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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
041164 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 โดยปรับปรุงแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
และก าหนดอายุบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกบัตร เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมการปฏิบัติหน้าท่ี และเพ่ือให้ทันกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี ออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 34 บัญญัติให้ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ โดยบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบ  
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2. โดยที่มีกฎกระทรวง ฉบับที่  6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  
พ.ศ. 2533 ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ ซึ่งปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันแล้ว ดังนั้น 
สมควรยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 
โดยปรับปรุงแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และก าหนดอายุบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่  
และเพ่ือใหท้ันกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน
เพื่อป้องกันการแอบอ้างอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
041164 
 
เรื่อง : รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้ว และน าเสนอ
รัฐสภาทราบต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 รับทราบรายงานของสอบบัญชีและงบการเงินกองทุน

สงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2559 และให้เสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดด าเนินการเพื่อน าเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 30 กันยายน 256 1  
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 

2. กษ. เสนอว่า โดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 มาตรา 24 บัญญัติให้ภายใน  
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท างบการเงินของกองทุน
ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนองบการเงิน 
ของกองทุนและการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ 

3. กษ. ได้จัดท างบการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ส่งให้ สตง. 
เรียบร้อยแล้ว 

4. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  
ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความเห็นข้อสังเกต  
และข้อเสนอแนะประกอบการสอบบัญชี โดยขอให้ผู้บริหารสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามเร่งรัดลูกหนี้ที่ผิดนัด 
ช าระหนี้ ในการช าระเงินคืนกองทุนให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถน าเงินของกองทุนไปจัดสรรให้กับหน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุน

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

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร พ.ศ. 2554 มาตรา 24 วรรคสอง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จากกองทุนส าหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป  ทั้งนี้ กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวพร้อมทั้ง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว 

5. โดยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ติดตามโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กับหน่วยงานลูกหนี้
อย่างต่อเนื่องโดยได้ด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีกับลูกหนี้ (เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร) แล้ว และมีการติดตามลูกหนี้
ระยะยาว ดังนี้ 

5.1. ประชุมหารือหน่วยงานลูกหนี้ที่ใช้เงินกองทุน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน และเร่งรัดแจ้งเตือน
ให้ช าระเงินตามแผน พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

5.2 ติดตามแบบรายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน และการจ าหน่าย
ทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนเป็นสูญ พ.ศ. 2556 ข้อ 17 ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรที่ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนจัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงิน และรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นรายไตรมาส 

5.3 ติดตามเป็นหนังสือราชการเพื่อการแจ้งเตือน ติดตามทวงถาม ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การช าระ
เงินคืน และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

5.4 รายงานผลการติดตามการเร่งรัดหน่วยงานลูกหนี้ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร 

มติ ครม. : รับทราบรายงานของข้อผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2560 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
041164 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 6 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 6 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. เอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขต

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยสมาชิก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย
หลักคือ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในมิ ติด้านต่างๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร  
และความมั่นคงอาหาร 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคง
อาหารเอเปค และร่างแผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรี ความมั่นคงอาหารเอเปค  
และร่างแผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี ๖ เมื่อวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบ
และอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวง 
การต่างประเทศไปด าเนินการด้วย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความ
มั่นคงอาหารเอเปค และร่างแผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลังพร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค  ครั้งที่ 6 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยขอน าเรียนสรุปผลการประชุม ดังนี้ 

3.1 การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
อาหารภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตร และการจัดตั้งศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพื่ออบรมเกษตรกรในการน าเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และแผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งเอกสารดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างสมาชิกเอเปค โดยไม่ม ีข้อผูกพันทางกฎหมาย และสมาชิก
สามารถพิจารณาให้ความร่วมมือตามความสมัครใจ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรี/ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ
สมาชิกเอเปค จ านวน ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ยกเว้นปาปัวนิวกินี โดยมีนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพการประชุม 

3.๒ สาระส าคัญของแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ประกอบด้วยการรับทราบถึง
ผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่มีต่อความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนทุกคน 
ในภูมิภาคเอเปค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงอาหารและห่วงโซ่อุปทาน และวางแนวทางในการตอบสนองต่อวิกฤต
สุขภาพโลกอย่างทันทีและต่อสภาวะเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน และการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. ๒๐๔๐ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

