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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 33/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130863 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจ านงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ของไทยกับกระทรวงอาหารและเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจ านงระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
อาหารและเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีด้านการเกษตร (ร่างปฏิญญาร่วมฯ)  
โดยหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ขอให้ กษ. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ลงนามในร่างปฏิญญาร่วมฯ 
(ฝ่ายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเสนอให้ผู้ลงนามของทั้งสองฝ่ายลงนามในประเทศของตน โดยจัดส่งเอกสารต้นฉบับ  
ที่จะให้อีกฝ่ายลงนามผ่านทางไปรษณีย์) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
1. กษ. รายงานว่า ไทยและเยอรมนีมีกรอบความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับรัฐบาล

แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Agreement between the Government of the Federal 
Republic of Germany and the Government of the Kingdom of Thailand regarding Technical 
Cooperation) ลงนามเม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยและเยอรมนี ลงนาม
โดยนายวาลเตอร์ เชล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี และนายถนัด คอมันตร์ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นกรอบความตกลงระหว่างรัฐบาลของสองประเทศ 

2. เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายเกออร์ค ชมิดท์ (H.E. Mr. Georg Schmidt) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกฤษฎา 
บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยฝ่ายเยอรมนีแสดงความสนใจที่จะด า เนินความร่วมมือ 
ด้านการเกษตรกับประเทศไทย ต่อมากระทรวงอาหารและเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federation Ministry of 
Food and Agriculture: BMEL) ได้จัดส่ง ๑) ร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจ านง (Joint Declaration of Intent: JDI)  
๒) ร่างความตกลงการด าเนินงาน (Implementation Agreement: IA) ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร

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

ร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจ านง ระหว่างกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารและเกษตร 
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นการลงนามระดับรัฐมนตรี และเป็น
เรื่องที่ เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการด าเนินการ 
ของหน่วยงานต่างๆ ของไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

- 
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และสหกรณ์ กับ GFA Consulting Group GmbH กระทรวงอาหารและเกษตร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
และ ๓) ร่าง Term of Reference (TOR) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของร่างความตกลงฯ ให้ฝ่ายไทยพิจารณา 

3. หน่วยงานที่เก่ียวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอาหารและเกษตรฯ เยอรมนี ได้พิจารณา
ร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจ านงจนได้ข้อสรุปของร่างสุดท้าย (final draft) 

4. เม่ือวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้พบหารือกับนายอูเว ไฟเลอร์ (H.E Mr. Uwe Feiler) ต าแหน่ง Parliamentary State Secretary ของ BMEL 
(เที ย บ เท่ ารัฐมนตรีช่ วย ว่าการ ) ในระห ว่างการป ระชุม  Global Forum for Food and Agriculture (GFFA)  
และการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรฯ ครั้งที่ ๑๒ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะ
ด าเนินความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรฯ ของไทยและเยอรมนี 

5. ร่างปฏิญญาร่วมฯ จะลงนามโดยรัฐมนตรีทั้งสองฝ่าย เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมในการด าเนินความ
ร่วมมือ เพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือทวิภาคี (bilateral cooperation project) และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน
และที่มีประสิทธิผลในประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ (Joint Project Steering Committee: PSC) 
เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ โดยการจัดท าโครงการความร่วมมือจะด าเนินการผ่านความตกลง
การด าเนินงาน (Implementation Agreement: IA) ซ่ึงลงนามในระดับกรม และมีร่าง Term of Reference: TOR  
ที่แสดงขอบเขตการด าเนินความร่วมมือในภาพรวม 

6. การด าเนินความร่วมมือเริ่มต้นมีระยะเวลา ๓ ปี เพื่อร่วมกันพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ (Cluster 
Farms) ของไทย และเกษตรกรรายย่อยของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรของไทยให้มีกลไกการ
ขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินโครงการจะรับผิดชอบร่วมกัน โดยกระทรวงอาหารและเกษตรฯ เยอรมนี มอบหมายบริษัท 
GFA Consulting Group GmbH ซ่ึงเป็นบริษัทที่ปรึกษาเอกชนของโครงการความร่วมมือทวิภาคีของกระทรวงอาหาร
และเกษตรฯ เยอรมนี ด าเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานของไทย 

8. ร่างปฏิญญาร่วมฯ มีเน้ือหาเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองระดับรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมมือกัน
ในโครงการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธ์กรณี
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

9. ร่างความตกลงการด าเนินงานฯ และร่าง TOR กระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นว่าไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเป็น
เอกสารที่จัดท าขึ้นระหว่างกรมกับบริษัทเอกชน หากกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถพิจารณาด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา และส านักงานอัยการสูงสุดไม่ขัดข้องที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะลงนามในร่างความตกลงการด าเนินงานฯ 
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ดังกล่าว ภายใต้อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร
สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

10. กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งข้อคิดเห็นต่อ
เอกสาร ดังน้ี 

