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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080763 
 
เรื่อง : ขออนุมัติด้ำเนินโครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจำรณำ ดังนี  

1. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทำน ด้ำเนินโครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำห้วยกรอกเคียน 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีก้ำหนดแผนงำนโครงกำร 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖๗) กรอบวงเงินงบประมำณ
โครงกำรทั งสิ น 1,88๐.00 ล้ำนบำท 

2. มอบหมำยให้ส้ำนักงบประมำณ พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณเพื่อด้ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนงำน
ต่อไป 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี  
๑. กษ. รำยงำนว่ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ อยู่ในพื นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 

: EEC) ซึ่งมีกำรขยำยตัวของชุมชนทั งภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะพื นที่ลุ่มน ้ำ ,คลองท่ำ
ลำด (คลองระบมและคลองสียัด) และเนื่องจำกลุ่มน ้ำคลองท่ำลำดเป็นลุ่มน ้ำย่อยของลุ่มน ้ำบำงปะกง ท่ีประสบปัญหำกำร
รุกล ้ำของน ้ำเค็มมำโดยตลอด ซึ่งปกติจะใช้น ้ำจำกอ่ำงเก็บน ้ำคลองสียัด อ่ำงเก็บน ้ำคลองระบม จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
อ่ำงเก็บน ้ำนฤบดินทรจินดำ จังหวัดปรำจีนบุรี และอ่ำงเก็บน ้ำขุนด่ำนปรำกำรชล จังหวัดนครนำยก เพื่อผลักดันน ้ำเค็ม  
ในแม่น ้ำบำงปะกง แต่ในช่วงฤดูแล้งปริมำณน ้ำจำกอ่ำงเก็บน ้ำดังกล่ำว อำจมีไม่เพียงพอที่จะใช้ผลักดันน ้ำเค็มได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลกระทบต่อกำรผลิตน ้ำประปำ นอกจำกนี ข้อมูลกำรประเมินควำมต้องกำรใช้น ้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ตั งแต่ พ.ศ. 2560 - 2580 พบว่ำ ปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ำในปี พ.ศ. 2580 (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560) เพิ่มขึ น
จำก 1,456 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็น 1,637 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (เพิ่มขึ นร้อยละ 12) แต่ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
มีแหล่งน ้ำต้นทุนเพียง 1,510 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งอำจไม่เพียงพอในกำรใช้น ้ำเพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของจังหวัด  
ในอนำคต 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทำน ได้มีแนวทำงเพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำเพื่อรองรับ
กำรเจริญเติบโตในพื นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก โดยได้จัดท้ำแผนกำรพัฒนำแหล่งน ้ำภำยใต้โครงกำรพัฒนำแหล่ง
น ้ำและกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำรองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ประกอบด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

1. เป็นแหล่งน ้ำต้นทุนควำมจุเก็บกัก 19.20 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
2. สำมำรถส่งน ้ำช่วยเหลือพื นท่ีเพำะปลูกในฤดูฝน 11,000 ไร่ 

และเพำะปลูกในฤดูแล้ง 3,000 ไร่ 
3. สนับสนุนกำรอุปโภค – บริโภค และกำรอุตสำหกรรม  

ในพื นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรำ ประมำณ 
3.00 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อป ี

4. สำมำรถรักษำสมดุลของระบบนิเวศวิทยำในกำรเสริม
ศั กยภำพกำรผลักดันน ้ ำ เค็ ม ในแม่ น ้ ำบำงปะกง ประมำณ  1 .3  
ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อป ี

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(๑) อ่ำงเก็บน ้ำห้วยกรอกเคียน ควำมจุ 19.20 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
(2) อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนหนองกระทงิ ควำมจุ 15.00 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
(3) อ่ำงเก็บน ้ำคลองกะพง ควำมจุ 27.50 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
ซึ่งคณะกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ (กนช.) ได้เห็นชอบแผนดังกล่ำวแล้ว ในครำวกำรประชุม กนช.  

ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562 รวมทั งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทรำบเมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563  
โดยที่กรมชลประทำนได้มีกำรขับเคลื่อนแผนงำนดังกล่ำว โดยจะด้ำเนินกำรโครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำห้วยกรอกเคียน  
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็นโครงกำรแรก 

มติ ครม. : อนุมัติตำมควำมเห็นของส้ำนักงบประมำณ และให้กระรวงเกษตรและสหกรณ ์(กรมชลประทำน) รับควำมเห็น
ของกระทรวงกำรคลัง กระทรวงคมนำคม กระทรวงมหำดไทย ส้ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
และส้ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกไปพิจำรณำด้ำเนินกำรต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080763 
 
เรื่อง : กำรลงนำมพิธีสำรว่ำด้วยข้อก้ำหนดในกำรกักกันโรคและตรวจสอบส้ำหรับกำรส่งออกและน้ำเข้ำผลไม้ผ่ำนประเทศ 

ที่สำมระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งรำชอำณำจักร
ไทยและส้ำนักงำนศุลกำกรแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจำรณำ ดังนี  

1. ให้ควำมเห็นชอบต่อร่ำงพิธีสำรว่ำด้วยข้อก้ำหนดในกำรกักกันโรคและตรวจสอบส้ำหรับกำรส่งออก 
และน้ำเข้ำผลไม้ผ่ำนประเทศที่สำมระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำงกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์แห่งรำชอำณำจักรไทยและส้ำนักงำนศุลกำกรแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนำมในพิธีสำรว่ำด้วยข้อก้ำหนด 
ในกำรกักกันโรคและตรวจสอบส้ำหรับกำรส่งออกและน้ำเข้ำผลไม้ผ่ำนประเทศท่ีสำมระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ระหว่ำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งรำชอำณำจักรไทยและส้ำนักงำนศุลกำกรแห่ งสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ทั งนี  หำกมีกำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงพิธีสำรฯ ในส่วนที่มิใช่สำระส้ำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จะได้หำรือร่วมกับกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย กระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อพิจำรณำด้ำเนินกำรในเรื่องนั นๆ  
โดยไม่ต้องน้ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอีกครั งและรำยงำนให้คณะรัฐมนตรีทรำบ 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กำรขนส่งผลไม้สดจำกไทยไปจีนในปัจจุบัน วิธีกำรขนส่งที่ได้รับควำมนิยมจำกผู้ประกอบกำรส่งออกผลไม้ 

