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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2564 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121064 
 
เรื่อง : รายงานงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ของการยางแห่งประเทศไทย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของการยาง 
แห่งประเทศไทย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา 46 ที่บัญญัติไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับ
จ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  
และมาตรา ๖๑ ที่บัญญัติให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อไปยัง
รัฐมนตรีภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้การยางแห่งประเทศไทยโฆษณารายงานประจ าปีที่ล่วงมาแล้ว  
โดยแสดงงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบว่าถูกต้อง 

2. รายงานงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผล
การด าเนินงานทางการเงิน ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบ 
ดังนี ้

2.๑ งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของทุน 
   - สินทรัพย์รวม   3๙,๙๙๕,๗๖๙,๙๔๒.๒๒  บาท 
   - หนี้สินรวม   1๒,๐๓๕,๐๗๖,๓๘๖.๗๗  บาท 
   - สินทรัพย์สุทธิ   2๗,๙๖๐,๖๙๓,๕๕๕.๔๕  บาท 
   - ทุนประเดิม   33,653,765,021.38  บาท 
   - กองทุนสะสม             (๕,๖๙๓,๐๗๑,๔๖๕.๙๓)  บาท 
   - รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน 2๗,๙๖๐,๖๙๓,๕๕๕.๔๕  บาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 46 และมาตรา 61 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ประกอบด้วย รายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรหรือขาดทุนสุทธิ 
   - รายได้     1๑,๗๐๙,๒๓๐,๙๘๕.๒๐  บาท 
   - ค่าใช้จ่าย    1๐,๔๕๗,๓๗๑,๑๐๐.๑๓  บาท 
   - ก าไรสุทธิส าหรับงวด    ๑,๒๕๑,๘๕๙,๘๘๕.๐๗  บาท 
   - ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี    ๑,๒๕๑,๘๕๙,๘๘๕.๐๗  บาท 

3. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา มาตรา 46 ที่บัญญัติไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับ
จ่ายเงินของกองทุนในปีท่ีล่วงมา ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ในการรายงานครั้งต่อๆ ไป ให้กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ (การยางแห่งประเทศไทย) เร่งรัดการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนพัฒนายางพารา  
ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2564 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121064 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อการจัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อขยายระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อขยายระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
(ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ) 

2. มอบหมายให้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กต. หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนฯ 

3. มอบหมายให้ กต. จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ 
4. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขถ้อยค าในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญ ให้ กต. 

สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (7 สิงหาคม 2561) เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยง

กุ้งในรัฐยะไข่ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (บันทึกความเข้าใจฯ) 
ซึ่งมีสาระส าคัญในการก าหนดกิจกรรม กรอบความร่วมมือ และความรับผิดชอบในการด าเนินโครงการระหว่างรฐับาลไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ในการด าเนินโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ 
(โครงการฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในรัฐยะไข่และในเมียนมา และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ 
ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมา โดยการปรับปรุง ฟื้นฟู และก่อสร้างศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้ง (ศูนย์สาธิตฯ)  
ที่เมืองชิตต่วยรัฐยะไข่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์สาธิตดังกล่าว ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ มี ผลบังคับใช้
ระหว่างวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 – 13 สิงหาคม 2563  

2. กต. (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์สาธิตฯ ตั้งแต่ปี 2561 โดยการด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินโครงการ  
ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ การปรับปรุงโรงเพาะฟัก การสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็น การพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ เมียนมา  
และการขยายผลสู่เกษตรกรต้นแบบในรัฐยะไข่เพื่อสร้างอาชีพ ด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนือ่ง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่ผ่านมาอยู่ในขั้นตอนการออกแบบโครงการฯ ร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายเมียนมา โดยเฉพาะการส ารวจพื้ นที่  
การออกแบบศูนย์สาธิตฯ และการก าหนดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย การก่อสร้างศูนย์สาธิตฯ ข้ึนใหม่ 
การวางระบบการบริหารจัดการศูนย์สาธิตฯ ข้ึนใหม่ การวางระบบบริหารจัดการศูนย์สาธิตฯ การพัฒนาขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์สาธิตฯ การควบคุมโรคในกุ้ง รวมถึงการขยายผลสู่เกษตรกรต้นแบบในรัฐยะไข่เพื่อสร้างอาชีพ 
แต่โดยที่บันทึกความเข้าใจฯ ได้สิ้นผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 จึงมีความจ าเป็นต้องขยายระยะเวลา
ของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการก ากับโครงการ (Project Steering Committee)  
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันที่จะจัดท าบันทึกแลกเปลี่ยนเพื่อขยายระยะเวลาของบันทึก
ความเข้าใจฯ ออกไปอีก 3 ปี 