1) ร่างปฏิญญาร่วมฯ ไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 
๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2) ร่างปฏิญญาร่วมฯ เป็นเอกสารแสดงเจตจ านงที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กับกระทรวงอาหารและเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จึงไม่ใช่การจัดท าความตกลงในระดับกรมและไม่เข้า
ข่ายการจัดท าความตกลงตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การท าความตกลงที่หน่วยงาน
สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี โดยที่ร่างปฏิญญาร่วมฯ มีเน้ือหาเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
จึงควรพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

11. ส านักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม่ือวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยแจ้งว่า
ร่างปฏิญญาร่วมฯ เป็นเพียงการท าข้อตกลงการให้ความร่วมมือในกรอบกว้างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความช านาญด้านเทคนิค
และวิชาการ เพื่อส่งเสริมเงื่อนไขที่เอ้ือต่อการเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในประเทศไทย โดยไม่มีข้อก าหนด 
ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางกฎหมายแต่อย่างใด ดังน้ัน หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว   
เห็นว่า สามารถยอมรับและปฏิบัติตามข้อก าหนดในร่างปฏิญญาร่วมฯ ฉบับน้ีได้ ทั้งน้ี ภายใต้อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส านักงานอัยการสูงสุดก็ไม่มีข้อขัดข้องในการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะลงนามร่างปฏิญญาร่วมฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งน้ี หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน  
ร่างปฏิญญาร่วมเจตนาจ านงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารและเกษตร
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีด้านการเกษตรในส่วนที่ ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์  
ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และค่าใช้จ่ายในปีต่อๆ ไปให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 33/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130863 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลท้อแท้ 
อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินเพื่อด าเนิน
โครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท าการ
ส ารวจพื้นที่ที่จะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
1. กษ. เสนอว่า เน่ืองจากพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินหลายพื้นที่ที่มีประกาศก าหนดเขตท้องที่ที่จะส ารวจเป็นเขต

โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังมิได้ประกาศให้เป็นเขตโครงการ  
จัดรูปที่ดิน ต่อมาเม่ือมีประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 การด าเนินการ  
ในขั้นตอนต่อไปจึงต้องประกาศให้ เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามบทเฉพาะกาลในมาตรา 69 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซ่ึงบัญญัติให้บรรดาการด าเนินการใดเก่ียวกับการจัดรูปที่ดินซ่ึงได้กระท าไปแล้วในขั้นตอนใด
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีในเรื่องใด ให้การด าเนินการต่อไปในเรื่องน้ั นเป็นไปตามที่
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนด 

2. อย่างไรก็ตาม การประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดินดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับทางกฎหมายกับสาธารณะต่างๆ 
ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินที่จะน ามาจัดรูปที่ดิน เน่ืองจากไม่มีกฎหมายรองรับให้สามารถน าที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มาใช้เพื่อการจัดรูปที่ดินได้ เพราะยังไม่มีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาที่มีผลอันเป็นการถอนสภาพการเป็นที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน โดยมิต้องด าเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ที่ดินน้ันตกเป็นของกรมชลประทาน 
เพื่อน ามาใช้ในการจัดรูปที่ดินแต่อย่างใด 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 
มีมติเห็นชอบให้พื้นที่ เขตส ารวจจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น 
โดยพัฒนาที่ ดินทุกแปลงให้ ได้ประโยชน์จากโครงการชลประทาน 
และการสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

- 
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ตามพระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้ก าหนดให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 32 และประกาศให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปที่ดิน โดยมิต้องมีการถอนสภาพตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

4. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มีมติรับทราบ
และเห็นชอบให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน และให้ประกาศเป็นเขตโครงการการ
จัดรูปที่ดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 33/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่องเพื่อทราบจร (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130863 
 
เรื่อง : แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแต่งตั้ง นายประยูร ด ารงชิตานนท์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ทั้งน้ี รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  
ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 8 มกราคม 2562 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ

องค์การสะพานปลา จ านวน 7 คน ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  
17 มกราคม 2562 

2. นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ และ นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ กรรมการองค์การสะพานปลาได้มีหนังสือลงวันที่  
22 สิงหาคม 2562 ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการองค์การสะพานปลา ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562  
ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 11 /2562 เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการองค์การสะพานปลา แทนกรรมการที่ขอลาออก องค์การสะพานปลา 
จึงได้มีค าสั่งที่ 370/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการองค์การสะพานปลา 

3. คณะกรรมการสรรหากรรมการองค์การสะพานปลา ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินการตามแนวทาง 
การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกกิจ โดยในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 2/2562  
เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
องค์การสะพานปลา แทนกรรมการที่ขอลาออก รวม 4 ราย ซ่ึงคณะกรรมการองค์การสะพานปลาในคราวประชุมครั้งที่ 
13/2562 เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้องค์การสะพานปลาไปด าเนินการตามแนว
ทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดไว้ต่อไป 

4. องค์การสะพานปลาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1701/4683 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เสนอรายชื่อ
บุคคล รวม 4 ราย ดังกล่าวข้างต้น เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา ซ่ึงคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่  กค 0824/ล 055 ลงวันที่  15 มกราคม 2563  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อสป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

