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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070964 
 
เรื่อง : การเพิ่มจุดน าเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับ

การส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มจุดน าเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วย
ข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทย  
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและส านักงานศุลกากร 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขพิธีสาร ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จะได้หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ  
โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ตกลงจัดท าพิธีสาร

ว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่าง  
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและส านักงาน
ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสาระส าคัญในการระบุจุดน าเข้าและจุ ดส่งออกผลไม้ของแต่ละประเทศ 
ในภาคผนวก โดยไม่จ ากัดเส้นทางในการขนส่งผลไม้ระหว่างกัน เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งและอ านวยความสะดวก  
แก่ผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่าย โดยเมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการลงนาม
พิธีสารตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทน 
เป็นผู้ลงนามพิธีสารดังกล่าวร่วมกับฝ่ายจีน 

๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้พิธีสารดังกล่าวที่ผ่าน 
การเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ถูกลงนาม แต่เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและลดความแออัดจากเส้นทางเดิม
ในช่วงฤดูกาลส่งออกผลไม้ของไทย ฝ่ายจีนจึงเห็นชอบให้พิธีสารดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  30 เมษายน 2563  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่าย
ได้มีโอกาสเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างกัน 
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ส่งออกผลไม้ไทยที่จะท าให้การน าผลไม้เข้าสู่
สาธารณรัฐประชาชนจีนรวดเร็วขึ้น และช่วยลดปัญหาความแออัด 
จากการขนส่งผลไม้ไปจีนในเส้นทางเดิม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไปพลางก่อน 
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการหารือและเห็นชอบ

ร่วมกันในการเพิ่มเติมจุดน าเข้าและจดุสง่ออกในภาคผนวกของพิธีสารฯ โดยไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสารัตถะหลักของ
พิธีสารฯ จ านวน ๗ ด่าน กล่าวคือ ขอเพิ่มจุดน าเข้าและจุดส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน ๖ ด่าน ได้แก่  
๑) ด่านหลงปัง (เขตการปกครองตนเองกว่างสีจ้วง) ๒) ด่านรถไฟโม่ฮาน (มณฑลยูนนาน) ๓) ด่านสุยโข่ว (เขตการปกครอง
ตนเองกว่างสีจ้วง) ๔) ด่านเหอโข่ว (มณฑลยูนนาน) ๕) ด่านรถไฟเหอโข่ว(มณฑลยูนนาน) และ ๖) ด่านเทียนป่าว  
(มณฑลยูนนาน) และขอเพิ่มจุดน าเข้าและจุดส่งออกของราชอาณาจักรไทย จ านวน ๑ ด่าน ได้แก่ ด่านหนองคาย  
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับการขนส่ง
สินค้าเกษตรระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ส่งออกผลไมไ้ทย ที่จะท าให้การน าผลไม้เข้าสูส่าธารณรัฐประชาชนจีน
รวดเร็วข้ึน และช่วยลดปัญหาความแออัดจากการขนส่งผลไม้ไปจีนในเส้นทางเดิม 

๔. ทั้งสองฝ่ายประสงค์ให้มีการลงนามพิธีสารฯ ร่วมกันในห้วงการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสุขอนามัย  
และสุขอนามัยพืช อาเซียน -จีน ครั้งที่  ๗ (The 7th ASEAN-China Ministerial Meeting on SPS Cooperation)  
ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีก าหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมในวันท่ี 13 กันยายน 2564 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพิธีสารว่าด้วย
ข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทย  
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและส านักงานศุลกากร 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ช้ีแจง เหตุผล 
และประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070964 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง 
เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว 
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในท้องที่ต าบลเมืองหงส์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
และต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคราม เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  
จากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคการเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์  
ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และเพ่ือให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เนื่องจากมีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง ในท้องที่ต าบลเมืองหงส์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด และต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในเขตโครงการชลประทานสกลนคร เป็นทางน้ า
ชลประทาน ที่ได้มีการประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ประกอบกับในปัจจุบัน  
การใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อกิจการโรงงานและการประปา  
ท าให้ปริมาณของน้ าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง ในการนี้ เพื่อให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างประหยัดและถูกวิธี  
และเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณน้ า  
ที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน สมควรก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง เป็นทางน้ าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือท้องที่การปกครองและแนวเขตการปกครองท้องที่
ตลอดจนตรวจสอบพื้นที่และจุดยึดโยงงต่างๆ ให้ถูก๖อง รวมทั้งแก้ไขช่ือผู้มีอ านาจลงนามให้เป็นปัจจุบันก่อนประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และเพื่อให้การใช้
น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070964 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองแยกซอย 3 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย ของคลองส่งน้ าสายใหญ่ 2 ซ้าย 

เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองแยกซอย  
3 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย ของคลองส่งน้ าสายใหญ่ 2 ซ้าย เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  
พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส าคัญ เป็นการก าหนดให้ทางน้ า
ชลประทานคลองแยกซอย 3 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย ของคลองส่งน้ าสายใหญ่ 2 ซ้าย ในท้องที่ต าบลสระยายโสม 
อ าเภออู่ทอง และต าบลเนินพระปรางค์ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม  
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และเพ่ือให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เนื่องจากมีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานคลองแยกซอย 3 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย ของคลองส่งน้ าสายใหญ่ 

2 ซ้าย จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 27.530  
ในท้องที่ต าบลเนินพระปรางค์ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง 
เป็นทางน้ าชลประทาน ที่ได้มีการประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม 2536 ประกอบกับ 
ในปัจจุบัน การใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อกิจการโรงงาน  
และการประปาท าให้ปริมาณของน้ าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง ในการนี้เพื่อให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างประหยัด  
และถูกวิธีและเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งท าให้ทราบถึง
ปริมาณน้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทานสมควรก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยสีโท เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และเพื่อให้การใช้
น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองแยกซอย 3 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย  
ของคลองส่งน้ าสายใหญ่ 2 ซ้าย เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบ
ความถูกต้องของช่ือท้องที่การปกครองและแนวเขตการปกครองท้องที่ ตลอดจนตรวจสอบพื้นที่และจุดยึดโยงต่างๆ  
ให้ถูกต้อง รวมทั้งแก้ไอผู้มีอ านาจลงนามให้เป็นปัจจุบันก่อนประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070964 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายส าเริง แสงภู่วงค์) (กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติรับโอน นายส าเริง แสงภู่วงค์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งรองเลขาธิการ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทดแทนต าแหน่งที่จะว่างตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยผู้มีอ านาจสั่งการ
บรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน และรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 อนุมัติรับโอน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอ เรื่องอยู่ระหว่างส านักงาน
องคมนตรีด าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้
ส านักงานองคมนตรีน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง
เดิมและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สร.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070964 
 
เรื่อง : การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 7 

(7th GMS Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุม ได้แก่ (๑) ร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้น า 6 ประเทศ
ลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งที่  7 (๒) ร่างกรอบยุทธศาสตร์แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง  
พ.ศ. ๒๕๗๓ และ (๓) ร่างเอกสารแผนการฟื้นฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยไม่มีการลงนาม โดยให้ สศช. สามารถปรับปรุงถ้อยค าในร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้น าฯ  
ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีก 

2. เห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้น าประเทศลุ่มแม่น้ าโขงให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์ทั้ง ๓ ฉบับ โดยไม่
มีการลงนาม ในการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) 
ครั้งท่ี ๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน ๒๕๖๔ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) เสนอเรื่อง การประชุมสุดยอดผู้น าเเผนงาน

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มเเม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 7 (7th GMS Summit) ผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล ซี่งราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 
9 กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๔๐ น. ภายใต้หัวข้อหลัก “แผนงาน GMS: พลิกฟื้นความแข็งแกร่งเพื่อเผชิญหน้า
กับความท้าทายในทศวรรษใหม่” 

