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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 35/2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
250863 
 

เร่ือง : ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 
1. อนุมัติการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 
2. ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 วงเงิน

ทั้งสิ้น 3,440,049,735 บาท ดังต่อไปนี ้
(1) ใช้เงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แบ่งเป็น 

(1.1) เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ 
จำนวน 3,355,181,560 บาท 

(1.2) ค่าบริหารจัดการโครงการ สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ครัวเรือนละ 7 บาท จำนวน 1,376,585 บาท 

(1.3) ค่าชดเชยต้นทุนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร้อยละ 2.25  
ของวงเงินเยียวยาที่ต้องจ่าย จำนวน 75,491,590 บาท 

(2) ค่าบริหารจัดการโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร 8,000,000 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. รายงานว่า จากสถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2563 เนื่องด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิต

ลำไยไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ โดยมีตลาดหลักที่รับซื้อผลผลิต คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับ
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนลำไย อาทิ การส่งเสริมการปลูกลำไย 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน การขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยว ระยะเวลาการขนส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทาง  
ใช้เวลานานขึ้น และผู้ประกอบการจีนไม่สามารถเดินทางมารับซื้อผลผลิตได้ ฯลฯ รวมทั้งเกษตรกรมีการแจ้งความเดือนร้อน
มาหลายช่องทาง เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมาธิการแก้ไข
ปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไย กระทรวงเกษตร

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ให้สามารถฟื้นฟูการผลิต
ลำไยที่ ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาด และส่งเสริม 
และสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนลำไยเพื่อประกอบ
อาชีพชาวสวนลำไยได้อย่างยั่งยืน 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และสหกรณ์จึงมีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม มีข้อมูลถูกต้องชัดเจน 
และปฏิบัติได้จริง 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดทำโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไยทีได้รับกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ผลผลิตลำไยไม่มี คุณภาพตาม 
ที่ตลาดต้องการ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ส่งผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะตลาดหลัก 
ที่รับซื้อผลผลิต คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ไม่สามารถเข้ารับซื้อผลผลิตลำไยได้ 

3. โครงการเยียวเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย  
ให้สามารถฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาดและส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตร  
มีแนวทางปฏิบัติต่อสวนลำไยเพื่อประกอบอาชีพชาวสวนลำไยได้อย่างยั่งยืนเกษตรกร จำนวน 200,000 ครัวเรือน 
ภายใต้กรอบวงเงินท้ังสิ้น 3,440,049,735 บาท ประกอบด้วย 

3.1 ใช้เงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แบ่งเป็น 
3.1.1 เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ จำนวน 

3,355,181,560 บาท 
3.1.2 ค่าบริหารจัดการโครงการ สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ครัวเรือนละ 7 บาท จำนวน 1,376,585 บาท 
3.1.3 ค่าชดเชยต้นทุนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ในอัตรา FDR+1 = 

2.25) ร้อยละ 2.25 ของวงเงินเยียวยาที่ต้องจ่าย จำนวน 75,491,590 บาท 
3.2 ค่าบริหารจัดการโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร 8,000,000 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 
5. การดำเนินการ 

5.1 กรมส่งเสริมการเกษตรสรุปและส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2562 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
กับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่  
เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร โดยผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2562  
กับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2563 

5.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีเงินฝากของเกษตรกร 
ที่มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

5.3 กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์โครงการรวมทั้งช้ีแจงให้เกษตรกรทราบ 
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5.4 ติดตามประเมินผล 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
โดยในส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ  
และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 35/2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
250863 
 
เร่ือง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 4 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1) ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ เป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2) ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำฝั่งขวา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

3) ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำน้อย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

4) ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 4 ฉบับ ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซ่ึงมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ทางน้ำ
ชลประทานในท้องท่ีตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำที่นำน้ำไปใช้
เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ
และให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ  
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.2 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำฝั่งขวา เป็นทางน้ำชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

1.3 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำน้อย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำและให้การใช้น้ำ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.4 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 4 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง  
เป็นทางน้ำชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำท่ีนำน้ำไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำและให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 
อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. รวม 4 ฉบับ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการ
ต่อไปได้ 

3. สคก. แจ้งว่าได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง ตามข้อ 2. เสร็จแล้ว โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่าง
กฎหมาย) ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 4 ฉบับแล้ว 

4. ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรชุีดใหม่เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2562 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกระทรวง รวม 4 ฉบับ ตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณายืนยันอีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้วยืนยันให้ดำเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับ ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ตามข้อ 4.
ต่อไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ดังกล่าว รวม 4 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ดำเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 35/2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
250863 
 
เร่ือง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 35.7 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำกิ่วลม 

เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 35.7 ซ้าย 
ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำกิ่วลม เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในท้องที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำที่นำน้ำไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา  
หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำและให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา รายงานว่า เนื่องจากมีการ

ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานคลองซอย 35.7 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำกิ่วลม เพื่อกิจการ
โรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากข้ึน ทำให้ปริมาณของน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง 
การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ำชลประทานดังกล่าวได้กำหนด  
ให้เป็นทางน้ำชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 2/2556) ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ว 

2. ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานอย่างเต็มที่  
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับ
การขออนุญาตใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรกำหนดให้ทางน้ำ
ชลประทานคลองซอย 35.7 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ังขวา ของอ่างเก็บน้ำกิ่วลม ในท้องที่ตำบลบ้านเป้า 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อนำเงินท่ีเรียกเก็บเข้าบัญชี
ทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทำให้การเงิน
งบประมาณในส่วนน้ีน้อยลงสำหรบัหลักเกณฑแ์ละอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2540) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำและให้การใช้น้ำ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
3. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 35.7 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำกิ่วลม 

กิโลเมตรที่ 0.000 แยกตรงกิโลเมตรที่ 35.750 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง ถึงกิโลเมตรที่ 2.600 ในท้องที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นทางน้ำชลประทาน  
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 35.7 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่
ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำกิ่วลม เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 35/2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
250863 
 
เร่ือง : ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ของมูลนิธิปิดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชดำริ 

 
สารัตถะ : สปน. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. รับทราบผลการดำเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและสถาบันส่งเสริม  
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 1 – 2 (พ.ศ. 2554 – 2562) 
และแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชดำริ 

2. เห็นชอบสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา  
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เสนอขอแต่งตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในหมวดเงินอุดหนุนตามแผนดังกล่าว ภายในกรอบวงเงิน 572.58 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชดำริ ได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2564 – 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายหลัก 
1) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบของสถาบันฯ ท้ังหมด ด้วยการเสริมประสิทธิภาพและยกระดับสู่ความยั่งยืน สามารถ

เชื่อมโยงกับภายนอกได้ และให้ความสำคัญกับการเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า 
หารูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ท่ีเหมาะสม รวมทั้งเป็นสถานที่เรียนรู้ระบบการพัฒนาที่จะนำไปสู่การขยายผล 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สปน./กษ. (กปพ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อให้ เกิดการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งส่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนและเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และเป็นทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศ 
2) เน้นการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริโดยใช้รูปแบบ แนวทางกระบวนการองค์ความรู้ที่ได้จาก

การปฏิบัติจริง และประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงของประเทศทั้งจังหวัดชายแดนภาคเหนือ
และจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อ่ืนๆ 

3) ส่งเสริมการขยายผลและเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา เข้ามาเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่มีความหลากหลายเหมาะสม
กับภูมิสังคม โดยจัดกระบวนการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ควบคู่กับการขยายผลรูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
สู่ระบบราชการ อันจะนำไปสู่การเป็นทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศระยะต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอย่างกว้างขวางมากขึ้น 
2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนท่ีต้นแบบเดิมให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
3) เพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปยังพื้นที่ท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาล 
4) เพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และสร้างนักพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริให้มากยิ่งขึ้น 

3. เป้าหมายการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้กำหนดเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ดังนี ้

1) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบทั้ง 9 จังหวัด (น่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี เพชรบุรี ขอนแก่น ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส) ให้พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่ 

2) ขยายพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริไปในพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดน
ภาคเหนือและชายแดนภาคใต้ 

3) สร้างนักพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นวิทยากร/พี่เลี้ยง และผู้ประสานงานการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. ประเด็นแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ของมูลนิธิฯ และสถาบันฯ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

และแผนงานประเด็นแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 3 ประกอบด้วย 3 แนวทางคือ แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างเสริม
ความเข้มแข็งของพื้นที่ต้นแบบเดิมให้ไปสู่ความยั่งยืน สามารถรองรับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง แนวทางการ
พัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นท่ีที่มีปัญหาความมั่นคงของประเทศ และ แนวทางการพัฒนา
ที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและสภาพแวดล้อม  
โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการ รวมปีละ 10 แผนงาน 40 โครงการ ท่ีดำเนินงานในระยะเวลา 2 ปี 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ได้โมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะเป็นแบบแผนในการพัฒนาประเทศในอนาคตสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ได้แนวทางการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในมิติที่เป็นความสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในมิติความ
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มั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เช่น การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

3) ได้แนวทางการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปในพื้นที่ที่หลากหลายภูมิสังคม สอดคล้องกับ
หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

4) ประโยชน์ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีต้นแบบจะได้รับในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืน จะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนในพ้ืนท่ีอื่นเห็นประโยชน์และนำไปปรับใช้มากขึ้น ตามพันธกิจขององค์กรกล่าวคือ 

4.1) ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการในหมู่บ้านต้นแบบ ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ มีรายได้  
สูงกว่าการพัฒนาในระยะที่ผ่านมา (ปี 2563) 

4.2) ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้พ้ืนท่ีต้นแบบ 5 ผลิตภัณฑ์ ภายในระยะ2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) 
4.3) เกิดความสามัคคีในชุมชน มีการทำงานร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากร โดยมีการรวมกลุ่มอาชีพ  