ของไทยคือกำรขนส่งทำงบก ซึ่งใช้เวลำกำรขนส่งสั นกว่ำกำรขนส่งทำงเรือ ท้ำให้ผลไม้คงคุณภำพและควำมสด รวมทั ง
สำมำรถกระจำยไปยังตลำดตำมมณฑลต่ำงๆ ของจีนได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งกำรลงนำมพิธีสำรว่ำด้วยข้อก้ำหนดในกำรกักกัน
โรคและตรวจสอบส้ำหรับกำรขนส่งผลไม้สดจำกไทยไปจีนผ่ำนประเทศที่สำม ตั งแต่ปี 2552 เป็นจุดเริ่มต้นให้ผลไม้สด
จำกประเทศไทยจ้ำนวน 22 รำยกำรที่จีนอนุญำตให้น้ำเข้ำ สำมำรถขนส่งโดยใช้เส้นทำงขนส่งทำงบกจำกไทยไปจีน 
ในสองเส้นทำง ได้แก่ กำรขนส่งจำกด่ำนมุกดำหำรของไทยเข้ำสู่จีน ณ ด่ำนโหย่วอี กว่ำน เขตปกครองตนเองกว่ำงซีจ้วง 
และขนส่งจำกด่ำนเชียงของของไทย เข้ำสู่จีน ณ ด่ำนโม่หำน มณฑลยูนนำน 

2. ปริมำณกำรขนส่งผลไมส้ดจำกไทยไปจีนโดยเส้นทำงบกขยำยตัวขึ นอย่ำงรวดเร็ว และในช่วงฤดูกำลที่ผลไม้ไทย

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขนส่งและช่วยอ้ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 
ผู้ส่งออกไทยในช่วงฤดูกำลผลไม้ออกสู่ตลำด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และเวียดนำมออกสู่ตลำดพร้อมกันจ้ำนวนมำก มักเกิดปัญหำกำรจรำจรติดขัด และรถขนส่งผลไม้จำกไทยติดอยู่  
ที่ชำยแดนจีนเป็นเวลำนำน ส่งผลให้สินค้ำผลไม้สด โดยเฉพำะทุเรียนเสียหำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกำรเพิ่มช่องทำงกำรน้ำเข้ำผลไม้ผ่ำนเส้นทำงทำงบก เพื่อกระจำยให้สินค้ำสำมำรถน้ำเข้ำจีนได้หลำยช่องทำง  
จะช่วยลดภำระกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนลดระยะเวลำในกำรตรวจปล่อยสินค้ำของแต่ละด่ำนลง สำมำรถ
แก้ไขปัญหำควำมเสียหำยที่เกิดขึ นกับผลไม้ไทยได้ จึงได้เร่ งเจรจำผลักดันให้จีนเปิดด่ำนน้ำเข้ำผลไม้และเส้นทำง 
ในกำรขนส่งผลไม้จำกไทยเพิ่มเติม โดยมีหนังสือถึงส้ำนักงำนศุลกำกรแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน (GACC) เพื่อเสนอ 
ร่างพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สาม
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับใหม่ให้ฝ่ำยจีนพิจำรณำ โดยมีสำระส้ำคัญระบุให้ฝ่ำยจีนเพิ่มด่ำน
น้ำเข้ำผลไม้จำกไทย ฝ่ำยไทยเพิ่มด่ำนที่สำมำรถส่งสินค้ำผลไม้ไปจีน รวมทั งอนุญำตให้ฝ่ำยไทยใช้เส้นทำงใดก็ได้ในกำร
ขนส่งผลไม้จำกไทยไปจีน เพื่อแก้ปัญหำกำรขนส่งและอ้ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ส่งออกของไทย ทั งนี  ร่ำงพิธีสำรฯ ฉบับ
ใหม่นี ได้ผนวกเนื อหำในพิธีสำรฯ ที่เคยลงนำมแล้วสองฉบับ ได้แก่ 

1) พิธีสำรว่ำด้วยข้อก้ำหนดในกำรกักกันโรคและตรวจสอบส้ำหรับกำรขนส่งผลไม้ไทยที่ส่งออกผ่ำนประเทศ 
ที่สำมเข้ำสู่สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งก้ำหนดให้ผลไม้ต้องถูกส่งออกจำกไทยไปจีนผ่ำนเส้นทำงจำกด่ำนมุกดำหำร (ไทย) 
เข้ำสู่จีนตอนใต้ที่ด่ำนโหย่วอี กว่ำน เมืองผิงเสียง เขตปกครองตนเองกว่ำงซีจ้วง ลงนำมเมื่อวันท่ี 24 มิถุนำยน 2552 

2) พิธีสำรว่ำด้วยข้อก้ำหนดในกำรกักกันโรคและตรวจสอบส้ำหรับกำรส่งออกและน้ำเข้ำผลไม้ผ่ำนประเทศ  
ที่สำมระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งก้ำหนดให้ผลไม้ต้องถูกส่งออกและน้ำเข้ำผ่ำนเส้นทำงจำก  
ด่ำนเชียงของ (ไทย) เข้ำสู่จีนที่ด่ำนโม่หำน (จีนตะวันตก) มณฑลยูนนำน ลงนำมเมื่อวันท่ี 21 เมษำยน 2554 

3. ร่ำงพิธีสำรว่ำด้วยข้อก้ำหนดในกำรกักกันโรคและตรวจสอบส้ำหรับกำรส่งออกและน้ำเข้ำผลไม้ผ่ำนประเทศ 
ที่สำมระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งรำชอำณำจักรไทย  
และส้ำนักงำนศุลกำกรแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็นกำรด้ำเนินกำรภำยใต้บันทึกควำมเข้ำใจร่วมกันว่ำด้วยควำม
ร่วมมือด้ำนสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืชระหว่ำงไทยและสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งลงนำมเมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2547 
โดยมีสำระส้ำคัญ ดังนี  