3.3 สาระส าคัญของแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ กล่าวถึง การผลักดันประเด็น 
ความมั่นคงอาหาร ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมุ่งให้เอเปคเป็นผู้น าระดับโลกในการน า นวัตกรรมมาใช้
ในระบบอาหารและผลักดันการท าแผนงานดิจิทัลด้านความมั่นคงอาหาร (๒) ผลิตภาพ เน้นการพัฒนา ด้านผลิตภาพ 
และประสิทธิภาพของระบบอาหารในภูมิภาค (๓) ความครอบคลุม สนับสนุนการมีส่วนร่วมที่สมดุล โดยค านึงถึงเพศ  
ชาติพันธุ์ และอายุ (๔) ความยั่งยืน ร่วมกันปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของระบบอาหาร เอเปค (๕) ความเป็น
หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงบทบาทของภาคเอกชนที่เป็นศูนย์กลางตลอดห่วงโซ่ คุณค่าอาหาร  
และ (๖) การก าหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาด และการด าเนินการตามแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 
น าเสนอแนวทางมุ่งสู่การจัดการด้านอาหารที่เข้าถึงได้ ความมีอยู่ของอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอส าหรับ
ประชาชนในภูมิภาคเอเปค และการน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ 

3.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค  
และแผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ขอเรียนดังนี้ 

3.4.1 ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือมีนัยส าคัญที่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย  
และได้มีผลสอดคล้องกับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งได้เคยให้ความเห็นไว้ 

3.4.2 มีประโยชน์กับการด าเนินงานด้านความมั่นคงอาหารของไทย รวมถึงมีความสอดคล้องกับ
นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวในภาคเกษตรของไทย นอกจากน้ี การเสริมสร้างความเป็น
หุ้นส่วนกับภาคเอกชนและองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด จะช่วยขับเคลื่อนความมั่นคงอาหารและการปฏิรูประบบ
อาหารของไทยให้ประสบความส าเร็จ 

3.5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายของไทย ดังนี ้
3.๕.๑ ไทยได้ให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมมาเป็นการใช้เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมมากขึ้น โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
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นวัตกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์ และการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตร และการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพื่ออบรมเกษตรกรในการน า
เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร  

3.๕.๒ ไทยพร้อมน าแผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ด้านความมั่นคงอาหารในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า และวางเป้าหมายการมุ่งสู่การเป็นครัวของโลก โดยขับเคลื่อนการด าเนิน
นโยบาย ๓ ด้าน คือ ความปลอดภัยของอาหาร ความมั่นคงของภาคเกษตรและอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร 
โดยน าแนวคิดเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  
มาขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลของการผลิตสินค้าเกษตรสินค้าเกษตร  
และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.๖ ถ้อยแถลงของสมาชิกเอเปค:นิวซีแลนด์ การเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรในการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหารในการฟื้นตัวจากโควิด -๑๙ เกาหลีใต้ การสนับสนุนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตร โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านสู่การเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ า และการก าหนดแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
แคนาดา การจัดท าข้อริเริ่มเพื่อสร้างขีดความสามารถของชนพื้นเมืองและชุมชนด้านการเกษตรและระบบอาหาร
ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ และลดอุปสรรคส าหรับกลุ่มที่ขาดโอกาส สิงคโปร์การตั้งเป้าหมายการผลิต
อาหารให้ได้ร้อยละ ๓๐ ของความต้องการทางโภชนาการในระดับท้องถิ่นภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ สหรัฐอเมริกา การจัดท า
ข้อริเริ่มเรื่องพันธกิจด้านนวัตกรรมการเกษตร เพื่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการผลักดันงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
ในระบบเกษตรและอาหาร จีนไทเป ผลักดันนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และจัดท าแผนปฏิบัติ 
การเกี่ยวกับการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ฮ่องกง พัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้งานได้อย่างเท่าเทียม ญี่ปุ่น จัดท ายุทธศาสตร์ระบบอาหารสีเขียวเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ เป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐  
และ ผู้อ านวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Mr. QuDongyu) กล่าวถึงการปิดช่องว่างทางดิจิทัล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อต่อสู้กับความหิวโหย ความยากจน และความเหลื่อมล้ า 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
041164 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ปปง. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็น
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยปรับปรุงมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดความเป็นธรรม และเพ่ื อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมาย  
ล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงาน ปปง. เสนอว่า 
1. ประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และกาต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย [Anti-Money Laundering and Combating the 
Financing of Terrorism (AML/CFT) รอบที่  3 ในประเด็นการวิเคราะห์ระดับความสอดคล้องของกฎหมาย 
และกระบวนการ ตามข้อแนะน าของคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน (The Financial Action 
Task Force-FATF) ซ่ึงจากรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดังกล่าวของประเทศไทย พ.ศ. 2560 
พบว่า บทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บางประการยังไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลตามข้อแนะน าของ FATF เช่น ปัญหาในส่วนของผู้มีหน้าที่รายงานที่ยังก าหนดไม่ครบถ้วนและ
ครอบคลุมประเภทธุรกิจหรือวิชาชีพที่มีความเสี่ยงด้าน AML/CFT รวมถึงมาตรการควบคุมก ากับองค์กรไม่แสวงหา
ก าไร (Non-Profit Organization-NPOs) ซึ่งส่งผลกระทบต่อมาตรการด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

2. โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ปปง./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับสถานการณ์ ในปั จจุบั น  รวม ไปถึ งบทบัญ ญั ติ 
ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปตาม
ข้อแนะน าของคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน 
ที่เกีย่วข้องกับการฟอกเงิน (The FATF Recommendations) 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จึงมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การก าหนดความผิดมูลฐานที่ไม่ครอบคลุม  
และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (ความผิดเกี่ยวกับการค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก ความผิดเกี่ยวกับตลาดทุน  
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลความผิดเกี่ยวกับการสมยอม 
ในการเสนอราคา ความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด) การก าหนดอ านาจของเจ้าหน้าที่  
และหน่วยงานในการควบคุมการขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน อ านาจของพนักงานศุลกากรในการยึดเงินตรา 
เงินตราต่างประเทศหรือตราสารเปลี่ยนมือที่น าเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าด้วยเงินสด
หรือตราสารเปลี่ยนมือเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดหรือเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงรวมถึงมาตรการเกี่ยวกับการด าเนินการกับทรัพย์สิน
และมาตรการทางอาญาที่ยังมีข้อจ ากัดบางประการและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีรูปแบบการฟอกเงินมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

3. ส านักงาน ปปง. จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
โดยปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามข้อแนะน าของ FATF 
เพื่อการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และเสร็จสิ้นทันก าหนดระยะเวลาในการผลักดันให้ประเทศไทย
เข้าเป็นสมาชิกของ FATF ภายในปี พ.ศ. 2566 และเพื่อให้การ้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเหมาะสม 
กับสภาพการณ์ ก่อให้เกิดความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ประเทศไทยได้รับ 
การยอมรับในระดับสากล 

4. คณะกรรมการ ปปง. ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีข้อสังเกตจากผู้แทนกระทรวงดังกล่าวว่าการก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง
ข้อจ ากัดหรือข้อห้ามตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเป็นความผิดมูลฐานนั้น มีความเหมาะสมเพียงใด  และกระทรวง 
การต่างประเทศเห็นว่า ร่างมาตรา 16 การตรวจสอบองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (NGOs) สมาคม มูลนิธิ เพื่อป้องกันไม่ให้
ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนั้น ควรตรวจสอบหลักการก ากับดูแล 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไร  
มาแบ่งปันกับ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (29 มิถุนายน 2564) เพื่อไม่ให้มีการออกกฎหมายหลายฉบับท่ีมีหลักการซ้ าซ้อนกันหรือขัดแย้งกัน 