- 
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แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา โดยเห็นชอบ
รายชื่อ นายภัทระ ค าพิทักษ์ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพียงรายเดียว 

5. องค์การสะพานปลาจึงได้มีหนังสือ ที่ กษ 0701.2/581 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการองค์การสะพานปลา รวม 2 ราย ประกอบด้วย 1) นายประยูร ด ารงชิตานนท์  
2) นางรุ่งทิพย์ สิงห์สุวรรณ เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา ซ่ึงคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค 0824/ล 498 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 แจ้งผล
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา โดยเห็นชอบรายชื่อ  
นายประยูร ด ารงชิตานนท์ เพื่อเสนอ แต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ. 1701.2/1791 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) เสนอรายชื่อ นายประยูร ด ารงชิตานนท์ เพื่อเสนอแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0824/ล 697 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบรายชื่อ นายประยูร ด ารงชิตานนท์ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

7. นายประยูร ด ารงชิตานนท์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 
เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากร ซ่ึงฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้มีหนังสือ  
ที่ ตช 0032.34/156181 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 แจ้งผลการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อและชื่อสกุล ปรากฏว่า 
ไม่พบชื่อ – ชื่อสกุลชองบุคคลดังกล่าว ในฐานข้อมูลประวัติผู้เคยถูกจับและด าเนินคดีอาญาแต่อย่างใด 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนน้ีอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
ก าหนดเวลาของผู้ซ่ึงตนแทน 
 
  



8 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 33/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130863 
 
เรื่อง : ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2551 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
๑. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณา เรื่อง ร่างระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... เม่ือวันที่  ๖ กันยายน ๒๕๖๐  
โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมฯ ได้เห็นถึงความส าคัญในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ โดย กอช. 
จะเป็นการบูรณาการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่สอดประสานกับคณะกรรมการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งปรับปรุงอ านาจ
หน้าที่ของ กอช. ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น โดยเน้นย้ าถึงบทบาทในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และส่งเสริม/สนับสนุนภาคเอกชนให้มีการพัฒนาผลิตภาพการผลิต พร้อมๆ กับการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

๒. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
แปรรูปอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๗๐) ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้ กอช. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว กอช. จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ  
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งรัด เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นกลไก 
ในการผลักดันประเด็นส าคัญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณา และขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ 
และตรงตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี 

3. องค์ประกอบ กอช. เพิ่มเติมที่เสนอในครั้งน้ี ประกอบด้วย ๑) รองประธาน : รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 

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

เพื่ อป ระ โย ช น์ต่ อภ าคการ เกษ ต รที่ ส าม ารถ เชื่ อม โย ง 
กับภาคอุตสาหกรรม ได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ในการขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดเป็น
รูปธรรมสอดคล้องกับนโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งการสร้างและประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนา 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

- 
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๒) กรรมการ : กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม (ปรับจากรองประธาน เป็นกรรมการ) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เปลี่ยนชื่อจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
๓) ผู้บริหารส่วนราชการ/องค์กรในก ากับของส่วนราชการ : เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(เปลี่ยนชื่อจากเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือผู้แทน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์อยู่ในองค์ประกอบเดิมและองค์ประกอบใหม่ 

๔. อ านาจหน้าที่เพิ่มเติมของ กอช. ใหม่ สาระส าคัญดังน้ี  
๔.๑ ก าหนดทิศทางนโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้ง

ก าหนดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต และจัดท าแผนปฏิบัติการ  
หรือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดบูรณาการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

๔.๒ ขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย แผนแม่บท 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่ก าหนด รวมทั้งก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต มีการสร้าง 
และประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน 

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงก ากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ 
การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายแผนแม่บท และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม  
ของประเทศ 

๔.๕ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ 
และรายสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ก าหนด รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยการเพิ่มเติม
องค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติใหม่ เป็นการเพิ่มเติมหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนให้ เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ส่งผลให้นโยบายมีเน้ือหาสาระและกลไกที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง อีกทั้ง
การเพิ่มประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (หรือผู้แทน) เป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการน้ัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาค
การเกษตรที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่ อน 
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และผลักดันการด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งการสร้างและประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติไม่ให้ซ้ าซ้อน 
กับคณะกรรมการอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 33/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่องเพื่อพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130863 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ 
 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 11,892.8711 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ าท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามความเห็น 
ของส านักงบประมาณ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
1. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่ เก่ียวข้องประเมินสถานการณ์น้ าต้นทุน รวมทั้ง

คาดการณ์สถานการณ์น้ าเพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการน้ าและให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง  
ปี 2562/63 พบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในเขตการประปา จ านวน 31 จังหวัด 
นอกเขตการประปา จ านวน 38 จังหวัด และมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ าด้านการเกษตรในเขตชลประทาน จ านวน 36 จังหวัด 
และนอกเขตชลประทาน จ านวน 20 จังหวัด ดังน้ัน เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและท าให้  
การบริหารจัดการน้ าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกองอ านวยการน้ าแห่งชาติขึ้น เพื่อบูรณาการ 
ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมเป็นคณะท างาน และได้เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ปี 2563 
จ าแนกได้ดังน้ี 