1) ผลไม้ที่น้ำเข้ำและส่งออกของทั งสองฝ่ำยจะต้องเป็นผลไม้ที่ได้รับอนุญำตระหว่ำงกัน โดยจะต้องจัดส่ง
ข้อมูลทะเบียนรำยช่ือสวน และโรงคัดบรรจุ ซึ่งได้รับกำรขึ นทะเบียนของแต่ละฝ่ำย ทั งนี  ผลไม้ต้องได้รับกำรบรรจุ  
ในผลิตภัณฑ์ใหม่ สะอำด และอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ควบคุมอุณหภูมิระหว่ำงกำรขนส่ง 

2) ก่อนกำรส่งออก หน่วยงำนผู้รับผิดชอบของไทยและจีนจะสุ่มเก็บตัวอย่ำงของผลไม้เพื่อตรวจสอบ และจะออก
ใบรับรองสุขอนำมัยพืชเมื่อสินค้ำเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก้ำหนด โดยตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ควบคุมอุณหภูมิจะต้องถูกปิดผนึก 
ในใบรับรองสุขอนำมัยพืชจะต้องระบุหมำยเลขตู้สินค้ำ รวมทั งหมำยเลขก้ำกับกำรปิดผนึก โดยใบรับรองฯ จะมีอำยุ  
10 วัน ทั งนี  ทั งสองฝ่ำยจะต้องส่งส้ำเนำใบรับรองฯ ผ่ำนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบใบรับรองสุขอนำมัยพืช
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนสินค้ำจะเข้ำด่ำนของทั งสองประเทศ โดยห้ำมมิให้มีกำรเปิดตู้ผลไม้ระหว่ำงกำรขนส่งผ่ำนป ระเทศ 
ที่สำม 
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3) เมื่อผลไม้ถึงด่ำนน้ำเข้ำ เจ้ำหน้ำที่จะด้ำเนินกำรตรวจสอบและกักกัน ณ ด่ำนน้ำเข้ำ โดยจะตรวจสอบ  
ควำมสมบูรณ์ของกำรปิดผนึกตู้สินค้ำ ใบรับรองสุขอนำมัยพืช เอกสำรที่เกี่ยวข้อง และควำมสมบูรณ์ของตู้ระวำงสินค้ำ 
และจะมีกำรปล่อยสินค้ำภำยหลังจำกสุ่มตัวอย่ำงเพื่อกำรตรวจสอบและกักกันแล้ว หำกตรวจพบว่ำสินค้ำไม่สอดคล้อง 
กับข้อมูลที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนำมัยพืช หรือกำรปิดผนึกไม่สมบูรณ์ หรือมีกำรปลอมปนผลไม้จำกประเทศอื่น  
สินค้ำจะถูกปฏิเสธกำรน้ำเข้ำหรือถูกท้ำลำยทิ ง ทั งนี  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของทั งสองฝ่ำยจะต้องแจ้งข้อมูลปัญหำ 
กำรปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องให้แต่ละฝ่ำยทรำบโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะท้ำได้ เพื่อสืบค้นหำสำเหตุและก้ำหนดแนวทำงแก้ไข
ปัญหำร่วมกันต่อไป 

4) ด่ำนน้ำเข้ำและส่งออกของไทยประกอบด้วย ด่ำนเชียงของ ด่ำนมุกดำหำร ด่ำนนครพนม และจุดผ่ำนแดน
ถำวรบ้ำนผักกัด จังหวัดจันทบุรี และด่ำนน้ำเข้ำและส่งออกของจีนประกอบด้วยด่ำนโหย่วอี กว่ำน ด่ำนโมฮำน ด่ำนตงซิง 
และสถำนีรถไฟผิงเสียง 

5) ในกรณีที่สถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง สองฝ่ำยสำมำรถหำรือและปรับแก้ไขข้อก้ำหนดตำมพิธีสำรฉบับนี ได้ 
โดยพิธีสำรฉบับนี มีผลบังคับใช้ทันทีที่มีกำรลงนำมและมีผลต่อเนื่องตลอดระยะเวลำ 3 ปี และจะต่ออำยุต่อไปอีก 3 ปี 
โดยอัตโนมัติ จนกว่ำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดจะมีจดหมำยแจ้งควำมประสงค์ที่จะยกเลิกพิธีสำรฉบับนี ให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบไม่น้อย
กว่ำ 6 เดือนล่วงหน้ำก่อนวันหมดอำยุ 

6) พิธีสำรว่ำด้วยข้อก้ำหนดในกำรกักกันโรคและตรวจสอบส้ำหรับกำรขนส่งผลไม้ไทยที่ส่งออกผ่ำนประเทศ 
ที่สำมเข้ำสู่สำธำรณรัฐประชำชนจีน ฉบับลงนำมเมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2552 และพิธีสำรว่ำดว้ยข้อก้ำหนดในกำรกักกันโรค
และตรวจสอบส้ำหรับกำรส่งออกและน้ำเข้ำผลไม้ผ่ำนประเทศที่สำมระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
ฉบับลงนำมเมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2554 จะถูกยกเลิก เมื่อมีกำรลงนำมพิธีสำรฉบับนี  