5. ส านักงาน ปปง. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ โดยจัดโครงการสัมมานารับฟัง
ความคิดเห็น จ านวน 4 ครั้ง และรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) จ านวน 3 ครั้ง 
พร้อมน าผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาแล้ว ท้ังนี้ ได้จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย พร้อมทั้งเปิดเผยสรุปการรับฟังความคิดเห็นและรายงาน
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การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี 
(19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การด าเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์  
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรฐัมนตรี 
รวมท้ังได้จัดท าแผนกฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองมาด้วยแล้ว 
จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบังคับใช้

กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปตามข้อแนะน าของคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน  
ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงนิ (The FATF Recommendations) 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาตามประเด็น
ข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงาคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยไปประกอบพิจารณาด้วย และให้รวมพิจารณากับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เป็นฉบับเดียวกัน 
ตลอดจนพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับร่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมา
แบ่งปันกันด้วยแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ 

3. ให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
041164 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(Memorandum of Understanding on the Cooperation on Projects of the Mekong – Lancang 
Cooperation Special Fund 2021) 

 
สารัตถะ : อว. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง -ล้านช้าง  
(ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) ประจ าปี พ.ศ. 2564 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on 
Projects of the Mekong – Lancang Cooperation Special Fund 2021) ทั้ งนี้  หากมีความจ า เป็นต้องแก้ ไข
ปรับปรุงถ้อยค าของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ขอให้ อว. หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) (กรมสนธิสัญญา  
และกฎหมาย) เพ่ือพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับม อบหมาย 
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอเรื่องร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ  

ในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (Memorandum of Understanding on the 
Cooperation on Projects of the Mekong – Lancang Cooperation Special Fund 2021)  มี ส า ร ะ ส า คั ญ  
๑) หลักการเบื้องต้น มุ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันเพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งในอนาคตต่อ
สมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการปรึกษาหารือร่วมกัน การช่วยเหลือกันและมีผลประโยชน์
ร่วมกันโดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมกันติดตามประเมิน
โครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุน ๒) โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน ๗ โครงการ ๓) การจัดสรร
งบประมาณและการบริหารจัดการโครงการ ฝ่ายจีนจะจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเต็มให้กับฝ่ายไทยภายใน ๒๐ วันท าการ 

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

เพื่อแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการร่วมมือกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หลังจากท่ีได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ๔) การก ากับดูแลและประเมนิผลโครงการ ฝ่ายไทยจะให้แนวทางและดูแล
การตรวจสอบหน่วยงานด าเนินโครงการในเรื่องความก้าวหน้าของโครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ  
และการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามข้อก าหนด ๕) บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย 
ต่อทั้งสองฝ่ายและไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ

ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม 
สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทยสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดง
จุดยืนของประเทศไทยในการร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และหากมีความ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง -ล้านช้าง ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล  
และประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ ให้กระทรวง  
การอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และส านักงบประมาณ  
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
041164 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 

ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – ลาว ครั้งท่ี 22 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ของการประชุม JC ไทย – ลาว 
ครั้งที่ 22 เพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับรองร่างบันทึกการประชุมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 และกระทรวงการต่างประเทศ
เผยแพร่แถลงข่าวร่วมฯ ต่อสาธารณชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

2. หากมีการแก้ไขร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ขออนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาด าเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ได้ร่วมกันจัดท าร่างบันทึกการประชุม  

และร่างแถลงข่าวร่วมการประชุม JC ไทย – ลาว ครั้งที่ 22 ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2564  
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงการณ์ข่าวร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมของรัฐบาลทั้งสอง
ประเทศที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการพบปะและแลกเปลี่ยน  
การเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นและผลักดัน ตลอดจนสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย – ลาว ให้ก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ในฐานะ “หุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
ทั้งสองประเทศอย่างแท้จริง 

2. ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วมฯ มีเนื้อหาระบุถึงประเด็นที่ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือ

