้องได้มำโดยแน่ชัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้วว่ำ เห็นด้วยในหลักกำรของร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต ำบลสถำนและต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ 
เนื่องจำกกรมทำงหลวงมีควำมจ ำเป็นต้องสร้ำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1423 สำยเลี่ยงเมืองเชียงของ ในท้องที่ต ำบลสถำน 
และต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย เพรำะเป็นจุดเช่ือมต่อกับบ้ำนห้วยทรำย แขวงบ่อแก้ว สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทำงสำย R3E ซึ่งเป็นเส้นทำงคมนำคมระหว่ำงประเทศที่ส ำคัญ  
จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน ผ่ำนสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวมำยังประเทศไทย เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและควำมรวดเร็วแก่กำรจรำจรและกำรขนส่งอันเป็นกิจกำรสำธำรณูปโภค รวมทั้งเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีมีสิทธิเข้ำไปท ำกำรส ำรวจเพื่อให้ทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีต้องได้มำโดยแน่ชัด ทั้งนี้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ ก่อนกำรก่อสร้ำงทำงหลวงแผ่นดินทุกเส้นทำง ขอให้กรมทำงหลวง 
ให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึงแนวทำงในกำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดจำกกำรก่อสร้ำงทำงหลวงแผ่นดินกีดขวำงกำรไหล
ของน้ ำตำมธรรมชำติ เพื่อเป็นกำรป้องกันปัญหำกำรระบำยน้ ำไม่ทันและอำจก่อให้เกิดน้ ำท่วมหรือเกิดอุทกภัยต่อไป  
ในอนำคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต ำบลสถำน และต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงรำย พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ  
แล้วด ำเนินกำรต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนำคมรับควำมเห็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260164 
 
เรื่อง : ร่ำงพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงขุมทอง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร ต ำบลคลองหลวงแพ่ง 

อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ และต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงขุมทอง 
เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร ต ำบลคลองหลวงแพ่ง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ และต ำบลบำงเสำธง 
อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. .... ซึ่งมีสำระส ำคัญเป็นกำรก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องท่ีแขวงขุมทอง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างถนนขุมมทอง -  
ล าต้อยต่ิงกับทางหลวงชนบท สป. 1006 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรมทำงหลวงชนบทได้ด ำเนินกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียดโครงกำรก่อสร้ำงและขยำยทำงหลวงชนบท 

สำยเช่ือมระหว่ำงถนนขุมทอง – ล ำต้อยติ่งกับทำงหลวงชนบท สป. 1006 เพื่อสนับสนุนแผนงำนด้ำนคมนำคมขนส่ง 
ตำมแผนกำรพัฒนำที่ดินบริเวณรอบท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิในแนวเหนือ – ใต้และสนับสนุนกำรขนส่งสินค้ำและพัสดุ
ภัณฑ์ที่เกิดขึ้นบริเวณรอบสนำมบินสุวรรณภูมิ และกำรขนส่งทำงอำกำศ พร้อมทั้งระบำยกำรจรำจรที่เกิดขึ้นบนทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 34 ช่วยลดกำรสูญเสียทรัพยำกรทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเพื่อลดกำรเกิดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจร
ในบริเวณดังกล่ำว 

2. กรมทำงหลวงชนบทได้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกิจในกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งจำก
กำรวิเครำะห์พบว่ำ มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่ำ 4,644.90 ล้ำนบำท อัตรำผลตอบแทนทำงด้ำนเศรษฐกิจ(EIRR)  
มีค่ำ 20.73%อัตรำผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่ำ 2.01ซึ่งถือได้ว่ำโครงกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม 
ในกำรด ำเนินกำร 

