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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2564 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050164 
 
เรื่อง : ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่

หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับรายการ
งบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านล้านบาทขึ้นไป ตามนัยมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 7 รายการ (ภายใต้โครงการ จ านวน 4 โครงการ) วงเงินรวม 2,748.40 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณ

จะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาท
ขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อ
ผู้อ านวยการ 

2. กรมชลประทานมีโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปที่จ าเป็นต้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 7 รายการ (ภายใต้โครงการ จ านวน ๔ โครงการ) วงเงินรวม 2,748.4000 ล้านบาท
ดังนี ้

2.1 โครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- มติคณะรัฐมนตรี (8 มกราคม 2562) เห็นชอบให้ด าเนินโครงการแล้ว วงเงินงบประมาณรวม 

21,000 ล้านบาท 
- มีรายการที่เสนอขอตั้งงบฯ พ.ศ. ๒๕๖5 ที่มีวงเงินเกินหน่ึงพันล้านบาท ๒ รายการดังนี้ 

 

 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กรมชลประทานจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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*จ านวน : ล้านบาท* 
ล้าดับ รายการ ปีงบประมาณ รวม 

2565 2566 2567 2568 
1 ขุดคลองระบายน้ า

หลากพร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที่ 4 

676.2000 901.6000 901.6000 901.6000 3,381.0000 

2 ขุดคลองระบายน้ า
หลากพร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที่ 5 

246.0000 233.0000 751.0000 - 1,230.0000 

รวม 922.2000 1,134.6000 1,652.6000 901.6000 4,611.0000 

2.2 โครงการพัฒนาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 
- มติคณะรัฐมนตรี (24 เมษายน 2561) เห็นชอบให้ด าเนินโครงการแล้ว วงเงินงบประมาณรวม 

21,000ล้านบาท  
- มีรายการที่เสนอขอตั้งงบฯ พ.ศ. ๒๕๖5ที่มีวงเงินเกินหน่ึงพันล้านบาท 1 รายการดังนี้ 

*จ านวน : ล้านบาท* 
ล้าดับ รายการ ปีงบประมาณ รวม 

2565 2566 2567 
1 ประตู ระบายน้ าแล ะ

สถานีสูบน้ าหนองสอง
ห้อง 

228.0000 456.0000 456.0000 1,140.0000 

รวม 228.0000 456.0000 456.0000 1,140.0000 

2.3 โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้้าเพชรบุรีตอนล่างอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบุรี 
- มติคณะรัฐมนตรี (1 กันยายน 2563) รับทราบการเตรียมความพร้อมโครงการ 
- มีรายการที่เสนอขอตั้งงบฯ พ.ศ. ๒๕๖5ที่มีวงเงินเกินหน่ึงพันล้านบาท1 รายการดังนี้ 
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*จ านวน : ล้านบาท* 
ที ่ รายการ 

 
ปีงบประมาณ รวม 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
1 ป รั บ ป รุ ง ค ล อ ง

ระบายน้ าหลาก D๑ 
พ ร้ อ ม อ า ค า ร
ประกอบ สัญญาที่ 
๑ 

772.0000 ๘๗๓.๕๖๖๓ ๙๘๔.๓๐๐๐ ๙๘๔.๓๐๐๐ ๒๔๕.๘๓๓๗ ๓,๘๖๐.๐๐๐๐ 

รวม 772.0000 ๘๗๓.๕๖๖๓ ๙๘๔.๓๐๐๐ ๙๘๔.๓๐๐๐ ๒๔๕.๘๓๓๗ ๓,๘๖๐.๐๐๐๐ 

2.4 โครงการผันน้้าจากอ่างเก็บน้้าประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี 
- เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ในเขต

พื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี 
- มีรายการที่เสนอขอตั้งงบฯ พ.ศ. ๒๕๖5ที่มีวงเงินเกินหน่ึงพันล้านบาท3 รายการดังนี้ 