(1) คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 7 มกราคม 2563 อนุมัติให้ด าเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 เพื่อเป็นการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าด้านอุปโภคในพื้นที่ที่มี  
ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็วทันต่ อสถานการณ์ โดยด าเนินการ 
ในพื้นที่ 44 จังหวัด จ านวน 2,041 แห่ง วงเงินงบประมาณ 3,079.4725 ล้านบาท มีหน่วยงานด าเนินการ 5 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองทัพบก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
และการประปาส่วนภูมิภาค 

(2) คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2563 อนุมัติให้ด าเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝน 

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

เพื่ อ เพิ่ มประสิท ธิภาพการเก็บ กักน้ าในฤดูฝนปี  2563  
ให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในปัจจุบันสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ าท่วมไม่ให้ เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

- 
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ปี 2563 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับกักเก็บน้ าในฤดูฝน ปี 2563 และเพิ่มการลงทุนภาครัฐ โดยการช่วยกระตุ้นการซ้ือ
วัสดุและจ้างแรงงานในท้องถิ่น จ านวน 6,640 แห่ง วงเงินงบประมาณ 7,646.9180 ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติให้
ด าเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
ส าหรับพื้นที่ปลูกไม้ผลยืนต้น จ านวน 86 แห่ง และพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(ภัยแล้ง) จ านวน 80 แห่ง ในวงเงินงบประมาณ 622.4326 ล้านบาท สรุปแผนรวมงานโครงการของทั้ง 2 โครงการ
ข้างต้น จ านวนทั้งสิ้น 6,806 แห่ง ในวงเงินงบประมาณ 8,269.3506 ล้านบาท มีหน่วยงานด าเนินการ 11 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมประมง ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
กรมทรัพยากรน้ า กรมเจ้าท่า การประปาส่วนภูมิภาค กรมการทหารช่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น และกรมการข้าว 

(3) คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อนุมัติให้ด าเนินโครงการเพื่อเตรียมการรองรับปริมาณ
น้ าในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงก่อให้เกิดความเสียหาย และผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการด าเนินงานของบคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดและคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากร
น้ าจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด จ านวน 5 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 506.6730 ล้านบาท มีหน่วยงานด าเนินการ  
3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

2. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติขอรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 1.  
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) สามารถสรุปได้ดังน้ี 

(1) การด าเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 7 มกราคม 2563 จ านวน 2,041 แห่ง วงเงินงบประมาณรวม 3,079.4725 ล้านบาท 

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน 1,625 แห่ง วงเงินงบประมาณ 2,443.1626 ล้านบาท 
ส่วนอีก 416 แห่ง ส านักงบประมาณไม่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เน่ืองจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ได้ด าเนินการโดยใช้งบประมาณท้องถิ่นแล้ว จ านวน 399 แห่ง และเป็นรายการที่มีปัญหาอุปสรรคท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ จ านวน 17 แห่ง ซ่ึงอยู่ ในความรับผิดชอบของกรมการทหารช่ างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
และการประปาส่วนภูมิภาค จึงคาดว่าจะท าให้มีกรอบวงเงินงบประมาณคงเหลือ 636.3099 ล้านบาท 

- เริ่มด าเนินโครงการแล้ว จ านวน 1,486 แห่ง จ าแนกเป็น มีผลการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 40 
จ านวน 3 แห่ง อยู่ระหว่างร้อยละ 41-80 จ านวน 844 แห่ง มากกว่าร้อยละ 80 จ านวน 280 แห่ง และด าเนินงาน
แล้วเสร็จ จ านวน 359 แห่ง 

(2) การด าเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี 2563 และการด าเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) จ านวน 6,806 แห่ง วงเงินงบประมาณรวม 8,269.3506 ล้านบาท 

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน 4,974 แห่ง วงเงินงบประมาณ 6,777.5492 ล้านบาท 
ส านักงบประมาณไม่โอนจัดสรรงบประมาณ จ านวน 38 แห่ง วงเงิน 171.8189 ล้านบาท กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นขอยกเลิกการด าเนินโครงการและไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 594 แห่ง วงเงิน 280.338 ล้านบาท  
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อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบของส านักงบประมาณและรอเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น จ านวน 1,165 แห่ง งบประมาณ 472.4230 ล้านบาท และยังไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณอีก 34 แห่ง งบประมาณ 47.7700 ล้านบาท ในส่วนของกรมการข้าว จึงคาดว่าจะท าให้มีกรอบวงเงิน
งบประมาณคงเหลือ 971.6084 ล้านบาท 

- เริ่มด าเนินโครงการแล้ว จ านวน 529 แห่ง จ าแนกเป็น มีผลการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 40 จ านวน 
171 แห่ง อยู่ระหว่างร้อยละ 41-80 จ านวน 113 แห่ง มากกว่าร้อยละ 80 จ านวน 65 แห่ง และด าเนินงานแล้วเสร็จ 
จ านวน 180 แห่ง 