3. ลักษณะของโครงกำรก่อสร้ำงและขยำยทำงหลวงชนบท สำยเช่ือมระหว่ำงถนนขุมทอง – ล ำต้องติ่งกับทำง
หลวงชนบท สป.1006 เป็นกำรก่อสร้ำงถนนขนำด 4 – 6 ช่องจรำจร ช่องจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร ไหล่ทำงกว้ำง  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมรวดเร็วแก่กำรจรำจร 
และกำรขนส่งทำงบกอันเป็นกิจกำรสำธำรณูปโภคและเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิเข้ำไปท ำกำรส ำรวจเพื่อให้ทรำบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่ต้องได้มำโดยแน่ชัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.50 เมตร ทำงเท้ำกว้ำง 3.50 เมตร เกำะกลำงกว้ำง 3.20 – 15.00 เมตร เขตทำงกว้ำงประมำณ 40.00 เมตร  
มีระยะทำงยำวประมำณ 19.340 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมำณ 547 ไร่มีอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่ถูกเวนคืน
ประมำณ 360 รำยกำร ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรประมำณ 9,509.0000 ล้ำนบำท 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้วว่ำ เห็นด้วยในหลักกำรของร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงขุมทอง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร ต ำบลคลองหลวงแพ่ง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ และต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ 
เพื่อให้กำรสร้ำงและขยำยทำงหลวงชนบท สำยเช่ือมระหว่ำงถนนขุมทอง – ล ำต้อยติ่ง กับทำงหลวงชนบท สป. 1006
เป็นไปตำมแผนกำรที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมรวดเร็วแก่กำรจรำจรและกำรขนส่งทำงบกอัน
เป็นกิจกำรสำธำรณูปโภคและเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิเข้ำไปท ำกำรส ำรวจเพื่อให้ทรำบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่ต้องได้มำโดยแน่ชัด ท้ังนี้ มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ ก่อนกำรก่อสร้ำงทำงหลวงชนบททุกเส้นทำง 
ขอให้กรมทำงหลวงชนบทให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึงแนวทำงในกำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดจำกกำรก่อส ร้ำงทำง
หลวงชนบทกีดขวำงกำรไหลของน้ ำตำมธรรมชำติเพื่อเป็นกำรป้องกันปัญหำกำรระบำยน้ ำไม่ทันและอำจก่อให้เกิดน้ ำท่วม
หรือเกิดอุทกภัยต่อไปในอนำคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงขุมทอง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 
ต ำบลคลองหลวงแพ่ง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ และต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ แล้วด ำเนินกำรต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนำคมรับควำมเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260164 
 
เรื่อง : โครงกำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีโป่งน้ ำร้อน (พ.ศ. 2564-2565) 
 
สารัตถะ : สมช. เสนอ ครม. รับทรำบโครงกำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่โป่งน้ ำร้อน (พ.ศ. 2564-2565) 
และมอบหมำยให้กองบัญชำกำรป้องกันชำยแดนจันทบุรีและตลำด กองทัพเรือ และกรมชลประทำน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักด ำเนินโครงกำรฯ ดังกล่ำว ตำมมติที่ประชุมสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันท่ี 9 กรกฎำคม 2563 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. โครงกำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่โป่งน้ ำร้อน (พ.ศ. 2564 - 2565) ด ำเนินกำรภำยใต้

แผนกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อเสริมควำมมั่นคงของชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เพื่อปรับปรุงคลองยุทธศำสตร์ดักรถถัง 
ตำมแนวชำยแดนเป็นแหล่งกักเก็บน้ ำ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับประชำชนตำมแนวคิดกำรบูรณำกำร
งำนควำมมั่นคงควบคู่กับงำนพัฒนำในพื้นที่เป้ำหมำย 

2. คณะกรรมกำรนโยบำยและอ ำนวยกำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมมั่นคงของชำติ (นพช.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
21 กุมภำพันธ์ 2563 โดยมีรองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธำน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ในหลักกำร และขอให้กองบัญชำกำรป้องกันชำยแดนจันทบุรีและตรำด ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบและประสำนงำนหลัก 
น ำควำมเห็นท่ีประชุมไปพิจำรณำทบทวนปรับปรุงรำยละเอียดก่อนเสนอสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

3. สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ครั้งที่ ๒/๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎำคม 6๕๖๓ โดยมีนำยกรัฐมนตรี (พลอก ประยุทธ์ 
จันทโอชำ) เป็นประธำน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงกำรดังกล่ำว และให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจ ำรณำ  
โดยมีข้อคิดเห็นให้กองบัญชำกำรป้องกันชำยแดนจันทบุรีและตรำด และกรมชลประทำนร่วมกันจดัท ำโครงกำรในลักษณะ
ที่ต่อเนื่องกันเพื่อพัฒนำแหล่งน้ ำในพื้นที่ อำทิ โครงกำรแก้มลิงและประตูระบำยน้ ำเพื่อกักเก็บน้ ำในฤดูแล้ง และคันน้ ำ
เพื่อกำรเกษตรในฤดูฝน นอกจำกนี้ ได้มีควำมเห็นเพิ่มเติม ให้พิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงคลองยุทธศำสตร์ตำมแนว
ชำยแดนในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อ่ืน 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สมช./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยเหลือและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับประชำชนให้ได้รับ
ประโยชน์จำกระบบชลประทำนอย่ำงสมบูรณ์ อีกท้ังยังช่วยบรรเทำปัญหำ
ภัยแล้งและภัยพิบัติ และเพื่อพัฒนำเส้นทำงคมนำคมในพ้ืนท่ี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจำรณำแล้ว เห็นด้วยในหลักกำรของโครงกำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมมั่นคงเฉพำะ