*จ านวน : ล้านบาท* 
ที ่ รายการ ปีงบประมาณ รวม 

2565 2566 2567 
1 ระบบท่อผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร์-

อ่างเก็บน้ าหนองค้อ-อ่างเก็บน้ าบางพระ 
สัญญาที่ 1 

275.6000 390.4320 711.9680 1,378.0000 

2 ระบบท่อผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร์-
อ่างเก็บน้ าหนองค้อ-อ่างเก็บน้ าบางพระ 
สัญญาที่ 2 

275.2000 389.8640 710.9360 1,376.0000 

3 ระบบท่อผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร์-
อ่างเก็บน้ าหนองค้อ-อ่างเก็บน้ าบางพระ 
สัญญาที่ 3 

275.4000 390.1520 711.4480 1,377.0000 

รวม 826.2000 1,170.4480 2,134.3520 4,131.0000 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายการผกูพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตัง้แต่ 1,000 ล้านบาท
ขึ้นไป ตามนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รวม 7 รายการ ทั้งนี้ ให้ส านักงบประมาณและกระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2564 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050164 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยขอน าเรียนสรุปผลการประชุม ดังนี้ 

1.1 การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
อาหารภายในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยที่ประชุมได้รบัรองแถลงการณร์ัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกลในระหว่างการประชุมฯ ด้วย โดยแถลงการณ์ฯ ดังกล่าว  
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างสมาชิกเอเปค 
โดยไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งสมาชิกสามารถพิจารณาให้ความร่วมมือตามความสมัครใจ ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย รัฐมนตรี/ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขต (ยกเว้นปาปัวนิวกินี) โดยมีมาเลเซียเป็น
เจ้าภาพการประชุมส าหรับสาระส าคัญของแถลงการณ์ฯ กล่าวถึง ผลกระทบของโรคโควิด 19 ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่  
ความมั่นคงอาหาร การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและประมง ห่วงโซ่อาหารในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
การค้า และอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้เปราะบางซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน  
ในด้านการผลิตอาหารและการเข้าถึงอาหาร สมาชิกเอเปคเน้นย้ าการเสริมสร้างความร่วมมือที่ต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า
ระบบอาหารทั่วโลกยังคงเปิดกว้าง มีนวัตกรรม เช่ือถือได้ มีความยืดหยุ่น เข้าถึงได้ และยั่งยืน รวมทั้งการให้ความส าคัญ
ของการท างานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ นอกจากน้ียังเห็นว่าการอ านวยความสะดวกในการไหลเวียนของสินค้า
และบริการ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร และปัจจัยการผลิตข้ามพรมแดนเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อลดการหยุดชะงัก

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารภายใน
ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของห่วงโซ่อุปทานและการค้าอาหารทั่วโลก ส าหรับการด าเนินมาตรการฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอาหารและสินค้า
เกษตรเพื่อรับมือต่อโรคโควิด 19 จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โปร่งใส เป็นมาตรการช่ัวคราว  
ไม่สร้างอุปสรรคที่ไม่จ าเป็นต่อการค้าหรือการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 
WTO อีกทั้ง สนับสนุนให้มีการแบ่งปันข้อมูลและความร่วมมือสมาชิกเอเปค เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และมุ่งมั่น
ส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความส าคัญของเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม เช่น 
การเกษตรดิจิทัล การท าฟาร์มอัจฉริยะ และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีนัยส าคัญที่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และได้มีผลสอดคล้องกับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เคยให้ความเห็นไว้ 

1.2 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายของไทยในการเสริมสร้างความมั่นคง 
ด้านอาหารและการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยได้เน้น
ย้ านโยบาย 3 ด้าน หรือ 3S ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ความปลอดภัยของอาหาร (Safety) 
ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร (Security) และความยั่งยืนของภาคการเกษตร (Sustainability) รวมถึงการขับเคลื่อน
นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 โดยได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด Public-Private Partnership (PPP) 