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

เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย 
ในการส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ สปป. ลาว  
ทั้งในกรอบความสัมพันธ์ทวิภาคีและในกรอบระหว่างประเทศในสาขา
ความร่วมมือด้านต่างๆ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อย่างใกล้ชิดเพื่อฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ 
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน (2) การส่งเสริมความเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านมาตรฐาน
และกฎระเบียบต่างๆ (3) การส่งเสริมการค้าชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (4) การส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model : BCG Model) 
(5) การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขตามแนวชายแดน และ (6) การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อให้ทั้งสองประเทศก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ ไปด้วยกันอย่างมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
โดยสอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ฉบับที่  13 (ค.ศ. 2023 – 2027)  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของ สปป. ลาว 5 ปี ฉบับท่ี 9 (ค.ศ. 2021 – 2025) 

3. โดยที่ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วมฯ เป็นเอกสารแสดงผลลัพธ์ของการประชุม JC ไทย – ลาว 
ครั้งท่ี 22 ท่ีแสดงวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างท้ังสองฝ่ายในการส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับ สปป. ลาว ทั้งในกรอบความสัมพันธ์ทวิภาคีและในกรอบระหว่างประเทศในสาขาความร่วมมือด้านต่างๆ ตามนัยข้อ 2. 
โดยไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างบันทึก 
การประชุมและร่างแถลงข่าวร่วมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญา  
ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ 

อย่างไรก็ดี โดยสาระของร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วมฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมทั้งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเสนอ  
ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วมดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกการประชุม
และร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – ลาว ครั้งที่  22  
จ านวน 2 ฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง 
การต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านั กงบประมาณไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
041164 
 
เรื่อง : ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32 และการปะชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค 

ครั้งท่ี 28 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32 ร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค  
ครั้งที่ 28 และร่างแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข  
ร่างเอกสารข้างต้นในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศ 
และกระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์หรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 32 

3. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมรับรองปฏิญญาผู้น าเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28  
และแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระดับรัฐมนตรีในการร่วมกันฟื้นฟู

ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ (1) การรับมือ 
กับโรคโควิด-19 ผ่านการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนโควิด-19 และสินค้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฟื้นฟูการเดินทาง
ที่ปลอดภัย (2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคการปฏิรูปโครงสร้าง และความร่วมมือในกรอบองค์การ
การค้าโลก (3) การส่งเสริมการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมและยั่งยืนผ่านการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก  
และขนาดย่อม สตรี และกลุ่มอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4) การส่งเสริมการฟื้นฟดู้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
และนวัตกรรม และ (5) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เอเปคในฐานะองค์กร 

2. ร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค  

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

เพื่ อ เป็ น การแสด งเจตนารมณ์ ท างการ เมื อ งขอ งผู้ น า 
และรัฐมนตรีของเจตเศรษฐกิจเอเปคในการร่วมมือกันในด้านต่างๆ  
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ผ่านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมทั้งการอ านวยความสะดวก 
การเดินทางข้ามแดนที่ปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
และนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล มั่นคง 
ยั่งยืน และครอบคลุมของภูมิภาคในระยะยาว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในการรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 โดยประเด็นส าคัญ ได้แก่ (1) การรับมือกับโควิด-19 ผ่านการสนับสนุน 
ห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนโควิด-19 และสินค้าทีเกี่ยวข้อง รวมถึงการฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนที่ปลอดภัย (2) การฟื้นฟู
เศรษฐกิจผ่านการอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุน การปฏิรูปโครงสร้าง รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล 
และนวัตกรรม (3) การฟื้นฟูอย่างครอบคลุมและยั่งยืน และ (4) แนวทางการด าเนินงานในอนาคตโดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเปเปค ค.ศ. 2040 