2. ประเด็นหารือและข้อเสนอของประเทศไทยในการประชุม จะเน้นย้ าเจตนารมณ์การพัฒนาแผนงาน GMS 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการมากขึ้น มีความเจริญรุ่งเรือง มุ่งลดความเหลื่อมล้ า และไม่ทิ้งใคร
ไว้เบื้องหลัง” โดยสานต่อความส าเร็จของเสาหลักความร่วมมือ ๓ ด้าน (3Cs) อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ความเช่ือมโยง 
(Connectivity) ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และความเป็นประชาคม (Community) นอกจากนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อให้ เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาค พลิกฟื้นความแข็งแกร่งเพื่อเผชิญหน้ากับ
ความท้าทายในทศวรรษใหม่ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไทยยังได้ผลักดันการเติมเต็มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - 
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ผ่านการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในของไทย  
และอนุภูมิภาค อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อปูทางไปสู่รูปแบบการผลิต 
และการบริโภคที่ยั่งยืน 

3. สรุปสาระส าคัญของเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุม 
3.1 ร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้น า 6 ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งท่ี 7 การยินดีต่อผลการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันในภาคส่วนท่ีส าคัญ โดยในด้านการเกษตร มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตอาหารจาก
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มั่นใจด้านความปลอดภัยอาหารและความมั่นคงทางอาหาร และค านึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม ผ่านข้อริเริ่มที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบูรณาการห่วงโซ่คุณค่าที่เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อย สตรีในชนบท 
และวิสาหกิจเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก การปรับประสานมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย และการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่เป็นมิตรกับภูมิอากาศ และการยินดีต่อการตอบสนองที่รวดเร็วในสาขาความร่วมมือท่ีได้รับผลกระทบรุนแรง 
เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร การค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน สิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อ
การด าเนินความร่วมมือรายสาขา ยังช่วยให้มั่นใจว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับเป้าหมายระยะ
ยาว ซึ่งครอบคลุมความยั่งยืนและการพัฒนาท่ีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

3.2 ร่างกรอบยุทธศาสตร์แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง พ.ศ. ๒๕๗๓  
มุ่งสู่การเป็นอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่มีการบูรณาการ รุ่งเรือง ยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และได้ก าหนดพันธกิจใหม่
ที่ให้ความส าคัญกับจุดแข็ง ในมิติประชาคม ความเชื่อมโยง และความสามารถในการแข่งขัน โดยไม่ละทิ้งหลักการของ
ความยืดหยุ่น และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม การบูรณาการทั้งภายในและภายนอกอนุภูมิภาค ตลอดจนความครอบคลุม 
เพื่อสร้างประชาคม GMS ที่มีอนาคตร่วมกัน  

3.3 ร่างเอกสารแผนการฟื้นฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือของประเทศสมาชิกในประเด็นที่ต้องอาศัยการบูรณาการในระดับอนุภูมิภาค 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีเป้าหมายแบ่งเป็น ๒ ระยะ  
คือ ๑) ระยะเร่งด่วน มุ่งการควบคุมจ านวนผู้ติดเช้ือและอัตราการเสียชีวิต สนับสนุนโครงการฉีดวัคซีน ส่งเสริมให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการลดผลกระทบต่อกลุ่มประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบาง และ ๒) ระยะ
กลาง มุ่งเน้นการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและยกระดับการด ารงชีวิตของประชาชน มีกลไกการด าเนินงานซึ่งอาศัยเวที 
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสแผนงาน GMS โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเลขาธิการ GMS เพื่อให้การขับเคลื่อน
แผนการฟื้นฟูฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างสาขา นอกจากนี้ แผนการฟื้นฟูนี้ยังเป็น
กรอบในการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของคณะท างานรายสาขา อีกทั้งยังบรรจุโครงการส าคัญที่สามารถปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนไปได้ 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อเอกสารที่จะมีการรบัรองในการประชุมสุดยอด