4. ทั งสองฝ่ำยประสงค์ให้มีกำรลงนำมพิธีสำรฯ โดยเร็วที่สุด โดยภำยหลังกำรลงนำมฝ่ำยจีนจะเพิ่มด่ำนน้ำเข้ำ
ผลไม้จำกไทยและอนุญำตให้ฝ่ำยไทยใช้เส้นทำงใดก็ได้ในกำรขนส่งผลไม้จำกไทยไปจีน เพื่อประโยชน์ในกำรอ้ำนวยควำม
สะดวกทำงกำรค้ำระหว่ำงไทยและจีน และเป็นกำรแก้ปัญหำกำรส่งออกผลไม้ไทยให้แก่ผู้ส่งออกไทยในช่วงฤดูกำลผลไม้ 
แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 ท้ำให้ไทยและจีนไม่สำมำรถลงนำมในพิธีสำรฯ ร่วมกันได้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ถึงส้ำนักงำนศุลกำกรแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ให้พิจำรณำ
อนุญำตกำรน้ำเข้ำผลไม้ตำมเง่ือนไขในพิธีสำรฉบับใหม่ทันที ซึ่งส้ำนักงำนศุลกำกรแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีนได้ตอบรับ
ข้อเสนอดังกล่ำว ท้ำให้ตั งแต่วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๓ เป็นต้นมำ ผลไม้ไทยสำมำรถส่งออกไปยังจีนผ่ำนด่ำนตงซิง 
และสถำนีรถไฟผิงเสียงได้ตำมเงื่อนไขที่ปรำกฏในพิธีสำร 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับควำมเห็น
ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศและกระทรวงสำธำรณสุขไปพิจำรณำด้ำเนินกำรต่อไป ทั งนี  หำกมีควำมจ้ำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนร่ำงพิธีสำรว่ำด้วยข้อก้ำหนดในกำรกักกันโรคและตรวจสอบส้ำหรับกำรส่งออกและน้ำเข้ำผลไม้ผ่ำนประเทศ  
ที่สำมระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งรำชอำณำจักรไทย  
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และส้ำนักงำนศุลกำกรแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ในส่วนที่ไม่ใช่สำระส้ำคัญและไม่ขัดกับหลักกำรที่คณะรัฐมนตรี  
ได้ให้ควำมเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้ำเนินกำรได้ โดยให้น้ำเสนอคณะรัฐมนตรีทรำบภำยหลังพร้อมทั ง
ให้ชี แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจำกกำรปรับเปลี่ยนดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
30 มิถุนำยน 2558 (เรื่อง กำรจัดท้ำหนังสือสัญญำเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080763 
 
เรื่อง : ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้ ในครำวประชุมครั งที่ 8/2563 
 
สารัตถะ : คกง. เสนอ ครม. พิจำรณำผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้ ในครำวประชุมครั งที่ 8/2563 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี  
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้รำยงำนว่ำ  

ในครำวประชุม คกง. ครั งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 คกง. ได้พิจำรณำกลั่นกรองแผนงำนหรือโครงกำร
เพื่อขอใช้จ่ำยเงินกู้ภำยใต้แผนงำนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงินไม่เกิน 400 ,000 ล้ำนบำท  
โดยมีสำระส้ำคัญสรุปได้ ดังนี  

1. ณ วันที่ 11 มิถุนำยน 2563 มีหน่วยงำนของรัฐได้จัดส่งข้อเสนอโครงกำรเบื องต้น (Project Brief) ให้ สศช. 
พิจำรณำจ้ำนวนรวม 45,174 โครงกำร วงเงินประมำณ 641,973 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 จ้ำนวน 
46,411 โครงกำร วงเงินประมำณ 1.45 ล้ำนล้ำนบำท) 

2. กรอบแนวคิดในกำรด้ำเนินแผนงำน/โครงกำรภำยใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในรอบที่ 1  
จะยึดกำรด้ำเนินกำรในระดับพื นที่ (Area Based) เป็นหลัก และเน้นกำรฟื้นฟูและสร้ำงเศรษฐกิจภำยในประเทศหลัง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยให้ควำมส้ำคัญต่อสำขำเศรษฐกิจของประเทศท่ียังคงมี
ควำมได้เปรียบและต่ำงประเทศยังมีควำมต้องกำรเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ สำมำรถรองรับ
แรงงำนส่วนเกินท่ีอพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน เน้นกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนทั งในด้ำนก้ำลงัคน แผนงำนโครงกำร
และกำรลงทุน รวมถึงเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในพื นที่และภำคส่วนอื่น ๆ ซึ่งจำกกำรพิจำรณำกลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงกำรเบื องต้น พบว่ำ มีข้อเสนอโครงกำรเบื องต้นของหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีมีควำมสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ข้ำงต้นในรอบท่ี 1 จ้ำนวน 186 โครงกำร กรอบวงเงินเบื องต้นประมำณ 92,400 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 3 แผนงำน ได้แก่ 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐำนรำก แผนงำนสร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน และแผนงำนกำรกระตุ้น
อุปโภคบริโภคและกระตุ้นกำรท่องเที่ยว 

3. สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนงำนหรือโครงกำรเพื่อขอใช้จ่ำยเงินกู้ภำยใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตำมบัญชีท้ำยพระรำชก้ำหนดรอบที่ 1 (ครั งท่ี 1) จ้ำนวน 5 โครงกำร ประกอบด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกง./กษ. (กนท.สป.กษ./กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แผนงาน/โครงการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

สรุปสาระส าคัญโครงการ 
ระยะเวลา การด าเนินการ ประโยชน์ที่ได้รับ 

โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก จ านวน 2 โครงการ 
1) โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ม 
เกษตรทฤษฎี ใหม่  (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

9,805.707 กรกฎำคม 2563 - 
กันยำยน 2564 

ฝึ ก อ บ ร ม เก ษ ต ร ก ร
เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎี
ใหม่/เพิ่มพื นท่ีเก็บกักน ้ำ
ส้ำหรับท้ำกำรเกษตร 

เพิ่ มรำยได้ เกษตรกร 
44,099 รำย/เพิ่มกำร
จ้ำงงำนเกษตรกร 8,018 
รำย/มีพื นที่กักเก็บน ้ำ
ส้ำหรับท้ำกำรเกษตรใน
ฤดูแล้ง 

2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลกั
ทฤษฎี ใหม่ประยุกต์สู่  “โคก 
หนอง นา โมเดล” (กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย) 

4,787.916 กรกฎำคม 2563 – 
กันยำยน 2564 

พั ฒ น ำ พื น ที่ เ รี ย น รู้
ชุมชน/ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนผ่ำน
ก ำ ร ส ร้ ำ ง ง ำ น ส ร้ ำ ง
รำยได้ให้แก่เกษตรกร 
แรงงำนบัณฑิตจบใหม่ 
กลุ่ มแรงงำนที่ อพยพ
กลับท้องถิ่น 