และกองทุน ที่บริหารจัดการโดยชุมชน ได้รับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์จากหน่วยงาน เช่น กลุ่มเกษตร วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ และมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 

4.4) พื้นที่ป่าไม้ เช่น ป่าเศรษฐกิจ ป่าใช้สอย ป่าชุมชนฯ ในโครงกร ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  
ได้รับการดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีสัดส่วนร้อยละ 55 ของพื้นที่โครงการ 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลือ่นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565 ) 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชดำริ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 

2. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปประสานกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 
และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนิน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิารฯ ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงาน/สร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 
รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาดำเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 35/2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
250863 
 
เร่ือง : ขออนุมัติร่างความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ระหว่าง

กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  
ว่าด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ 

 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  
ด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา ว่าด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ  และหากมีความจำเป็น 
ต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระสำคัญก่อนลงนาม ขอให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้อง
นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

2. ขออนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามความตกลงโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ  
แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการพัฒนาสถาบัน
เทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ โดยมีกำหนดการลงนามความตกลงฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จ  

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา ฉบับใหม่ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คู่ภาคี (กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศึกษาธิก าร เยาวชน และการกีฬา 
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา) ร่วมมือกันพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ  
เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา 
ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญา ครูทักษะชีวิตและครูวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา โดยได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ของคู่ภาคีในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งฝ่ายไทยจะรับผิดชอบการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบัน ทั้งด้านหลักสูตร และบุคลากร รวมถึงอุปกรณ์และสื่อสาร  

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

เพื่อการบริหารสถาบัน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกระดับ เพื่อยกเว้นภาษีศุลกากรและอำนวยความสะดวกในการนำเข้า
และส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้โครงการ รวมถึงการดูแลความปลอดภัย
ของบุคลากรฝ่ายไทยที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการและความปลอดภัย 
ของสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การเรียนการสอนตามที่คู่ภาคีเห็นว่าจำเป็นและได้ตกลงร่วมกันแล้ว ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาจะรับผิดชอบการประสานงาน
และให้ความร่วมมือด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร กำกับดูแลและบริหารงานของสถาบันทั้งสองแห่ง  
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการสอน สนับสนุนทางวิชาการและการเงิน เพื่อการบริหารสถาบัน ประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อยกเว้นภาษีศุลกากรและอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้
โครงการ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรฝ่ายไทยที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการและความปลอดภัย  
ของสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆ 

2. ร่างความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชามีถ้อยคำและบริบทที่ก่อให้เกิด
พันธกรณีภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อนลงนาม แต่ไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ร่างความตกลง
โครงการฯ จึงไม่เป็นสัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลง
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ  
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแห่งราชอาณาจั กรกัมพูชา ว่าด้วยการพัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการ  
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. สำหรับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณต่อๆ ไป  
ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 35/2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
250863 
 
เร่ือง : ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุมดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่  

26 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้มีข้อตัดสินใจในการรับมือกับโควิด -19 ดังนี้ (1) ประกาศจัดตั้งกองทุนอาเซียน 
เพื่อรับมือกับโควิด-19 อย่างเป็นทางการ (2) เห็นชอบต่อแนวทางและเง่ือนเวลาสำหรับการจัดทำแผนงานฟื้นฟู  
ที่ครอบคลุมของอาเซียน ซึ่งผู้นำอาเซียนมอบหมายให้ทั้งสามเสาประชาคมอาเซียนร่วมจัดทำแผนฟื้นฟูดังกล่าวเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่  37 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 (3) เร่งรัดการจัดตั้งคลังสำรองอุปกรณ์  
ทางการแพทย์และการจัดทำมาตรฐานวิธีปฏิบัติของอาเซียนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และ (4) มอบหมายให้ 
ที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียนทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในทั้งสามเสาประชาคมอาเซียน เพื่อตอบสนอง
ต่อโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประเทศไทยไดเ้สนอแนวทาง 3 ประการ เพื่อการฟื้นตัวของอาเซยีนหลงัโควิด-19 ต่อที่ประชุม ได้แก่ (1) “ให้อาเซียนกลับมา
เชื่อมโยงกันมากขึ้น” ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว และพิจารณาจัดทำข้อตกลง  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกัน (2) “ให้อาเซียนสร้างความเข้ มแข็งมากขึ้น” ผ่านการลงทุน 
ในเศรษฐกิจดิจิทัล และโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ (3) “ให้อาเซียนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น” ซึ่งประเทศไทยจะบริจาคเงิน 
จำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ สมทบกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด -19 เพื่อส่งเสริมความมั่งคงทางอาหาร 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้พิจารณาแล้ว  ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่  36  

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการประชุมดังกล่าวมีจุดประสงค์ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิก

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

เพื่อช่วยเสริมสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ให้มีความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงการร่วมกันหาแนวทางในการส่งเสริม 
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อาเซียนให้มีความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงการร่วมกัน 
หาแนวทางในการส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมภิาคอาเซียน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินภารกิจท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
2. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
 