ผู้น าเเผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มเเม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 7 ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความ
ร่วมมือภายใต้แผนงาน GMS รวมถึงด้านการเกษตร ยกระดับความเช่ือมโยงในภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และช่วยฟื้นฟูผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาค  พลิกฟื้นความ
แข็งแกร่งเพ่ือเผชิญหน้ากับความท้าทายในทศวรรษใหม่ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนร่างเอกสาร ทั้ง 3 ฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070964 
 

เรื่อง : การเพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับส ารวจทรัพย์กรธรณีในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East 
and Southeast Asia: CCOP) 

 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเงินอุดหนุนเงินสมทบเพ่ือด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประสานงานเกี่ยวกับส ารวจทรัพย์กรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Coordinating 
Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia: (CCOP) เป็นเงินจ านวน 50,000 
คอลลาร์สหรัฐ ต้ังแต่งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เป็นประจ าทุกปี จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ขอเสนอเรื่องการเพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบ  

เพื่อด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับส ารวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออก
เฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia: CCOP) มาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง  
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (5) การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ก ากับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
ด้วยแล้ว โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งท่ี 56 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือน ตุลาคม 2553 ที่ประชุม
มีมติมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการ CCOP ส่งหนังสือถึงประเทศสมาชิก ขอให้พิจารณาเพิ่มเงินอุดหนุน CCOP  
โดยมีหนังสือถึงประเทศไทย (เลขที่ CCOP-MC/DIL 428 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) ขอให้เพิ่มเงินอุดหนุนให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทไทย 

2. การประชุมคณะกรรมการการบริหาร CCOP ครั้งที่ 75 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
ผู้แทนถาวรไทยแจ้งให้ที่ประชุมทราบการด าเนินการเพิ่มเงินอุดหนุน CCOP อีกจ านวน 10,000 เหรียญสหรัฐ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
และการลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะเริ่มสนับสนุนเงินอุดหนุน CCOP ประจ าปี  
ด้วยอัตราใหม่ คือ 50,000 เหรียญสหรัฐ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 

3. ส านักงานเลขาธิการ CCOP ได้มีหนังสือถึงประเทศไทย (เลขที่ CCOP-MC-DIL 015 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2564) 
ขอให้พิจารณาเพิ่มเงินอุดหนุน CCOP จากเดิม 40,000 เหรียญสหรัฐ ไปเป็นปีละ 50,000 เหรียญสหรัฐ 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการ
เกี่ยวกับส ารวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้  (CCOP) เนื่องจาก CCOP ได้ด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมทางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย และระบบข้อมูลทาง
ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณเีพื่อการวางแผนการพัฒนาทรพัยากรธรณี อย่างยั่งยืนท่ีสามารถน าไปต่อยอดเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยและประเทศสมาชิก และข้อมูลดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดิน การบริหารจัดการข้อมูลน้ าบนดิน การกักเก็บและใช้
ประโยชน์คาร์บอนในดิน การควบคุมและป้องกันพิบัติภัยทางการเกษตร การวางแผนการใช้ที่ดิน และส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะน ามาซึ่งการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
และการลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 13 
และ 15 ได้ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบในการเพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับส ารวจทรพัยากรธรณี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจาก
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดิน การบริหารจัดการ
ข้อมูลน้ าบนดิน การกักเก็บและใช้ประโยชน์คาร์บอนในดิน การควบคุมและป้องกันพิบัติภัยทางการเกษตร การวางแผน
การใช้ที่ดิน และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะน ามาซึ่งการลดผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 13 และ 15 ได้ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวด (กรมทรัพยากรธรณี) รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรธรณี) พิจารณาก าหนดเป้าหมาย  
หรือประโยชน์ที่ประเทศไทยประสงค์จะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับส ารวจ
ทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience 
Programmes in East and Southeast Asia: CCOP) ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและให้ติดตามประเมินผลในแต่ละปีด้วย 
เพื่อให้สามารถพิจารณาความเหมาะสม คุ้มค่าของการอุดหนุนเงินสมทบเพื่อด าเนินงานของ CCOP ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070964 
 