เพิ่ ม ร ำ ย ได้ ให้ แ ก่
เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ
ประชำชน 25,179 
ครัวเรือน/เพิ่มกำร
จ้ ำงงำน เกษตรกร 
6 ,492 รำย/เพิ่ ม
พื นที่ปลูกป่ำไม่น้อย
กว่ำ 25,759 ไร่ 

โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน จ านวน 3 โครงการ 
3) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการ
ดิ น แ ล ะปุ๋ ย เพ่ื อ ชุ ม ช น  
(One Stop Service) (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) 

169.885 สิงหำคม 2563 – 
กันยำยน 2564 

ฝึกอบรมสมำชิกศูนย์จัดกำร
ดิ นปุ๋ ยชุ มชนให้ มี องค์
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีและ
นวั ตกรรมในกำรตรวจ
วิ เครำะห์ ดิ นและใช้ปุ๋ ย 
รวมทั งขยำยผลไปยังพื นที่
เกษตรแปลงใหญ่ 

เพิ่มกำรจ้ำงงำนในธุรกิจ
บริกำรดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชนประมำณ 2,364 
คน/ลดต้นทุนกำรใช้
ปุ๋ยเคมีในพืชเศรษฐกิจ
ต่ำง ๆ  ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 20 หรือประมำณ 
18,000 ตั น (253 
ล้ำนบำท) 

4) โครงการพื้ นที่ ท่ องเที่ ยว
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
(Safety Zone) (กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

15.000 กรกฎำคม – ธันวำคม 
2563 

ส ร้ ำ งต้ น แ บ บ พื น ที่
ท่ องเที่ ยวให้ เป็ นพื นที่
ป ล อ ด ภั ย ส้ ำ ห รั บ
นั กท่ องเที่ ยว 5 พื นที่ 

ประเทศไทยมีพื นที่
ท่ องเที่ ย วต้นแบบ
ส้ำหรับเป็นตัวอย่ำง
ให้ พื นที่ ท่ องเที่ ย ว
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ได้แก่ ย่ำนเมืองเก่ำน่ำน 
ห ำดบ ำงแสน  ชลบุ รี  
เอเชียทีค ชุมชนบ้ำนไร่กอง
ขิง เชียงใหม่ และเยำวรำช 
รวมถึงฝึกอบรมเรื่องควำม
ปลอดภัยและสุขอนำมัยให้
ผู้ประกอบกำรและร้ำนค้ำ
ต่ำง ๆ   

อื่นๆ/รำยได้กระจำย
สู่เศรษฐกิจฐำนรำก 

5) โครงการพัฒนาศักยภาพ
แห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว เรี ยน รู้ 
ด้ านสั ตว์ ป่ า (กรมอุ ทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

741.588 สิงหำคม 2563 – 
สิงหำคม 2564 

ปรับปรุงโครงสร้ำงพื นฐำน 
และสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก
ให้ ได้ มำตรฐำน/จ้ ำงงำน 
ในชุมชนท้องถิ่นรอบพื นที่
อนุรักษ์สัตว์ป่ำ 1,250 คน 
เพื่ อให้ ควำมรู้ ในแหล่ ง
ท่องเที่ยว/พัฒนำมำตรฐำน
กิจกรรมดูนกและเดินป่ ำ 
ในพื นที่อนุรักษ์สัตว์ป่ำ 

ย ก ร ะ ดั บ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ
เพื่ อกำรเรียนรู้ด้ ำน
สัตว์ป่ำ/เกิดกำรจ้ำง
งำนและสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชนท้องถิ่น
โดยรอบ เช่น ผู้ให้บริกำร
ด้ ำนกำรท่ องเที่ ยว
(มัคคุเทศก์) 1,250 คน 
ผู้ประกอบกำรก่อสร้ำง
ในท้ องถิ่ น จ้ ำนวน  
125 รำย  

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 
(จ านวน 5 โครงการ) 

15,520.096 ล้านบาท 

 
มติ ครม. : ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงบประมำณ รำยงำนเพิ่มเติมว่ำ ส้ำนักงบประมำณไดร้ับข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำร 
1 ต้ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี
จะพิจำรณำอนุมัติโครงกำรดังกล่ำว ตำมที่เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนกรรมกำร
กลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้เสนอได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจำรณำแล้วลงมติว่ำ 

1. รับทรำบ เห็นชอบ และอนุมัติแผนงำน/โครงกำรภำยใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในรอบที่ 1 
(ครั งที่ 1) ตำมมติคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้ ในครำวประชุมครั งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 
ตำมที่เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้เสนอ 

2. ให้เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้  
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และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงคมนำคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงสำธำรณสุข ธนำคำรแ ห่งประเทศไทย  
และส้ำนักงำนบริหำรนโยบำยของนำยกรัฐมนตรีไปพิจำรณำด้ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080763 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบกลำง รำยกำรเงินส้ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้ำเป็น ปี 2563 
 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติงบกลำง รำยกำรเงินส้ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้ำเป็น ปี 2563 
จ้ำนวน 506.67 ล้ำนบำท เพื่อด้ำเนินกำรเตรียมกำรรองรับปริมำณน ้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันควำมเสี่ยงก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยและผลกระทบเป็นวงกว้ำง รวมถึงเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร
ทรัพยำกรน ้ำจังหวัด และคณะท้ำงำนภำยใต้คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำจังหวัด ทั ง 76 จังหวัด โดยรำยละเอียด  
ของแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส้ำนักงบประมำณ (สงป.) 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. สทนช. เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลำง รำยกำรเงินส้ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้ำเป็น ปี 2563  