3. ร่างแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 เป็นเอกสารก าหนดแนวทางการด าเนินงานเอเปค 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 ซึ่งผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคได้รับรองร่วมกันในการประชุมผู้น าเขต
เศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 โดยแผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานเขตเศรษฐกิจทั้งแบบ
ร่วมกันและแบบรายเขตเศรษฐกิจในด้านการค้าและการลงทุน นวัตกรรมและกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล  
การเจริญเติบโตที่สมดุล เข้มแข็ง ยั่งยืนและครอบคลุม รวมถึงการประเมินความคืบหน้าการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
และการรักษาสถานะของเอเปคให้เป็นเวทีหลักของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเป็นแหล่งบ่มเพาะแนวคิด  
ที่ส าคัญ ทั้งนี้ ประเด็นท่ีไทยผลักดันและได้รับการบรรจุอยู่ในร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ การหารือประเด็นการค้าร่วมสมัย
และสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าวาระเขตการค้าเสรีของเอเชีย-แปรซิฟิก (เอฟแทป) การสนับสนุนบทบาท
ทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (เอ็มเอสเอ็มอี) การฟื้นฟู การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
และการส่งเสริมการเจริบเติบโตที่สมดุล เข้มแข็ง ยั่งยืนและครอบคลุม โดยมีแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจ  
สีเขียวเป็นหนึ่งในแนวทางการด าเนินการ ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานไปสู่ประเด็นส าคัญและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 
ที่ไทยจะผลักดันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32 และกาประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 28 
จ านวน 3 ฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง 
การต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล และประโยชน์ที่ไทย
จะได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
041164 
 

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 
(ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น 
สายเช่ือมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ. ....  ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็น 
การก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  แขวงคลองถนน แขวงออเงิน เขตสายไหม  
และแขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันนออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพ่ือสร้างทางหลวง
ท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น  

สายเช่ือมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษา  
มีก าหนดระยะเวลาการใช้บังคับ 4 ปี โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 และสิ้นสุดระยะเวลาใช้บังคับ
วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 

2. มท. เสนอว่า กทม. มีโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช 
กับถนนนิมิตใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเช่ือมระหว่างถนนพหลโยธิน  
-ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขต กทม. และปริมณฑล บรรเทาภาระ
การจราจรบนถนนสายหลัก ละเพ่ิมพื้นที่ถนนในเขตซานเมือง เมื่อก่อสร้างเสร็จจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อท่ีส าคัญ รวมทั้ง
เพื่อเพ่ิมโครงข่ายการจราจรในพ้ืนท่ี กทม. ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะท าให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ถนนสายหลัก
ที่ใกล้เคียง ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ์ ทางพิเศษฉลองรัช และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  
ได้สะดวก โดยลักษณะของโครงการเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8 ช่องจราจร (ไป -กลับ) ระยะทาง
ประมาณ 9 กิโลเมตร กว้างประมาณ 60-80 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนสุขาภิบาล 5 และสิ้นสุดโครงการที่ถนน
นิมิตใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์  
พ.ศ. 2562 เป็นท่ีดิน 245 แปลง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 93 รายการ จ านวนเงินค่าทดแทน 2,021,360,342 บาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร 
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรก าหนดเขตที่ดิน 
ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปท าการ
ส ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มา 
โดยแน่ชัดต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



17 

 

3. โดยเจ้าหน้าที่เวนคืนได้ด าเนินการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาในข้อ 1. ไม่แล้วเสร็จ 
เน่ืองจากมีจ านวนอสังหาริมทรัพย์ที่จ าเป็นจะต้องเข้าท าการส ารวจเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด เป็นที่ดินประมาณ 212 แปลง โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างประมาณ 407 แปลง 

4. กทม. พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการส ารวจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือประโยชน์  
ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือด าเนินการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5  
(ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ ในท้องที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน แขวงคลองถนน แขวงออเงิน เขตสายไหม 
และแขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. ต่อไป เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็ว 
แก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส า รวจ 
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

5. กทม. ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางหลวง
ท้องถิ่นสายดังกล่าว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว  
ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 

6. ส านักงบประมาณแจ้งว่า กทม. มีแผนการจัดกรรมสิทธ์ิและการเบิกจ่ายค่าทดแทน ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 
นับแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์ จ านวน 4,216,000,000 บาท 
โดยใช้จ่ายงบประมาณของ กทม. ทั้งจ านวน ทั้งนี้ การด าเนินการจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ท าการส ารวจ 

เขตที่ดินเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อม
ระหว่างถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ในท้องที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
แขวงคลองถนน แขวงออเงิน เขตสายไหม และแขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการ
สาธารณูปโภค สมควรก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจ
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัดต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือม
ระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 
และรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
041164 
 
เรื่อง : การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 10 

กันยายน 2564 
 
สารัตถะ : กนช. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามมติ 
กนช. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ด าเนินการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. นายกรัฐมนตรีมีค าสั่ง นร ที่ 24/2561 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากร

น้ าแห่งชาติ (กนช.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะได้รับมอบหมายและมอบอ านาจ  
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน กนช. สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

2. ในการประชุม กนช. ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่  10 กันยายน 2564 กนช. มีความเห็นว่า เพื่อให้  
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรพัยากรน้ าบรรลตุามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรพัยากรน้ า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมาย
หน่วยงานด าเนินการ จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

2.1 เรื่องมาตรการรับมือฤดูฝน 10 มาตรการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหา 
ที่จะเกิดขึ้น จึงให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว 

2.2 เรื่องความก้าวหน้าแผนงบประมาณด้านทรัพยากรน้ า เพื่อให้แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
สามารถบรรเทาปัญหาภยัแลง้และน้ าท่วมให้กับประชาชนท่ีไดค้วามเดือดรอ้น โดยให้หน่วยด าเนินการเรง่เบิกจ่ายงบกลาง 
และก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบ ปรับปรุงตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ปี 2565 

2.3 เรื่องกรอบแนวทาง ปฏิทินการด าเนินงานจัดท าข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์ก รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด้านแหล่งน้ า เพื่อให้การด าเนินงานจัดท าข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 
และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าแล้งน้ าท่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างแท้จริง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ด้านแหล่งน้ าสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยให้เร่งส ารวจตรวจสอบทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจ จัดท าหลักเกณฑ์ 
ปรับปรุงบัญชีข้อมูล และให้ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ (Road Map) การจัดท าข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ ด้านแหล่งน้ า 
ของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.4 เรื่องแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ าเค็ม น้ าท่วมและน้ าแล้ง ให้ลุ่มน้ าติดอ่าวไทย 
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ควรให้เพิ่มปัจจัยสู่ความส าเร็จเชิงนโยบาย เช่น สถานที่ตั้งโรงงานการจัดการต้นทุนน้ า
คุณภาพน้ าแต่ละระดับการผลิต องค์กรกลางบริหารจัดการน้ าจากโรงงาน การบริหารจัดการน้ าร่วมกับน้ าต้นทุนอื่นๆ 
และการใช้พลังงานทดแทน รวมไปถึงด าเนินการจัดท า Road map หลังจากศึกษาแล้วเสร็จ (เดือนตุลาคม 2564)  
เพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564 ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติเสนอ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความเห็นเพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังน้ี 

1. ประเด็นมาตรการรับมือฤดูฝน 10 มาตรการ ในส่วนของมาตรการที่ 2 การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ าเพื่อรองรับน้ า
หลากการด าเนินการดังกล่าวเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ด้วยการน าน้ าจ านวนมากในฤดูฝนไปกักเก็บในพ้ืนท่ีลุ่ม
ต่ า ส าหรับการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยในพื้นที่ลุ่มต่ ามีหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรมีกฎหมายรองรับ 
เช่น มีการประกาศพื้นที่รับน้ านอง และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายการใช้พื้นที่ลุ่มต่ า
รองรับน้ าหลากที่ชัดเจน และควรด าเนินการเป็นครั้งคราวเฉพาะปทีี่มีน้ ามากและมคีวามจ าเป็นต้องตัดยอดน้ าเข้าพ้ืนท่ีลุม่
ต่ าเท่านั้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งสร้างการรับรู้หรือประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ า
ได้รับทราบสถานการณ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ าเพื่อรองรับน้ าหลาก 

2. ประเด็นแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ าเค็ม น้ าท่วมและน้ าแล้งในลุ่มน้ าติดอ่าวไทย  
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ปัจจุบันการป้องกันแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ าเค็ม ปกติจะใช้วิธีการน าน้ า 
จากระบบชลประทานไปผลักดันน้ าเค็ม จึงเห็นควรส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักด้านการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ประหยัด 
ลดการสูญเสีย มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้น้ าตามความต้องการของพืช เนื่องจากกรมชลประทานจ าเป็นต้องน าน้ า 
ในระบบชลประทานไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่น นอกเหนือจากการผลักดันน้ าเค็ม เช่น การใช้น้ าเพื่อการเกษตร การใช้น้ า
เพื่ออุปโภคและบริโภค ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
ในพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ าเค็ม) ต่อไป 
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มติ ครม. : รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการตามที่
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ โดยให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
041164 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2564 
 