พื้นที่โป่งน้ ำร้อน (พ.ศ. 2564-2565) ตำมที่ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเสนอ เนื่องจำกเป็นกำรปรับปรุง 
คลองยุทธศำสตร์ดักรถถังตำมแนวชำยแดนให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ ำ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับประชำชน
ให้ได้รับประโยชน์จำกระบบชลประทำนอย่ำงสมบูรณ์ อีกทั้งยังช่วยบรรเทำปัญหำภัยแล้งและภัยพิบัติ และเพื่อพัฒนำ
เส้นทำงคมนำคมในพ้ืนท่ี 

มติ ครม. : รับทรำบโครงกำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่โป่งน้ ำร้อน (พ.ศ. 2564 – 2565) และมอบหมำย
ให้กองบัญชำกำรป้องกันชำยแดนจันทบุรีและตรำด กองทัพเรือ และกรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นผู้รับผิดชอบหลักด ำเนินโครงกำรฯ ดังกล่ำว ตำมมติที่ประชุมสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  
9 กรกฎำคม 2563 ตำมที่ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของ
กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และส ำนักงำน ก.พ.ร.  
ไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260164 
 
เรื่อง : ผลกำรประชุมผู้น ำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 27 และกำรประชุมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทรำบผลกำรประชุมผู้น ำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 27 และกำรประชุมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำผลกำรประชุมฯ ไปปฏิบัติและติดตำมควำมคืบหน้ำต่อไป 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กต. รำยงำนว่ำ มำเลเซียจัดกำรประชุมระดับสูงในช่วงสัปดำห์ผู้น ำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่ำงวันที่ 16 - 20 

พฤศจิกำยน 2563 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยแบ่งออกเป็น 3 กำรประชุมหลัก ได้แก่ 
(1) กำรประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 31 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 
(2) กำรประชุม APEC CEO Dialogues 2020 เมื่อวันท่ี 19 - 20 พฤศจิกำยน 2563 
(3) กำรประชุมผู้น ำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 27 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 

2. โดยเป็นกำรประชุมในกรอบเอเปคระดับผูน้ ำครัง้สุดท้ำยของปี 2563 และถือเป็นบทสรุปของกำรเป็นเจ้ำภำพ
เอเปคของมำเลเซียโดยมำเลเซียได้ก ำหนดหัวข้อหลักของกำรประชุมเอเปคประจ ำปีนี้ คือ “กำรใช้ประโยชน์สูงสุด 
จำกศักยภำพมนุษย์เพื่ออนำคตที่พร้อมรับควำมเปลี่ยนแปลงและมุ่ งสู่ควำม รุ่งเรืองร่วมกัน กำรปรับเปลี่ยน  
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ ควำมก้ำวหน้ำ” โดยมีประเด็นส ำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ 

(1) กำรพัฒนำบริบทของกำรค้ำและกำรลงทุน 
(2) กำรมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมด้ำนเศรษฐกิจผ่ำนเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี 
(3) กำรขับเคลื่อนควำมยั่งยืนรูปแบบใหม่ 

นอกจำกนี้ เอเปคประสบควำมส ำเร็จที่สำมำรถบรรลุกำรเจรจำเอกสำรผลลัพธ์กำรประชุมที่ส ำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่  
(1) ปฏิญญำผู้น ำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 27 (ปฏิญญำกัวลำลัมเปอร์ ค.ศ. 2020) 
(2) วิสัยทัศน์ปุตรำจำยำของเอเปค ค.ศ. 2040 
(3) ถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 31 

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

เพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำมร่วมมือของภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก 
ในด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน รวมถึงภำคกำรเกษตร ในมิติ 
กำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรแก้ไขอุปสรรคที่ไม่จ ำเป็นต่อกำรค้ำ  
เพื่อเสริมสร้ำงควำมยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทำน กำรเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึง
เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำ 
IUU fishing 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อน่ึง ปีนี้เป็นปีแรกนับตั้งแต่ปี 2560 ท่ีเอเปคสำมำรถออกเอกสำรผลลัพธ์กำรประชุมระดับผู้น ำได้ 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจำรณำแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลกำรประชุมผู้น ำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 27  

และกำรประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกเป็นกำรส่งเสริมควำมร่วมมือของภูมิภำคเอเชีย -แปซิฟิกในด้ำนต่ำงๆ  
ทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน รวมถึงภำคกำรเกษตร ในมิติกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรแก้ไขอุปสรรคที่ไม่จ ำเป็นต่อกำรค้ำ 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทำน กำรเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำ IUU fishing ซึ่งสอดคล้องกับกำรด ำเนินนโยบำยของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

มติ ครม. : รับทรำบและเห็นชอบตำมที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศพิจำรณำ
ปรับปรุงตำรำงติดตำมผลกำรประชุมผู้น ำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้ง 27 และกำรประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 31  
ตำมควำมเห็นของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ก่อนด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 