จ้ำนวน 506.67 ล้ำนบำท เพื่อด้ำเนินกำรเตรียมกำรรองรับปริมำณน ้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันควำมเสี่ยงที่จะ
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยและผลกระทบเป็นวงกว้ำง รวมถึงเพื่ อเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุ นกำรด้ำเนินงำนของ
คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำจังหวัด และคณะท้ำงำนภำยใต้คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำจังหวัด ทั ง 76 จังหวัด 
เนื่องจำกปัจจุบันก้ำลังเข้ำสู่ฤดูฝน ปี 2563 แต่ฝนไม่ตกตำมฤดูกำล และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้พยำยำมแก้ไขปัญหำภัย
แล้งและน ้ำท่วมมำโดยตลอดและต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (7 มกรำคม 2563 และ 17 มีนำคม 2563)  
อนุมัติงบประมำณใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งและน ้ำท่วมแล้ว ก็ยังปรำกฏว่ำมีแผนงำนโครงกำรที่ต้องด้ำเนินกำร
เพื่อแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ปี 2562/63 และเพื่อเก็บกักน ้ำในฤดูฝนปี 2563 เพิ่มเติม รวมถึงกำรด้ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร
ของนำยกรัฐมนตรีและรองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) อย่ำงเร่งด่วนเพื่อเตรียมควำมพร้อม  
ในกำรรองรับปริมำณน ้ำในฤดูฝน ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชำชนในพื นที่ โดยที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรแก้ไข
ปัญหำไม่ได้ขอตั งงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รองรับไว้ หรือไม่มีงบประมำณเหลือจ่ำยเพียงพอเพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด้ำเนินกำรดังกล่ำว 

2. สทนช. แจ้งว่ำ นำยกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักกำรให้ใช้จ่ำยจำกงบประมำณประจ้ำปี 2563 งบกลำง 
รำยกำรเงินส้ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้ำเป็น ภำยในกรอบวงเงิน 506.67 ล้ำนบำท ตำมที่ สงป. เสนอ (จำกวงเงิน
ที่ สทนช. เสนอขอทั งหมด 1,255.62 ล้ำนบำท ปรับลดลง จ้ำนวน 748.95 ล้ำนบำท) สรุปได้ ดังนี  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สทนช./กษ. (สผง.สป.กษ./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ เป็นกำรป้องกันควำมเสี่ ยงก่อให้ เกิดควำมเสียหำย 
และผลกระทบเป็นวงกว้ำง รวมถึงเพื่อเป็นกำรเตรียมกำรรองรับน ้ำฝน 
และเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร
ทรัพยำกรน ้ำจังหวัดและคณะท้ำงำนภำยใต้คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำ
จังหวัด ทั ง 76 จังหวัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โครงการ/รายการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

สทนช. เสนอขอ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตาม 
สงป. 

กรมชลประทาน 1,140.07 396.95 
1) โครงกำรระบบสูบผันน ้ำคลองสะพำน – อ่ำงเก็บน ้ำ
ประแสร์ จังหวัดระยอง  

329.17 187.17 

2) แผนงำนซ่อมแซม/ปรับปรุงอำคำรชลประทำน 
จ้ำนวน 577 รำยกำร   

601.13 0.00* 

3) แผนงำนขุดลอกคลองสำยหลักและคลองสำขำใน
กรุงเทพมหำนคร (กทม.) พื นที่หนองจอก 3 คลอง              
(6 โครงกำร)  

9.77 9.77 

4) แผนงำนก้ำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำร              
เร่งระบำยน ้ำหลำกในช่วงฤดูฝน จ้ำนวน 215 แห่ง  

200.00 200.00 

หมำยเหตุ : * สงป. เห็นว่ำ หำกกรมชลประทำนเห็นว่ำมีควำมจ้ำเป็นเร่งด่วน ให้พิจำรณำปรับแผนกำรปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำกโครงกำร/รำยกำรที่ด้ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
แล้วและมีงบประมำณเหลือจำ่ย และ/หรือรำยกำรที่หมดควำมจ้ำเป็น และ/หรือรำยกำรที่คำดว่ำจะไม่สำมำรถด้ำเนินกำร
ได้ทันในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แล้วแต่กรณีในโอกำสแรก 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

สทนช. เสนอขอ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตาม 
สงป. 

สทนช.  20.55 14.73 

1) กำรจัดท้ำแบบจ้ำลองทำงกำยภำพลุ่มน ้ ำเพื่อ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 17 ลุ่มน ้ำ  

4.55 4.55 

2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนของ
คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำจังหวัด (76 จังหวัด จังหวัด
ละ 1 คณะ คณะละ 6 ครั ง) และสนับสนุน กำรด้ำเนินงำนของ
คณะท้ำงำนภำยใต้คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำจังหวัด 
(76 จังหวัด จังหวัดละ 2 คณะ คณะละ 6 ครั ง) 

16.00 10.18 

กทม. 95.00 95.00 
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แผนกำรด้ำเนินกำรขุดลอกคลองหลัก 7 คลอง และ
คลองสำขำ 53 คลอง ใน กทม. พื นที่หนองจอก รวม 
60 โครงกำร  

95.00 95.00 

รวม 1,255.62 506.67 

ทั งนี  สงป. มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเร่งด้ำเนินกำรตำมขั นตอนของกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน/โครงกำรอย่ำงเคร่งครัด  
และเร่งด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมจัดท้ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อท้ำควำมตกลง
ในรำยละเอียดกับ สงป. ตำมขั นตอนต่อไป 

มติ ครม. : อนุมัติตำมที่ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติเสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทำน) 
กระทรวงมหำดไทย (กรุงเทพมหำนคร) และส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติรับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง  
กระทรวงคมนำคม ส้ำนักงบประมำณ (หนังสือส้ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/14450 ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2563) 
และส้ำนักงบประมำณสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำด้ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080763 
 
เรื่อง : กำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศลุ่มน ้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั งท่ี 13 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจำรณำ ดังนี  

1. ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรต่อร่ำงเอกสำรฯ และหำกมีควำมจ้ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่ำงเอกสำรดังกล่ำว
ในส่วนที่ไม่ใช่สำระส้ำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศด้ำเนินกำรได้ โดยไม่ต้อง
น้ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำอีกครั ง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทย  
เข้ำร่วมกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศลุ่มน ้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั งท่ี 13 และเป็นผู้ร่วมให้กำรรับรองร่ำงเอกสำรดังกล่ำว 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศลุ่มน ้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั งที่ 13 ในวันที่ 9 กรกฎำคม 2563 

ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 
2. ท่ีประชุมฯ จะพิจำรณำรับรองเอกสำรผลลัพธ์กำรประชุม 1 ฉบับ ได้แก่ เอกสำร “ควำมร่วมมือลุ่มน ้ำโขงกับ

ญี่ปุ่นเพื่อกำรบรรลุหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำและกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจอย่ำงบูรณำกำร” 
3. ร่ำงเอกสำร “ควำมร่วมมือลุ่มน ้ำโขงกับญี่ปุ่นเพื่อกำรบรรลุหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำและกำรเสริมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจอย่ำงบูรณำกำร” ย ้ำควำมส้ำคัญของกำรพัฒนำหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในอนุภูมิภำค 
ลุ่มน ้ำโขงเพื่อรับมือกับโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 และโรคระบำดในอนำคตโดยตั งเป้ำหมำยให้ประเทศสมำชิกบรรลุ
กำรมีหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำภำยใน ค.ศ. 2030 พร้อมชื่นชมควำมคืบหน้ำของกำรด้ำเนินกำรในเรื่องนี  และแสดง
ควำมมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบำย กำรวิจัยและพัฒนำวัคซีนและเวชภัณฑ์ กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณสุขที่มีประสิทธิภำพและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยญี่ปุ่นเสนอให้เงินช่วยเหลือทำงเทคนิคและกำรจั ดหำ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ให้แก่ประเทศลุ่มน ้ำโขงเป็นจ้ำนวน 33 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ นอกจำกนี  เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภำยหลัง
กำรระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 ประเทศสมำชิกจะร่วมมือกันรักษำห่วงโซ่กำรผลิต เปิดตลำดและเส้นทำง
คมนำคมขนส่ง รวมทั งสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เป็นมิตร สอดคล้องตำมกฎระเบียบขององค์กำรกำรค้ำโลก เพื่ออ้ำนวย 
ควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและควำมยั่งยืนของแหล่งเงินทุนที่จะน้ำมำใช้ด้ำเนินโครงกำรต่ำงๆ 

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

เพื่ อแสดงเจตนำรมณ์ ของประเทศสมำชิกในกำรรับมื อ 
กับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
โดยเน้นควำมส้ำคัญของหลักประกันสุขภำพล่วงหน้ำ และกำรส่งเสริม
ควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรวิจัยและพัฒนำวัคซีนและเวชภัณฑ์ 
กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขที่มีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
และกำรอ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยประเทศสมำชิกแสดงควำมช่ืนชมญี่ปุ่นท่ีได้จัดตั งโครงกำรเงินกู้เพื่อสนับสนุนกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกกำร
ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) Crisis Response Emergency Support Loan) จ้ำนวนเงิน
ประมำณ 4.5 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศก้ำลังพัฒนำในระยะเวลำ 2 ปีข้ำงหน้ำ รวมทั ง
ข้อริเริ่มเงินกู้และกำรลงทุนส้ำหรับอำเซียน (Overseas Loan and Investment for ASEAN) เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื นฐำน สนับสนุนสตรีและธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก และกำรลงทุนโครงกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตำมที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศเสนอ ทั งนี  หำกมีควำมจ้ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่ำงเอกสำร
ควำมร่วมมือลุ่มน ้ำโขงกับญี่ปุ่นเพื่อกำรบรรลุหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำและกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงบูรณำกำรในส่วนที่ไม่ใช่สำระส้ำคัญและไม่ขัดกับหลักกำรที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นขอบไว้ ให้กระทรวง  
กำรต่ำงประเทศด้ำเนินกำรได้ โดยให้น้ำเสนอคณะรัฐมนตรีทรำบภำยหลัง พร้อมทั งให้ชี แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทย
ได้รับจำกกำรปรับเปลี่ยนดังกล่ำวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080763 
 
เรื่อง : ร่ำงประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้ำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญำตให้ท้ำประโยชน์ตำมประเภท

หนังสือแสดงสิทธิ ตำมมำตรำ 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรร่ำงประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้ำหนดที่ดินท่ีได้รับอนุญำตให้ท้ำประโยชน์ตำมประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ตำมมำตรำ 7 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562  
ซึ่งมีสำระส้ำคัญเป็นการก าหนดให้ไม้ที่ปลูกในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ถือว่าเป็นไม้
หวงห้าม 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่อง ร่ำงประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้ำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญำตให้ท้ำประโยชน์ตำมประเภทหนังสือแสดงสิทธิตำมมำตรำ 7 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562  
มำเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงประกำศฯ 

2. ร่ำงประกำศฯ ฉบับนี  มีหลักกำรส้ำคัญเพื่อก้ำหนดให้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีหนังสืออนุญำตให้เข้ำท้ำ
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01, ส.ป.ก. 4-01 ก, ส.ป.ก. 4-01 ข, ส.ป.ก. 4-01 ค) และหนังสืออนุญำต 
ให้เข้ำท้ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่อำศัย (ส.ป.ก. 4-01 ช) เป็นที่ดินที่ได้รับอนุญำตให้ท้ำประโยชน์ตำมประเภท
หนังสือแสดงสิทธิตำมมำตรำ 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำไม้ 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 และให้ไม้ที่ปลูกในท่ีดินดังกล่ำวให้ถือว่ำไม่เป็นไม้หวงห้ำม 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้พิ จำรณำแล้ว เห็นด้วยในหลักกำรของร่ำงประกำศฉบับดังกล่ ำว  

และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

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

เพื่อเป็นกำรช่วยให้เกษตรกรสำมำรถท้ำไม้ที่ปลูกขึ นในพื นที่เขต 
ส.ป.ก. ได้อย่ำงสะดวกยิ่งขึ น อีกทั งจะเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกษตรกร 
ที่ได้รับหนังสืออนุญำตให้ท้ำประโยชน์ในเขต ส.ป.ก. ให้ควำมร่วมมือ 
ตำมนโยบำยรัฐบำลในกำรเพิ่มพื นที่ป่ำเศรษฐกิจและพื นที่สีเขียวอย่ำง 
เป็นรูปธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. เห็นควรท้ำควำมเข้ำใจกับรำษฎรที่ได้รับกำรจัดสรรพื นที่จำกหน่วยงำนอื่นๆ ซึ่งเป็นพื นที่ที่กรมป่ำไม้มอบให้
โดยยังไม่ได้เพิกถอนพื นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ เพื่อไม่ให้เกิดควำมสับสนและด้ำเนินกำรขัดต่อกฎหมำย 