3. กต. ได้จัดท าร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ให้ฝ่ายเมียนมาพิจารณาเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 และ ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมเมื่อเดือนเมษายน 2564 ซึ่งฝ่ายเมียนมาได้เห็นชอบในสารัตถะดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 
โดยสาระส าคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ระบุว่า “รัฐบาลไทยเสนอให้ขยายระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจฯ  
ตามความในข้อ 9 วรรคสอง โดยให้บันทึกความเข้าใจฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 – 13 สิงหาคม 2566 
ทั้งนี้ให้การขยายระยะเวลาดังกล่าวมีผลย้อนหลังด้วย” 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการขอความเห็นชอบต่อการจัดท าหนังสือ

แลกเปลี่ยนเพื่อขยายระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยการขยายเวลาของบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา เป็นการด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ การปรับปรุงโรงเพาะฟัก การสร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น การพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่เมียนมา และการขยายผลสู่เกษตรกรต้นแบบ 
ในรัฐยะไข่เพื่อสร้างอาชีพ ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมประมงไทย  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านวิชาการ 
และเทคนิคในการด าเนินโครงการดังกล่าว และได้ประสานงานกับกรมประมง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
รวมทั้งได้มีการหารือรายละเอียดการด าเนินการในการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงไทย – 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนเพื่อขยายระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ  
ที่คณะรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี  
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ
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คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาก าหนดแนวทางหรือกลไกในการประสานงานกับหน่วยงาน  
ที่ เกี่ยวข้องเพื่อก ากับและติดตามการด าเนินการตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่ราชอาณาจักรไทยได้จัดท าไว้  
กับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินการตามกรอบ  
ความร่วมมือนั้นๆ บรรลุผลและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ รวมทั้งควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2564 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121064 
 
เรื่อง : โครงการสินเช่ือ EXIM Biz Transformation Loan 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสินเช่ือ EXIM Biz Transformation Loan (โครงการฯ) 
ของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) รวมถึงอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 575 ล้านบาท  
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อด าเนินโครงการดังกล่าว พร้อมท้ังมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
ทั้งนี้ เห็นควรยกเลิกช้ันความลับเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  28 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการสินเช่ือเพื่อการ ลงทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตวงเงิน 5,000 ล้านบาท ภายใต้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ  
ปี 2563 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน ซึ่งระยะเวลาด าเนินมาตรการสินเช่ือฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และต่อมาคณะรัฐมนตรี  
มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการสินเช่ือฯ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เนื่องจากมาตรการดังกล่าวยังมีวงเงินคงเหลือ และยังสามารถดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 ธสน. 
มีผลการด าเนินมาตรการสินเชื่อฯ โดยมีการอนุมัติสินเช่ือจ านวน 186 ราย คิดเป็นมูลค่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้มีการ
อนุมัติเต็มวงเงินแล้ว 

2. กระทรวงการคลัง ได้เสนอโครงการ EXIM Biz Transformation Loan โดย ธสน. ได้รับมอบหมายให้ด าเนิน
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  
และต้องการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ หรือปรับปรุงเครื่องจักร หรือลงทุนใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
ให้แก่ผู้ประกอบการที่เริ่มฟื้นตัว เพื่อให้กลับมาประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสภาพคล่องด้วยต้นทุนอัตรา
ดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยก าหนดวงเงินอนุมัติสินเช่ือสูงสุดต่อรายไม่เกิน 
100 ล้านบาท ให้กับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจ (S/M/L) ที่อยู่ ในกลุ่มอุตสาหกรรม  