1.3 ถ้อยแถลงของสมาชิกเอเปคอื่นที่ส าคัญเกี่ยวกับมาตรการ/การรับมือของสมาชิกเอเปคจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อความมั่นคงด้านอาหารได้แก่ บรูไน ก าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบในภาคเกษตร ประมงและอาหาร เช่นอ านวยความสะดวกในการจัดหาปัจจัยการผลิตรวมถึงต้นทุนและขนส่ง / 
ให้เงินอุดหนุนแก่พนักงานท้องถิ่นของวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) จ านวนร้อยละ 25  
ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน / ยกเว้นค่าธรรมเนียมของธนาคารและเลื่อนระยะเวลาช าระคืนเงินต้น แคนาดา 
ส่งเสริมด้านนวัตกรรม GPS เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ส าหรับเป็นเครื่องมือในการช่วยให้เกษตรกรจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ปรับปรุงการเข้าถึงอาหารส าหรับคนยากจนและเปราะบางที่สุด โดยเฉพาะสตรี  
โดยจัดตั้งโครงการผู้ประกอบการสตรีของแคนาดา เพื่อให้สตรีมีเงินทุน สร้างเครือข่าย มีทักษะและความเช่ียวชาญ 
ในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจเกษตร มาเลเซีย จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงอาหารแห่งชาติ 
และเห็นชอบกรอบความมั่นคงด้านอาหารแหง่ชาติ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์แบบองค์รวม ตลอดจนแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ห่วงโซ่อุปทานอาหาร ก าลังคน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทรัพยากรทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและการใช้
ที่ดิน เม็กซิโก หลีกเลี่ยงการสูญเสียและขยะอาหารในช่วงการเก็บเกี่ยว / ส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศแบบผสมผสาน 
รับประกันการจัดหาสินค้า ปรับปรุงการท างานของห่วงโซ่การผลิต และหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ไม่จ าเป็นต่อการค้าระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะในสินค้าอาหารและเกษตร และประมง นิวซีแลนด์ เปิดตัวแผนงานทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ 
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ส าหรับการผลิตขั้นพื้นฐาน “Fit for A Better World” โดยมีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน เพิ่มผลผลิต และการมีส่วนร่วม/ 
ส่งเสริมการวิจัยที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เช่น Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (GRA) เปรู จัดตั้งกองทุนประเภทต่างๆ 
ส าหรับเกษตรกรรายย่อยในภาคเกษตร ปศุสัตว์และป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบ โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ าขอสินเช่ือ 
ในรูปแบบขยายการช าระเงินกู้อีกทั้ง เพิ่มการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นสองเท่า / จัดท า planting / sowing intentions (ENIS) โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลหรือระบบ
การประชุมทางไกล / การใช้เว็บพอร์ทัล(web portal) ในการบูรณาการข้อมูลสินค้าการเกษตรและสภาพแวดล้อม
ทางการเกษตรผ่านระบบออนไลน์ ฟิลิปปินส์ ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการฟื้นตัวและสร้างความ
ยืดหยุ่น น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  “Food Secure Philippines with Prosperous Farmers and Fisherfolk” / 
ด าเนินนโยบาย “Survive - Reboot – Grow” เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารของประชาชนที่เปราะบางอย่าง
ทันท่วงที ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรและจัดล าดับความส าคัญเพื่อลดผลกระทบและการหยุดชะงักของห่วงโซ่
อุปทานอาหาร ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่นเพื่อดึงดูดการลงทุนในภาคเกษตร - ประมงมากขึ้น 
/ ส่งเสริมการเกษตรเป็นดิจิทัลยกระดับไปสู่ "เกษตรกรรม 4.0" ท าให้รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยสองเท่า สิงคโปร์ พัฒนาโครงการ“Singapore Food Story (SFS)” เพื่อสนับสนุนนโยบายความมั่นคงอาหาร  
มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายในการผลิตอาหารให้ได้ร้อยละ 30 ของความต้องการทางโภชนาการในระดับท้องถิ่นภายในปี 
2573 / สนับสนุนการท าฟาร์มอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน สหรัฐอเมริกา เน้นการสร้างความ
ยืดหยุ่นทางการเกษตรและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพื่อผลิตอาหาร ลงทุนด้านสุขภาพ - ชีวิต /ให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงระบบการศึกษา สุขภาพ สาธารณสุข / ด าเนินโครงการ  
Feed the Future ให้ความช่วยเหลือด้านโภชนาการและความมั่นคงอาหารทั่วโลกนอกจากนี้ ผู้อ้านวยการใหญ่ 
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Mr. QuDongyu) ได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 
ว่าทุกประเทศจ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบายที่จะเสริมสร้างนวัตกรรมด้านอาหารทั้งด้านการตลาด การส่งเสริม
เทคโนโลยีความปลอดภัยทางด้านอาหาร รวมถึงการผลิตอาหารให้เพียงพอกับประชากรโลก 

2. เอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขต
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยสมาชิก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย
หลักคือ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในมิติด้านต่างๆ  อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร  
และความมั่นคงอาหาร 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ รัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร 
เอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกลและขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร
เอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2563  
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และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 25๖3 เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ท้ังนี้ 
หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้  
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2564 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050164 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์  

รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์รัฐเตลังคานาสาธารณรัฐอินเดีย (Memorandum of Understanding between Ministry of 
Commerce, Royal Thai government and Department of Industries and Commerce, Government of 
Telangana, Republic of India) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) 

2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
3. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ที่ไม่ใช่สาระส าคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์

ของไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
(ท้ังนี้ จะมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ รูปแบบออนไลน์ในช่วงเดือนมกราคม 2564) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงพาณิชย์เสนอเรื่องร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง

อุตสาหกรรมและพาณชิย์รัฐเตลังคานาสาธารณรฐัอินเดีย เรื่องนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงเข้าข่ายที่จะต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา 4 และ (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 และเพื่อมอบหมายส่วนราชการต่างๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีสาระส าคัญ สรุปได้
ดังนี ้

1. สืบเนื่องจากการเดินทางเยือนเมืองไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดียของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563ซึ่งได้เข้าพบกับนายคาลวา
กุลท์ลา ทารากา รามา เรา (Mr. Kalvakuntla Taraka Rama Rao) รัฐมนตรีบริหารเทศกิจ พัฒนาชุมชนเมือง 
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์แห่งรัฐเตลังคานา (Minister of Municipal Administration & Urban 

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

เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและสร้าง
โอกาสให้แก่วิสาหกิจไทยในการขยายเครือข่ายธุรกิจของทั้งสองฝ่าย
โดยเฉพาะการลงทุนที่ใช้ไม้ยางพาราจากไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไม้อื่นๆ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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Development, Industries, and IT & Commerce, Government of Telangana) โดยทั้ งสองฝ่ายต่างเห็นพ้อง
ร่วมกันที่จะจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและรัฐเตลังคา
นาสาธารณรัฐอินเดียเพื่อช่วยให้การค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่ายขยายตัวได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีส่วน
ช่วยให้สินค้าไทยเช่ือมโยงเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของอินเดียอันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่รัฐเตลังคานา
ได้เพิ่มขึ้น 

2. ร่างบันทึกความเข้าใจฯมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนรวมถึง 
การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups)  
ของการเรียนรู้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านการค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความเช่ียวชาญ  
ทั้งสองฝ่ายอันจะมีส่วนช่วยพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าในระดับเมืองรอง 

3. ขอบเขตความร่วมมือของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วย 
3.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลการตลาดและหลักปฏิบัติอันเป็นเลิศระหว่างสองฝ่ายในด้านนโยบายและแผนงาน

การออกแบบนโยบายการสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคธุรกิจโอกาสทางการค้าและการลงทุนความ
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและการเป็นตัวแทนของวิสาหกิจภายในเขตแดนของแต่ละฝ่ายเป็นต้น 