2. ถ้อยค้ำในร่ำงประกำศฯ ในบรรทัดที่ 12 “หรือหนังสืออนุญำตให้เข้ำท้ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่ออยู่
อำศัย (ส.ป.ก. 4-01 ช)” เป็นถ้อยค้ำที่ไม่ตรงกับหนังสืออนุญำตของส้ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่ำวคือ 
ให้ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน และมีกำรอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เฉพำะมีหลักฐำนหนังสืออนุญำตให้เข้ำท้ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4 -01, ส.ป.ก. 4-01 ก, ส.ป.ก. 
4-01 ข, ส.ป.ก. 4-01 ค) และหนังสืออนุญำตให้เข้ำท้ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่อำศัย (ส.ป.ก. 4-01 ช) เห็นควร
แก้ไขถ้อยค้ำในร่ำงประกำศดังกล่ำว เป็น “หนังสืออนุญำตให้เข้ำท้ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินที่อยู่อำศัย (ส.ป.ก. 4-01 ช)” 

3. เห็นควรก้ำหนดให้ที่ดินในเขตจัดนิคมสหกรณ์ และมีกำรอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติจัดที่ดิน เพื่อกำรครองชีพ 
พ.ศ. 2511 เฉพำะที่มีหลักฐำนหนังสืออนุญำตให้สมำชิกนิคมสหกรณเ์ข้ำท้ำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน. 3) 
และหนังสือแสดงกำรท้ำประโยชน์ (กสน. 5) ให้ไม้ที่ปลูกขึ นในที่ดินดังกล่ำว ให้ถือว่ำไม่เป็นไม้หวงห้ำมมำตรำ 7 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักกำรร่ำงประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้ำหนดที่ดินที่ได้รับ
อนุญำตให้ท้ำประโยชน์ตำมประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ตำมมำตรำ 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ตำมที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และให้ส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจำรณำ โดยให้รับ
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำไปประกอบ 
กำรพิจำรณำด้วย แล้วด้ำเนินกำรต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรับควำมเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจำรณำ
ด้ำเนินกำรต่อไปด้วย. 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับควำมเห็นของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำไปพิจำรณำด้ำเนินกำร
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080763 
 
เรื่อง : ผลกำรประชุมสุดยอดอำเซียน สมัยพิเศษ และกำรประชุมสุดยอดอำเซียนบวกสำม สมัยพิเศษ ว่ำด้วยโรคติดเชื อ

ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด – 19) 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทรำบผลกำรประชุมสุดยอดอำเซียน สมัยพิเศษ และกำรประชุมสุดยอดอำเซียนบวกสำม 
สมัยพิเศษ ว่ำด้วยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด – 19) และมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน้ำผลกำรประชุม 
ไปปฏิบัติและติดตำมผลกำรประชุม 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กระทรวงกำรต่ำงประเทศเสนอเรื่อง ขอควำมเห็นชอบต่อร่ำงเอกสำรที่จะมีกำรลงนำมหรือรับรอง 

ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั งที่  36  ให้คณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรประชุมสุดยอดอำเซียน สมัยพิเศษ  
และกำรประชุมสุดยอดอำเซียนบวกสำม สมัยพิเศษว่ำด้วยโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด - 19) และมอบหมำย
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องน้ำผลกำรประชุมไปปฏิบัติ และติดตำมผลกำรประชุมดังกล่ำว 

2. ผลกำรประชุมฯ มีสำระส้ำคัญ อำทิ 
(1) ท่ีประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์และมำตรกำรของประเทศสมำชิกอำเซียนและประเทศ

บวกสำมในกำรรับมือกับกำรแพร่ระบำดของโควิด - 19 และได้หำรือแนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือที่เป็นรูปธรรม 
ของอำเซียนและอำเซียนบวกสำมในกำรรับมือกับโควิด - 19 กำรบรรเทำผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ น  
กำรเตรียมกำรส้ำหรับกำรฟื้นฟูภำยหลังโควิด - 19 และกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ด้ำนสำธำรณสุขในอนำคต 

(2) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์คือ กำรบรรเทำผลกระทบและกำรเตรียมกำรฟื้นฟู
ทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยยืนยันควำมมุ่งมั่นในกำรด้ำรงไว้ซึ่งตลำดที่เปิดกว้ำงต่อกำรค้ำและกำรลงทุน และกำรรักษำ
ควำมเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทำนเพื่อให้เกิดควำมรำบรื่นในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำที่จ้ำเป็น รวมถึงอำหำร ยำ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ รวมถึงกำรใช้กลไกภำยใต้ควำมร่วมมอือำเซียนบวกสำมที่มอียู่ในเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ องค์กรส้ำรองข้ำว
ฉุกเฉินของอำเซียนบวกสำม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERRR) 

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

เพื่อให้กำรรับมือกับโควิด – 19 ในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภำค เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจำรณำแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลกำรประชุมสุดยอดอำเซียน สมัยพิ เศษ  

และกำรประชุมสุดยอดอำเซียนบวกสำม สมัยพิเศษว่ำด้วยโรคตดิเชื อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (โควิด - 19) เนื่องจำกเป็นกำร
แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นและมุ่งประสำนให้เกิดควำมร่วมมือกันและหำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือที่เป็น
รูปธรรมของอำเซียนและอำเซียนบวกสำมในกำรรับมือกับโควิด - 19 กำรบรรเทำผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เกิดขึ น กำรเตรียมกำรส้ำหรับกำรฟื้นฟูภำยหลังโควิด - 19 และกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุขในอนำคต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีให้ควำมร่วมมือในกำรด้ำเนินกำรในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันควำมร่วมมือให้บังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

มติ ครม. : รับทรำบและเห็นชอบตำมที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศเสนอ 
 