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

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม  
ในการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถฟื้นตัวได้โดยเร็ว 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 
ให้ประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยเน้นอุตสาหกรรม S-Curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะเวลาอนุมัติวงเงิน
นับตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 มีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีท่ี 1 – 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2 ปีท่ี 3 – 5 อัตราดอกเบี้ย Prime Rate - 2.00 ปีที่ 6 – 7 อัตราดอกเบี้ย Prime Rate 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 อัตราดอกเบี้ย Prime Rate = ร้อยละ 5.75) ซึ่งจะพิจารณาหลักประกัน 
ตามความเหมาะสม ความเสี่ยงของผู้กู้และโครงการ เช่น หลักประกันทางธุรกิจ โดยรัฐบาลชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยรับ  
ในอัตราปกติและดอกเบี้ยรับภายใต้โครงการที่เกิดขึ้นให้แก่ ธสน. เป็นจ านวนทั้งสิ้น 575 ล้านบาท และให้ ธสน. แยก
บัญชีการด าเนินโครงการฯ เป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการสินเช่ือ EXIM Biz Transformation 

Loan ของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม ในการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถฟื้นตัวได้โดยเร็ว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ให้ประชาชน โดยในส่วนของภาคเกษตรจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 
รวมทั้งอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีการน าวัตถุดิบหรือผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร  
มาแปรรูปหรือเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้  
ขอให้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการด าเนินการให้ชัดเจน โดยเฉพาะศักยภาพและความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
รวมทั้งค านึงถึงภาระทางการคลังและงบประมาณของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบโครงการสินเช่ือ EXIM Biz Transformation Loan ของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น กรอบวงเงินจ านวน 575 ล้านบาท นั้น ให้ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศไทยด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ รวมทั้งให้รับความเห็นของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

2. ให้กระทรวงการคลังก ากับ ติดตามการด าเนิน โครงการสินเช่ือ EXIM Biz Transformation Loan  
ของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้การอนุมัติสินเช่ือแก่กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่ วถึง ทั้ งนี้  ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ  
ส านักงบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2564 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121064 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 36/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น
สาระส าคัญของโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) โดยเป็นการขยายระยะเวลา
ด าเนินโครงการเป็นภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความ
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมท้ังเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR 
ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว 

2. เห็นชอบให้จังหวัดนครพนม จังหวัดตรัง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอุบลราชธานี และกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ หรือยกเลิก
โครงการ 

1) จังหวัดนครพนม ยกเลิกกิจกรรมที่ 1.3 การจัดตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้สงูอายุ วงเงิน 1.5000 ล้านบาท 
ภายใต้โครงการเสริมพลังผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2) จังหวัดตรัง ขยายระยะเวลาโครงการโรงเรียนต้นแบบเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการส่งเสริมการเกษตรต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร เป็นสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2564 พร้อมทั้ง
ยกเลิกกิจกรรมย่อยท่ี 1 สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองตรัง วงเงิน 798,270 บาท ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

3) จังหวัดสิงห์บุรี ขยายระยะเวลาโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2564 

4) จังหวัดอุบลราชธานี ขยายระยะเวลาโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารและเสริมสร้างรายได้ในชุมชน และโครงการส่ งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เป็นสิ้นสุด
ภายในเดือนธันวาคม 2564 

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

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายระยะเวลา โครงการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสิ้นสุดภายในเดือน
ธันวาคม 2564 

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนิน
โครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งเห็นควรให้หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ
โดยเร็ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย 

เพื่อชุมชน (One Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของโครงการ 

กรณีโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษร
และสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน  
ข้อ 18 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้ 

1. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
(One Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษตร กษ. วงเงิน 169.885 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้
แผนงานท่ี 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ 

2. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 กษ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ส่งเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)  
จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 เป็น วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

3. ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 
1) โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจ านวน 144,966,073.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.33 ของวงเงิน