สารัตถะ : กนย. เสนอ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564

โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม  ซึ่งท่ีประชุมมีมติเรื่องส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
1. ขออนุมัตโิครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 

๑) เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่  3 วงเงินรวมทั้งสิ้น
10,065,687,645.28 บาท 

2) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย หารือกับกระทรวงการคลัง  
และส านักงบประมาณ เกี่ยวกับงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ ให้ชัดเจน ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

๓) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินโครงการฯ และจัดท ารายละเอียดโครงการฯ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

2. ขออนุมัตขิอรับเงินอุดหนุนและส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทนเพ่ิมเติมโครงการควบคุมปริมาณการผลิต 
1) เห็นชอบในหลักการการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิตจากปี 2558 -2564 

เป็นปี 2558 - 2566 โดยก าหนดเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มเติมอีกจ านวน 450,000 ไร่ วงเงินรวมทั้งสิ้น 
7,200 ล้านบาท 

2) เห็นชอบในหลักการการขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับพื้นที่ที่ได้ด าเนินการไปแล้วเพิ่มเติมภายใต้โครงการ
ควบคุมปริมาณการผลิต ระหว่างปี 2558 – 2563 จ านวน 911,751.90 ไร่ กรอบวงเงิน 14,588.0304 ล้านบาท 

๓) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย หารือกับส านักงบประมาณ 
เกี่ยวกับงบประมาณในการด าเนินการให้ชัดเจน ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

3. ขออนุมัติโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) เพ่ือรับซ้ือยางจากเกษตรกรชาวสวนยาง

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

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง 
และผู้ประกอบกิจการยางพารา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
๑) เห็นชอบในหลักการโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกร

ชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง วงเงินสินเช่ือ 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2564 – ธันวาคม 2565 ระยะเวลาในการชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการฯ 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 
31 ธันวาคม 2565 กรอบวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 603.50 ล้านบาท 

2) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย หารือกับกระทรวงการคลัง  
และส านักงบประมาณ เกี่ยวกับงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ ให้ชัดเจน ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

๓) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินโครงการฯ และจัดท ารายละเอียดโครงการฯ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป  

4. ขออนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เกี่ยวกับการมอบหมายหน่วยงานขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือชดเชยดอกเบี้ยของผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท 

เห็นชอบในหลักการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เกี่ยวกับการมอบหมาย
หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเช่ือ 
เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเช่ือ 20,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย 
ท าหน้าที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

5. ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ 

๑) เห็นชอบเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

(1) ชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อไม้ยาง และหรือชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขยายก าลังการผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ณ ท่ีตั้งเดิม
หรือท่ีตั้งใหม่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ 

(2) ผู้ประกอบการจะต้องมีสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและหรือสินเช่ือที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกิจการไม้ยาง
และผลิตภัณฑ์กับสถาบันการเงิน 

๒) มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย หารือกับกระทรวงการคลังในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของโครงการฯ 

6. ขออนุมัติเพ่ิมองคป์ระกอบในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
เห็นชอบเพิ่มนายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เป็นกรรมการในองค์ประกอบ กนย. 

7. ขออนุมัติเพ่ิมองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี 
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1) เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา
ระยะ 20 ปีเพ่ิมเติม 

๒) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยการยางแห่งประเทศไทย ยกร่างองค์ประกอบ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี เพิ่มเติม เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กนย. 
เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 

8. ผลด าเนินการระบายยาง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

รับทราบผลด าเนินการระบายยาง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง  ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน 2563  
และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ประธาน กนย. 
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย รับข้อสังเกตของประธานชุมนุมสหกรณ์

เกษตรอุตสาหกรรมการยางแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับผลด าเนินการระบายยาง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2563 ไปพิจารณา พร้อมจัดท าค าช้ีแจงเสนอประธาน กนย. และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ 
 