(3) การด าเนินโครงการเพื่อเตรียมการรองรับปริมาณน้ าในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงก่อให้เกิดความ
เสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด 
และคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด จ านวน 5 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 
506.6730 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ 

3. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้ด าเนินการ
ส ารวจตรวจสอบแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว พบว่ามีแผนงานโครงการที่ต้องด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งปี 2562/63 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในฤดูฝนปี 2563 เพิ่มเติม เพื่อให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในปัจจุบันสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมได้อย่างทันท่วงที สามารถสรุปแผนงานโครงการ
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในสภาวะปัจจุบัน จ านวน 5 หน่วยงาน วงเงินงบประมาณรวมทั้ งสิ้น 
11,892.8711 ล้านบาท จ าแนกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 

(1) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 8 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 763.1437 ล้านบาท 
จ าแนกได้ดังน้ี 

1) โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ า จ านวน 2 แห่ง งบประมาณ 54.0000 ล้านบาท 
2) โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จ านวน 2 แห่ง งบประมาณ 64.0000 ล้านบาท 
3) โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.9437 ล้านบาท 
4) โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเน่ืองจากอุทกภัย จ านวน 83 รายการ งบประมาณ 

164.2000 ล้านบาท 
5) โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 150.0000 ล้านบาท  
6) โครงการจัดหาเรือก าจัดวัชพืช จ านวน 50 รายการ งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท 
7) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเหยี่ยน พร้อมระบบระบายน้ าท้ายอ่างเก็บน้ า งบประมาณ 

70.0000 ล้านบาท 
8) โครงการขุดลอกล าน้ าอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 98.0000 ล้านบาท 

(2) กระทรวงมหาดไทย จ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10 ,093.2355 ล้านบาท จ าแนกได้
ดังน้ี 
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1) โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ จ านวน 18 ,927 
รายการ งบประมาณ 9,957.8355 ล้านบาท 

2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือก าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ านวน 805 ล า งบประมาณ 135.4000 
ล้านบาท 

(3) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 884.5000 ล้านบาท จ าแนกได้ดังน้ี 

1) โครงการเติมน้ าใต้ดินในพื้นที่ต าบลทั่วประเทศ จ านวน 1,000 แห่ง งบประมาณ 64.0000 ล้านบาท 
2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดเจาะส ารวจและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล จ านวน 10 ชุด งบประมาณ 

820.5000 ล้านบาท 
(4) กองทัพบก กระทรวงกลาโหม จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกแก้มลิงภายในชุมชนรถไฟ 

งบประมาณ 5.8919 ล้านบาท 
(5) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือก าจัดผักตบชวาและ

วัชพืช จ านวน 17 รายการ งบประมาณ 146.1000 ล้านบาท 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/16631 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563) ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

2. ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่อง 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 33/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่องเพื่อพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130863 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกาใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 
 
สารัตถะ : คกง. เสนอ ครม. พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกาใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 
15/2563 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศในด้านต่างๆ ตามที่ สศช. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตาม
แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดฯ ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ) ข้อ 12 ที่ก าหนดให้ในการเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ) ให้ สศช. จัดท ากรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ 
เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา และน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2563 อนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ 
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว จ านวน 18 โครงการ รวมกรอบวงเงิน 386 ,786.0432 ล้านบาท 
คงเหลือ 613,213.9568 ล้านบาท 

ทั้งน้ี ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้มีการกู้เงินตามพระราชก าหนดฯ แล้ว จ านวนรวม
ประมาณ 313,761.000 ล้านบาท และหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพื่อด าเนิน
โครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง วงเงินรวม 297,639.224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.95 ของวงเงิน 
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว 

3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2563 อนุมัติโครงการภายใต้กรอบแนวคิดการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการเอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ (รอบที่ 1) วงเงิน
รวม 92,400 ล้านบาท จ านวนรวม 10 โครงการ วงเงินรวม 41,949.2570 ล้านบาท กรอบวงเงินคงเหลือ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกง./กษ. (วก/พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อบูรณาการท างานร่วมกันซ่ึงจะช่วยลดความซ้ าซ้อนระหว่าง
หน่วยงาน และช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

- 
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50,450.7430 ล้านบาท 
4. คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 521 สศช. 

ซ่ึงมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ได้มีมติที่เก่ียวข้องกับการพิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ และการก าหนดแนวทางการด าเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ 

5. ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ 
5.1 โครงการ BCG โมเดลฯ 

(1) กรรมการฯ (ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ) ได้กล่าวสรุปความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ  
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 เก่ียวกับการพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินลงทุนโครงการฯ ว่าคณะอนุกรรมการฯ 
ได้มีมติให้ปรับลดกรอบวงเงินของโครงการฯ จากจ านวน 130.000 ล้านบาท คงเหลือจ านวน 115.3598 ล้านบาท 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับลดงบประมาณในส่วนของงบบุคลากรและงบด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางราชการ
ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(2) กรรมการฯ เห็นว่าเน่ืองจากโครงการฯ เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตชีวภัณฑ์ส าหรับ  
ภาคเกษตรกร และกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่อยู่ในระบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ัน จังเห็นว่า 
วว. ควรประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อบูรณาการ
ท างานร่วมกันซ่ึงจะช่วยลดความซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงาน และช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างกัน  
ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ได้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อเสนอในครั้งน้ี เป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง วว. เครือข่าย
สถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่ และจากการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการพบว่า ไม่มีความซ้ าซ้อนกับโครงการ  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(3) กรรมการฯ เห็นว่าผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการฯ น่าจะมีความคุ้มค่าในเชิงสังคม  
ที่เกิดจากการใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตของเกษตรกร ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลว่า การด าเนินโครงการจะเป็น
การผลิตจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการท าการเกษตร ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายลดลง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา
ท าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น นอกจากน้ี วว. คาดว่าหลังจากด าเนินโครงการฯ ประมาณ 2 ปี จะสามารถน าหัวเชื้อจุลินทรีย์
ไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจร่วมกับกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ต่อไป 

(4) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นชอบการปรับลด
วงเงินลงทุนของโครงการฯ ตามผลการพิจารณาของส านักงบประมาณ พร้อมทั้งเห็นควรให้ วว. ประมาณการ
ผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการฯ ในมติเชิงสังคมเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นอกจากน้ี  
เห็นว่าควรก าหนดเป็นเงื่อนไขว่าการน าหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจควรด าเนินการร่วมกับกลุ่มเกษตรกร
หรือสหกรณ์เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ภาคการเกษตรเป็นหลัก 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ทั้งน้ี กรณีแผนงานหรือโครงการ  
ที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาในครั้งน้ีและในครั้งต่อๆ ไป ที่สามารถด าเนินการก่อหน้ีผูกพันได้ทัน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เห็นชอบให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ นอกจากน้ี ในส่วนของแนวทางการจัดสรรงบประมาณ (เงินกู้) ให้กับหน่วยงานของรัฐที่ เก่ียวข้องกับข้อเสนอ
โครงการองค์กรภาคประชาชน รวมทั้งแนวทางการใช้จ่ายเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ก็ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านัก
งบประมาณด้วย 

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 33/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130863 
 
เรื่อง : ขอยุติโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. รับทราบผลการด าเนินการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 

2. เห็นชอบให้ยุติโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาส 
ทรงครองราชย์ ปีที่ 50 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่  50  และอนุมัติให้ด าเนินการต่อไปได้ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอ โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2537 -2539 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 16 กันยายน 2540 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการปลูก
ป่าถาวรฯ ต่อไป อีก 6 ปี พ.ศ. 2540 – 2545 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฝ่ายสังคมในการประชุมครั้งที่ 
22/2540 เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2540 เน่ืองจากการด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังมีภาคเอกชน
จ านวนมากที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ 

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2545 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการปลูกป่าถาวรฯ 
โดยขยายระยะเวลาด าเนินการไปอีก 5 ปี พ.ศ. 2546 – 2550 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

4. ทส. รายงานว่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว เน่ืองในวโรกาส 
ทรงครองราชย์ ปีที่ 50 (ระยะที่ 1 - 3) ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2550 ได้ด าเนินการปลูก 
และบ ารุงป่าต่อเน่ืองจนสิ้นสุดภารกิจโครงการฯ อย่างสมบูรณ์แล้ว เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2559 ซ่ึงผู้ร่วมโครงการ  
จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันปลูกเสริมสภาพป่าตามธรรมชาติ รวมทั้งฟื้นตัวขึ้นเองตามธรรมชาติ  
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ มีสภาพเสื่อมโทรม บรรลุตามวัตถุประสงค์และครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมจ านวน 
5,125,586.79 ไร่ ประกอบด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เน่ืองจากผลการด าเนินโครงการปลูกป่าถาวรฯ ได้ด าเนินการ
ปลูกและบ ารุงป่าต่อเน่ืองจนสิ้นสุดโครงการฯ อย่างสมบูรณ์แล้ว เม่ือวันที่ 
30  กันย ายน  2 559  ซ่ึ งผู้ ร่ วม โครงการจากห น่ วย งานภ าค รั ฐ  
และภาคเอกชน ได้ร่วมกันปลูกเสริมสภาพป่าตามธรรมชาติ รวมทั้งฟื้นตัว
ขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

- 
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4.1 การปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ รวมจ านวน 5,125,586.79 ไร่ ดังน้ี 
(1) ผู้ร่วมโครงการฯ ด าเนินการปลูกและบ ารุงป่า โดยออกค่าใช้จ่ายเอง รวม 3 ปี และกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รับมอบมาดูแลต่อไปโดยบ ารุงป่าจนครบ 10 ปี รวมจ านวน 2,078,590.17 ไร่ 
(2) ปลูกป่าโดยกองทุน รวมจ านวน 153,581 ไร่ 
(3) ปลูกป่าโดยเงินบูรณะทรัพย์สิน (เงินชดเชย) รวมจ านวน 1,741 ไร่ 
(4) โดยเงินงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปลูกเสริมป่าตามธรรมชาติ  