อนุมัติ โดย ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 กรมฯ ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์ ได้แก่ ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 
และแม่ปุ๋ย ด าเนินการครบแล้ว 63 จังหวัด และเครื่องผสมปุ๋ย ด าเนินการแล้ว 62 จังหวัด (คงเหลือ 1 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา) และอบรมเทคนิคและการบริหารธุรกิจแล้วเสร็จ จ านวน 394 ศูนย์ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมฯ 
จ านวน 11,820 ราย และเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย จ านวน 7,880 ราย รวมทั้งด าเนินการให้บริการเชิงธุรกิจแล้วเสร็จ 
ได้แก่ (1) การจดทะเบียนขายปุ๋ย 394 ศูนย์ (2) การตรวจวิเคราะห์ดิน 112,404 ราย (394 ศูนย์) (3) การจ าหน่าย
แม่ปุ๋ย ให้บริการแล้ว 76,679 กระสอบ (394 ศูนย์) และ (4) ให้บริการเครื่องผสมปุ๋ย ไปแล้ว 3,579,457 กิโลกรัม 
(394 ศูนย์) 
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2) ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ของจังหวัดนครราชสีมามีความล่าช้า เนื่องจาก  
การอุทธรณ์ท าให้ต้องด าเนินการจัดจ้างใหม่ตามระเบียบ ประกอบกับเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างรุนแรงอีกครั้ง ท าให้ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้ตามกรอบระยะเวลาของโครงการ ทั้งนี้ คาดว่าบริษัท 
ผู้รับจ้างจะสามารถส่งมอบได้ภายในเดือนตุลาคม 2564 

4. มติคณะกรรมการ 
คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอผลพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น

สาระส าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชก าหนดฯ ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนข้อ 18 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้ 

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสกรณ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียด  
ที่เป็นสาระส าคัญของโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยเป็นการขยาย
ระยะเวลาด าเนินการ จากเดิมภายในเดือนกันยายน 2564 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR  
ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 36/2564 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัด หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2564 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121064 
 
เรื่อง : ร่างถ้อยแถลงร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข  
ร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทสไทย ขอให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย  
ให้ความเห็นชอบ (Endorsement) ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ร่วมกับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะ Ad-referendum 
หรือในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 ตามความเหมาะสม และมอบหมายให้นายกรัฐมนตรี  
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ให้การรับรอง (Adoption) ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38 
ตามล าดับ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. แสดงความมุ่งมั่นของอาเซียนตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

และความตกลงปารีส ภายใต้หลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างและค านึงถึงขีดความสามารถของแต่ละ
ประเทศที่แตกต่างกัน (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities) โดยการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ 
เป็นต้น 

2. แสดงความห่วงกังวลต่อการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบทางลบ 
ที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมาธิการ

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

เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. เรียกร้องให้รัฐภาคีเร่งด าเนินการตามพันธกรณีหลักภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส ได้แก่  

การปรับปรุงเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด การจัดท ายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่ า การยกระดับการวิจัยและความร่วมมือ รวมถึงเร่งหาข้อยุติในประเด็นเจรจาที่ยังหาข้อยุติมิได้ ได้แก่ กลไก
ตลาดและไม่ใช่ตลาดภายใต้ข้อ 6 ของความตกลงปารีสระเบียบวิธีปฏิบัติตามกรอบความโปร่งใส และกรอบระยะเวลา
ร่วมของเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด 

4. เน้นย้ าความส าคัญของการประเมินและทบทวนสถานการณ์การด าเนินงานในระยะก่อนปี ค.ศ. 2020  
เพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญของเป้าหมายการด าเนินงานภายหลังปี ค.ศ. 2020 ท่ีท้าทายมากขึ้น และเน้นย้ าบทบาทน าของ
ประเทศพัฒนาแล้วในการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเป็นศูนย์พร้อมก าหนดนโยบายและการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 

5. เร่งรัดกลไกทางการเงินภายใต้กรอบอนุสัญญา ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐภาคีประเทศก าลังพัฒนา
สามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากกองทุนภูมิภาคสีเขียว กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและกองทุนการปรับตัวเพื่อเป็นการ
สนับสนุนการด าเนินงานของประเทศภาคี 

6. ให้ความส าคัญกับประเด็นเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ มลภาวะทางอากาศ มหาสมุทร 
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งประเทศต่าง ๆ ควรมุ่งสู่การฟื้นฟู
จากสถานการณ์ดังกล่าวโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร่างถ้อยแถลงร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอานุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับกลับการ 
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2564 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121064 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองควาย ต าบลบางเตย ต าบลสามโคก ต าบลบ้านปทุม 