3.2 การส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมโยงทางธุรกิจและการพัฒนาคลัสเตอร์ระหว่างวิสาหกิจของไทยและรัฐเตลัง
คานาสาธารณรัฐอินเดีย 

3.3 การอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางธุรกิจประเภทต่างๆทั้งที่ด าเนินการโดยแต่ละฝ่ายหรือ
ร่วมกันด าเนินการทั้งสองฝ่าย 

3.4 การเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือเว็บไซต์ของไทยและรัฐเตลังคานาสาธารณรัฐอินเดียเพื่อสร้างโอกาส
แก่วิสาหกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพของแต่ละฝ่ายสามารถขยายเครือข่ายธุรกิจและเจรจาการค้า  
กับผู้ประกอบการของคู่ภาคีอีกฝ่ายได้มากยิ่งขึ้น 

3.5 การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสตาร์ทอัพผ่านศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและระบบนิเวศด้านนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาสตาร์ทอัพของรัฐเตลังคานาสาธารณรัฐอินเดียซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยสามารถเรียนรู้ความเช่ียวชาญ
เทคโนโลยีและแนวโน้มล่าสุดของสตาร์ทอัพอินเดียเพื่อน ามาพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตและสามารถ  
ต่อยอดธุรกิจสู่การแข่งขันระดับสากลต่อไปได้ 

3.6 การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนต่างๆ อาทิ เงินอุดหนุนลงทุน เงินอุดหนุน ดอกเบี้ยเงินกู้ การคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการขออนุมัติเรื่องต่างๆ กรณีนักลงทุนไทยตัดสินใจลงทุน  
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐเตลังคานาสาธารณรัฐอินเดีย 

3.7 การให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทางภาษี (ถ้ามี) แก่นักลงทุนที่ใช้ไม้ยางพาราจากไทยเป็นวัตถุดิบ  
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไม้อื่นๆตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าระหว่างอาเซียน - อินเดีย
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ส าหรับการลงทุนในสวนเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Park) ที่อยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้ง ณ เมืองไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา 
สาธารณรัฐอินเดีย 

4. ร่างบันทึกความเข้าใจไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมายและมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันลง
นามหรือวันท่ีภาคีฝ่ายหลังลงนามและจะขยายเวลาบังคับใช้อีกครั้งละ 1 ปีท้ังนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถแจ้งความประสงค์
ไม่ต่ออายุโดยท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการยกเลิกการสิ้นสุดของบันทึก
ความเข้าใจจะไม่มีผลต่อกิจกรรมหรือสัญญาใดๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5. กระทรวงการต่างประเทศไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะแล้วถ้อยค ารวมของร่างบันทึกความเข้าใจฯหากกระทรวง
พาณิชย์ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
นโยบายและผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ตลอดจนเป็นไปตามพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณ  
เพื่อการนี้ไว้แล้ว ท้ังนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับแก้ถ้อยค าเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของเอกสารที่ไม่เป็นสนธิสัญญา  
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา  178 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์

แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดียหากส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทยสามารถปฏิบัติได้ตามอ านาจ
หน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า  
การลงทุนและสร้างโอกาสให้แก่วิสาหกิจไทยในการขยายเครือข่ายธุรกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการลงทุนที่ใช้ไม้
ยางพาราจากไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไม้อื่นๆ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ท้ังนี้ 
หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย ในส่วนที่ ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ  
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี ทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2564 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050164 
 

เรื่อง : การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000  
ล้านบาทขึ้นไป 

 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 3 หน่วยงาน รวม 12 โครงการ 

วงเงินท้ังสิ้น 21,814.7800 ล้านบาท 
2. ขออนุมัติให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยน าค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตามข้อ 1. ยื่นเป็นค าขอ

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อส านักงบประมาณ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ส าหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 
จ านวน 3 หน่วยงาน รวม 12 โครงการ วงเงินท้ังสิ้น 21,814.7800 ล้านบาท ดังนี้ 