และปลูกฟื้นฟูสภาพป่า รวมจ านวน 449,234 ไร่ 
(5) พื้นที่เป้าหมายแปลงปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าได้เองตามธรรมชาติ เกิดจากการเฝ้าระวังมิให้ราษฎรเข้า

บุกรุกพื้นที่ เฝ้าระวังไฟป่าและการท าแนวกันไฟอย่างต่อเน่ือง ท าให้พื้นที่ป่าฟื้นคืนสภาพเอง มีลูกไม้และแม่ไม้ค่อนข้าง
หนาแน่น รวมจ านวน 2,442,40.62 ไร่ 

4.2 การปลูกป่าในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ ประกอบด้วย 
(1) การปลูกสองข้างทาง และสองฝั่งแม่น้ า รวมจ านวน 94,435.69 กิโลเมตร 
(2) การปลูกในวัด เขตชุมชน และอ่ืนๆ รวมจ านวน 1,414,130.17 ไร่ 
(2) ปลูกโดยเงินกองทุน รวมจ านวน 1,044 ไร่ และ 3,860 ต้น 

5. งบประมาณได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการฯ ทั้ง 3 ระยะ พ.ศ. 2537 – 2550 รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 10,512,494,370 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 

5.1 การด าเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2537 – 2539 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2,748,493,000 บาท  
5.2 การด าเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2540 – 2545 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3,954,445,900 บาท 
5.3 การด าเนินโครงการฯ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2546 – 2550 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3,809,555,470 บาท 

6. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 
ได้ด าเนินการบ ารุงป่าต่อเน่ืองจนสิ้นสุดภารกิจโครงการฯ อย่างสมบูรณ์แล้ว เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2559 แต่ยังมีเงิน
บริจาคสมทบกองทุนโครงการฯ คงเหลืออยู่ในบัญชี “กองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ” ซ่ึงกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้ด าเนินการปิดบัญชี “กองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ” ทั้งหมด เม่ือวันที่ 
23 มกราคม 2560 และได้น าเงินกองทุน คงเหลือหลังหักค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินหน่วยงานภาครัฐ” จ านวน 27,941,161.97 บาท ส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นด้วยตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

ขอยุติโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 33/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130863 
 
เรื่อง : การจักท าร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจ าเรือระหว่างประเทศไทย กับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน กาตาร์ รัสเซีย เยอรมนี ยูเครน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ 
รวม 12 ประเทศ 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจักท าร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจ าเรือ 
(ร่างข้อตกลงฯ) ระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน กาตาร์ รัสเซีย เยอรมนี ยูเครน 
อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ รวม 12 ประเทศ  ทั้งน้ี หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง 
ร่างข้อตกลงฯ ที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ขอให้ คค. ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
สาระส าคัญของร่างข้อตกลงฯ เป็นไปตามข้อบังคับ I/10 ว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรของอนุสัญญา STCW 

1978 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. หน่วยงานที่มีอ านาจต้องรับรองว่าการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ความสามารถของคนประจ าเรือ  

และผู้ที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ความสามารถของคนประจ าเรือ ด าเนินการโดยผู้ที่มีคุณวุฒิ  
ที่เหมาะสมและเป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 

2. ในกรณีที่ได้รับการร้องขอทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากรัฐภาคีหน่ึง ซ่ึงได้รับค าขอให้ออก
ประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรของรัฐภาคีอ่ืน หน่วยงานรัฐภาคีอ่ืนต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  
และจัดส่งรายละเอียดของผู้ถือประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐของตนเองให้กับรัฐที่ร้องขอ โดยทางโทรสาร หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ 

3. หน่วยงานที่มีอ านาจของรัฐภาคีต้องรับรองประกาศนียบัตรที่ออกให้แก่คนประจ าเรือและบันทึกข้อมูลลง  
ในระบบทะเบียนที่หน่วยงานที่มีอ านาจของรัฐภาคีอีกฝ่ายหน่ึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการออกประกาศนียบัตร 
และสถานะของประกาศนียบัตรฉบับดังกล่าวได้ 

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของระบบการออกประกาศนียบัตรหรือระบบการฝึกอบรม หน่วยงานที่มี
อ านาจของรัฐภาคีมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้อีกฝ่ายทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน 60 วัน 

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

เพื่อขยายโอกาสให้คนประจ าเรือไทยสามารถท างานในเรือชักธง
ของต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกับ 12 ประเทศดังกล่าวซ่ึงมีศักยภาพ
สูงด้านการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ หลังจากเหตุการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกได้กลับเข้า
สู่ภาวะปกติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

- 
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5. รัฐภาคีอาจปฏิเสธไม่ออกประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรของรัฐภาคีอ่ืน หรือระงับ หรือยกเลิก  
หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอ่ืนที่ออกไปแล้วได้ในกรณีที่รัฐภาคีน้ันเห็นว่า  
ผู้ขอรับ หรือผู้ถือประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรของรัฐภาคอ่ืนมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือฝ่าฝืนกฎหมาย 
ของรัฐภาคีน้ัน ทั้งน้ี ในกรณีดังกล่าวรัฐภาคีน้ันต้องแจ้งให้รัฐภาคีผู้ออกประกาศนียบัตรรับรองได้ทราบทางโทรสาร  
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ปฏิเสธหรือวันที่ระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรรับรอง
ประกาศนียบัตรของรัฐภาคีอ่ืน 