และต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดีท่ีจะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองควาย 
ต าบลบางเตย ต าบลสามโคก ต าบลบ้านปทุม และต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ....   
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 
สายบางเตย – คลองเจ็ด ตอน บางเตย - บ้านพร้าว จังหวัดปทุมธานี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรมทางหลวงมีแผนก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 สายบางเตย - คลองเจ็ด ตอน บางเตย - บ้านพร้าว 

จังหวัดปทุมธานี มีจุดเริ่มต้น ท่ี กม.0+000 – กม.9+358 รวมระยะทาง 9.358 กิโลเมตร วงเงินการก่อสร้าง 4,740 
ล้านบาท 

2. การสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 สายบางเตย - คลองเจ็ด ตอน บางเตย - บ้านพร้าว จังหวัดปทุมธานี 
กรมทางหลวงจ าเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองควาย ต าบลบางเตย ต าบลสามโคก 
ต าบลบ้านปทุม และต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  มีปริมาณทรัพย์สินที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ 
ประกอบด้วย ท่ีดินประมาณ 461 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 267 ราย ต้นไม้ยืนต้นประมาณ 187 ราย ค่าทดแทน
และค่าเสียหายอื่น ๆ และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด รวมค่าทดแทนในการเวนคืนรวมเป็นเงินประมาณ 4,467,620,000 บาท  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองควาย ต าบลบางเตย ต าบลสามโคก
ต าบลบ้านปทุม และต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... 

3. ส านักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่กรมทางหลวงจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  
ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองควาย ต าบลบางเตย ต าบลสามโคกต าบลบ้านปทุม และต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ....  

4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มาตรา 8 บัญญัติให้  

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

เพื่อให้การสร้างทางหลวงดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้ ง เพื่ ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร 
และการขนส่งอันเป็นการสาธารณูปโภค และพัฒนาโครงข่ายทางหลวง 
ให้มีมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เมื่อมีความจ าเป็นต้องเวนคืนที่ดิน ตามมาตรา 7 และจ าเป็นต้องส ารวจเพื่อให้ทราบถึงที่ดินที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด  
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เนื่องจากกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) มีความจ าเป็นที่จะต้อง

ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 สายบางเตย - คลองเจ็ด 
ตอน บางเตย - บ้านพร้าว จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ จึงเห็นด้วยในหลักการของร่างพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองควาย ต าบลบางเตย ต าบลสามโคก ต าบลบ้านปทุม  
และต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด ทั้งนี้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ก่อนการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินทุกเส้นทาง ขอให้กระทรวง
คมนาคม (กรมทางหลวง) ให้ความส าคัญและตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทาง
หลวงกีดขวางการไหลของน้ าตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการระบายน้ าไม่ทันและอาจก่อให้เกิดน้ าท่วม 
หรือเกิดอุทกภัยต่อไปในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองควาย ต าบลบางเตย 
ต าบลสามโคก ต าบลบ้านปทุม และต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2564 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121064 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ครั้งที่ 3/2564 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค  
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 

2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการประชุมฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและติดตามความ
คืบหน้าต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 ให้ไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 

(ค.ศ. 2022) และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม  
เพื่อเตรียมการส าหรับการเป็นเจ้าภาพดังกล่าว อันประกอบไปด้วย การจัดการประชุมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
คณะท างาน/ผู้เชี่ยวชาญ การประชุมระดับรัฐมนตรี และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปครวมทั้งสิ้นกว่า 100 ครั้ง 
ครอบคลุมภารกิจของหน่วยราชการต่างๆ ได้แก่ การค้า การลงทุน การคลัง สาธารณสุข การเกษตร ป่าไม้ ความมั่นคง
ทางอาหาร การบริหารจัดการภัยพิบัติ การท่องเที่ยว สตรีและเศรษฐกิจ และ SMEs 

2. นายกรัฐมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชมผู้น าเศรษฐกิจเอเปค 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
และคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดการประชุมแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564  
ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

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

เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบพัฒนาการและด าเนินการ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการระดับชาติฯ โดยมีเป้าหมาย 
ให้การเตรียมการจัดประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุม 
ที่ เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค  
ปี พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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