หน่วยงาน/โครงการ 
วงเงินทั้งสิ้น 
(ล้านบาท) 

ผูกพัน (ปี) 
สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร ์

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ้านวน 1 
โครงการ 

1,862.4760   

โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการ
จัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ระยะที่ 3) จ านวน 2 ล า 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 1,862.4760 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน  -  ล้านบาท 

1,862.4760 3 ป ี
(ปี 2565 - 2567) 

1. ด้านความมั่นคง 

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

เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
ส าหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 3 หน่วยงาน 
รวม 12 โครงการ วงเงินท้ังสิ้น 21,814.7800 ล้านบาท 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. การประปาส่วนภูมิภาค จ้านวน 3 โครงการ 4,317.6040   
2.1 งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ าเภอบางละมุง-สัตหีบ-
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 1,125.0000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน   375.0000 ล้านบาท 

1,500.0000 3 ป ี
(ปี 2565 - 2567) 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

2.2 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ระยะที่ 2 
อ าเภอชลบุรี-พานทอง จังหวัดชลบุรี 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 1,275.0000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน   425.0000 ล้านบาท 

1,700.0000 3 ป ี
(ปี 2565 - 2567) 

2.3 งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์-หล่มสัก-
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 
- เงินงบประมาณ   วงเงิน 838.2030 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน  279.4010 ล้านบาท 

1,117.6040 3 ป ี
(ปี 2565 - 2567) 

5. ด้านการสร้าง
ก าร เติ บ โต บ น
คุณ ภาพ ชีวิ ตที่
เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 

3. กรุงเทพมหานคร จ้านวน 8 โครงการ 15,634.7000   
3.1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 4 ก่อสร้างทางยกระดับและ
ถนนฝั่งพระนคร จากแยกสะพานแดง ถึงถนนก าแพงเพชร 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 550.0000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน 550.0000 ล้านบาท 

1,100.0000 3 ป ี
(ปี 2565 - 2567) 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสม อภ าคทาง
สังคม 

3.2 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจา้พระยา บริเวณแยก
เกียกกาย ช่วงที่  5 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่ง 
พระนครจากถนนก าแพงเพชร ถึงถนนพหลโยธิน 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 512.5000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน 512.5000 ล้านบาท 

1,025.0000 3 ป ี
(ปี 2565 - 2567) 

3.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม 
- เงินงบประมาณ   วงเงิน 1,000.0000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน  -  ล้านบาท 

1,000.0000 3 ป ี
(ปี 2565 - 2567) 
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3.4 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) 
คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณ
สุดเขต กทม. 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 1,028.3000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน  -  ล้านบาท 

1,028.3000 4 ป ี
(ปี 2565 - 2568) 

3.5 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล พร้อมระบบรวบรวมน้ า
เสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ ามีนบุรีถึง
บริเวณประตูระบายน้ าหนองจอก 
- เงินงบประมาณ   วงเงิน 1,799.9000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน  -  ล้านบาท 

1,799.9000 5 ป ี
(ปี 2565 - 2569) 

3.6 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนาจากคลอง
เคล็ดถึงบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา 
- เงินงบประมาณ   วงเงิน 1,981.5000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน  -  ล้านบาท 

1,981.5000 4 ป ี
(ปี 2565 - 2568) 

3.7 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าคลองพระยาราช
มนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
- เงินงบประมาณ   วงเงิน 3,000.0000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน 3,000.0000 ล้านบาท 

6,000.0000 5 ป ี
(ปี 2565 - 2569) 

3.8 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ าใต้
คลองบางซื่อจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว 
- เงินงบประมาณ   วงเงิน 1,700.0000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน  -  ล้านบาท 

1,700.0000 3 ป ี
(ปี 2565 - 2567) 

รวมท้ังสิ้น 12 โครงการ 21,814.7800   
 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000  
ล้านบาทข้ึนไป ตามนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย จ านวน 
12 โครงการ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและส านักงบประมาณไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 