6. ข้อตกลงฯ มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ลงนาม และจะมีการต่ออายุครั้งละ 5 ปี จนกว่าจะมีการแจ้งขอยกเลิก
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก่อนหน้าวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน 

7. ข้อตกลงฯ มีก าหนดให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยประสานงาน และควบคุมดูแลในการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามข้อตกลง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิ จารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อ การจัดท าร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรอง

ประกาศนียบัตรคนประจ าเรือระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน กาตาร์ รัสเซีย 
เยอรมนี ยูเครน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ รวม 12 ประเทศ ทั้งน้ี ขอให้พิจารณาทั้งข้อดี 
และข้อเสียของการจัดท าร่างข้อตกลงดังกล่าว เน่ืองจากในส่วนของการท าประมงจะเก่ียวข้องกับผู้ควบคุมเรือหรือไต๋เรือ
คนไทยให้สามารถท างานในเรือต่างประเทศได้ และคนต่างชาติสามารถท างานในเรือประมงไทยได้เช่นกัน โดยข้อดี  
และข้อเสียมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ข้อดี : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ควบคุมเรือหรือไต๋เรือที่มีความเชี่ยวชาญในการท าประมงนอกน่านน้ าไทย 
เช่น การท าประมงอวนล้อมจับปลาทูน่า เบ็ดราวปลาทูน่า เป็นต้น ซ่ึงอาจเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมการท าประมง  
นอกน่านน้ าของประเทศไทย และคนไทยมีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการท าประมงจากผู้ควบคุมเรือหรือไต๋เรือคนต่างชาติได้ 

2. ข้อเสีย : ผู้ควบคุมเรือหรือไต๋เรือคนไทยอาจมีการไปท างานกับเรือประมงต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้เรือประมงไทย
ขาดแคลนไต๋เรือที่เป็นคนไทย 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างข้อตกลงฯ  
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  ให้กระทรวงคมนาคมน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว  
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 33/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130863 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษ

ว่าด้วยโควิด-19 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-19 และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็ง  
ในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
1. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-19 ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกับ

สถานการณ์โควิด-19 ในภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลก
อีกด้วย ซ่ึงประเทศสมาชิกอาเซียนควรที่จะใช้โอกาสน้ีในการขยายตลาดต่างประเทศ ประเทศไทยได้เสนอความเห็น 
ในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและการวางแผนในระยะยาว โดยให้ความส าคัญกับ 3T คือ (1) Technology (2) Transparency 
และ (3) Togetherness นอกจากน้ี ที่ประชุม ยังได้รับรองแผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด -19 
ซ่ึงเป็นการก าหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้าทางการแพทย์และอาหารให้เป็นไปอย่างราบรื่น 

2. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยโควิด -19 ที่ประชุมฯ แลกเปลี่ยนข้อมูล 
และประสบการณ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความเห็นในการฟื้นฟูและการกระตุ้นการเติบโต
ของเศรษฐกิจในช่วงเวลาหลังจาการแพร่ระบาด รวมทั้งยังได้แสดงความมุ่งม่ันที่จะลงนามในข้อตกลง RCEP ภายในปี 2563 
นอกจากน้ี ที่ประชุมฯ ได้รับรองถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบ  
ทางเศรษฐกิจต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นประเด็นส าคัญ ได้แก่ (1) รักษาตลาดที่เปิดกว้างส าหรับการค้า
และการลงทุนเพื่อเสริมสร้างการฟื้นตัวและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค (2) แก้ไขปัญหาอุปสรรค  
ทางการค้าที่มิใช่ภาษี (3) อ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจในภูมิภาคตามนโยบายของแต่ละประเทศ  

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

เพื่อร่วมกันแก้ไขผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
และร่วมกันฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 อันจะน ามาซ่ึงเสถียรภาพ ความม่ันคง และความเจริญรุ่งเรือง
ของภูมิภาค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

- 
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โดยค านึงถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (4) สนับสนุนภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ MSME ในการใช้เทคโนโลยีและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (5) ฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านเวที RCEP โดยผลักดันการลงนามให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 

3. การหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ที่ประชุมฯ รับทราบข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน  
และสภาธุรกิจร่วมเก่ียวกับแผนรับมือกับโควิด-19 โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษระดับสูงว่าด้วยโควิด-19 
ที่มีผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิกที่มีอ านาจสั่งการข้ามกระทรวง เพื่อท างานร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน เพื่อจัดท า
ข้อเสนอแก่ผู้น าอาเซียนในการรับมือกับผลกระทบจากโควิด-19 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายน 2563 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อผลการประชุมผลการประชุมรัฐมนตรี

เศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-19 หากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อ ร่วมกัน
แก้ไขผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และร่วมกันฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังจากการเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อันจะน ามาซ่ึงเสถียรภาพ ความม่ันคง และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 