เรื่อง : การร่วมรับรองและให้ความเห็นชอบเอกสารและท่าทีไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 53 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารดังกล่าว และหากมีการมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสาร

ดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีอีก 

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1. และให้ความ
เห็นชอบเอกสารในข้อ 2. ในฐานะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) 

3. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC Council) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองเอกสารในข้อ 1.1 ต่อไป 

4. ให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมแสดงความยินดี  
ต่อเจตจ านงการขอเข้าร่วมสมาชิกความตกลง AANZFTA ของชิลี และไม่ขัดข้องหากภาคีสมาชิกเห็นชอบให้เพิ่มข้อบท 
ในการเปิดรับสมาชิกใหม่เป็นการทั่วไป (open accession clause) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเอกสารจ านวน 14 ฉบับ ที่จะมีการรับรอง จ านวน 3 ฉบับ และให้ความเห็นชอบ

จ านวน 11 ฉบับ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งท่ี 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี้ 
1. ร่างเอกสารที่จะให้การรับรอง จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1.1 ร่างกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการก าหนดขอบเขตงาน  
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางที่อาเซียนสามารถน าระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาปรับใช้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประกอบด้วยมาตรการส าคัญ
เชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การปรับประสานมาตรฐานและการยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแบบ
หมุนเวียน (2) การเปิดกว้างทางการค้าและการอ านวยความสะดวกในการค้าสินค้าและการค้าบริการ (3) ส่งเสริม

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

เพื่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีผลผูกพัน
รัฐบาลไทยในเชิงนโยบาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บทบาทของนวัตกรรม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสีเขียวและเทคโนโลยีใหม่ ๆ (4) ส่งเสริมระบบ
การเงินท่ีแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และการลงทุนที่มีนวัตกรรม (5) การใช้พลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ร่างแผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นข้อเสนอของบรูไนดารุสซาลามเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ในระยะสั้นและกลาง ระหว่างปี 2564-2568 ในการสนับสนุนวาระการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน 
โดยเร่งกระบวนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 การฟื้นฟู (Recovery) (2564-2565)  ระยะที่ 2 การเร่งขับเคลื่อนการด าเนินการให้มีความคืบหน้า 
(Acceleration) (2565-2567) และระยะที่ 3 การเปลี่ยนแปลง (Transformation) (2568) 

1.3 ร่างแถลงการณ์ร่วมเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี 
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระหว่างอาเซียนและจีนในการขยายความร่วมมือทางการค้า  
และการลงทุน อาทิ การส่งเสริมการจัดตั้งกลไกหารือส าหรับภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์ 
ทางการเกษตร เภสัชกรรม ยานยนต์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และรายย่อย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน- จีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความ
ร่วมมือเชิงลึกด้านการค้าและเศรษฐกิจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่ออ านวยความสะดวกในการผลิต
และการเข้าถึงยาและวัคซีน  แนวทางการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -จีน ให้มีความทันสมัย ครอบคลุม  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิก ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อให้สามารถมีผลใช้บังคับภายในวันท่ี 1 มกราคม 2565 ตามที่ก าหนดไว้ 

2. ร่างเอกสารที่จะให้ความเห็นชอบ จ านวน 11 ฉบับ ดังนี้ 
2.1 ร่างการพัฒนาแผนการด าเนินการในการปฏิบัตติามความตกลงว่าด้วยพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 

จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดขั้นตอนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องด าเนินการในระยะ 5 ปี (2564 -2568) ส าหรับการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงฯ และสร้างความมั่นใจว่าการขยายตัวด้านดิจิทัลของอาเซียนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และสนับสนุนโอกาสในการเติบโตต่อไปในอนาคต โดยข้อเสนอและกิจกรรมภายใต้แผนการด าเนินการฯ จะไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย และสามารถปรับปรุงได้ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม
ดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2.2 ร่างบัญชีรายการสินค้าจ าเป็นในกลุ่มสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร อาทิ สัตว์น้ า พืชผัก อาหารแปรรูป 
จ านวน 107 รายการ เพื่อขยายรายการสินค้าเพิ่มเติมในบัญชีแนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการมาตรการ
ที่มิใช่ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564  
ที่ให้ขยายรายการสินค้าจ าเป็นแนบท้ายบันทึกความเข้าใจฯ ที่ประเทศสมาชิกจะไม่ริเริ่ม หรือคงมาตรการที่มิใช่ภาษี 
ที่จ ากัดการค้าต่อสินค้าจ าเป็นเท่าที่จะท าได้ ไปยังสินค้าเกษตรและอาหารพื้นฐานอย่างน้อย 100 รายการ โดยไม่ได้มี
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การแก้ไขสาระของบันทึกความเข้าใจ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
อน่ึงบันทึกความเข้าใจฯ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และทุกประเทศยังคงสิทธิด าเนินการได้ตามพันธกรณีภายใต้ความตก
ลงขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN 
Trade in Goods Agreement : ATIGA) ทุกประการ 

2.3 ร่างเอกสารเครื่องมือในการประเมินต้นทุน – ประสิทธิภาพของมาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับอาเซียน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือหรือแนวทางแก่อาเซียนในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-tariff 
Measure: NTMs) ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมก าหนดแนวทาง การปรับปรุงมาตรการ NTMs ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นด้วยต้นทุนการด าเนินการที่น้อยท่ีสุดโดยการน าไปปฏิบัติจะอยู่บนพ้ืนฐานของความสมัครใจ (voluntary basis) 

2.4 ร่างภาคผนวก 7 และภาคผนวก 8 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน เป็นการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบทระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (CO Form) เพื่อใช้
สิทธิพิเศษทางภาษีของอาเซียนให้รองรับบริบททางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ เพิ่มเติมข้อบทเพื่อรองรับการออก
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศผู้ส่งออกคนกลาง กรณีที่มีหลักฐานรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าฉบับแรก
มากกว่า 1 ฉบับ การยกเลิกการท าส าเนาหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบคาร์บอน และการยกเลิกการระบุช่อง
โครงการความร่วมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO) ในหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ถูกยุติลงแล้ว 

2.5 ร่างดัชนีการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นตามดัชนีบูรณาการด้านดิจิทัล  
ของอาเซียน เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพและผลกระทบของการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน 
ประกอบด้วย 6 ดัชนีหลัก ได้แก่ โลจิสติกส์และการค้าดิจิทัล การคุ้มครองข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
การช าระเงินดิจิทัลและตัวตนดิจิทัล ทักษะดิจิทัลและผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  
และความพร้อมเชิงสถาบันและโครงสร้างพื้นฐาน โดยรายงานฯ จะใช้เป็นแนวทางการด าเนินการในระยะต่อไป  
ของอาเซียนในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยน าเสนอผลการศึกษาที่ส าคัญ และข้อเสนอแนะ
ในการเสริมความแข็งแกร่งในการบูรณาการด้านดิจิทัลในภูมิภาค 

2.6 ร่างแผนการด าเนินงานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน 
กับสหรัฐอเมริกา และการขยายการมีส่วนร่ามทางเศรษฐกิจ ปี 2564 - 2565  เป็นแผนงานความร่วมมือภายใต้กรอบ
ความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 254 9  
ซึ่งช่วยสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรฐัฯ โดยแผนงานดังกล่าวจะด าเนินงานต่อเนื่องในระยะ
ปี 2564 - 2565 ประกอบด้วยความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การค้าดิจิทัล  แนวทางความโปร่งใสการจัดท า
กฎระเบียบที่ดี การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเช่ือมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน  
การอ านวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย ความร่วมมือด้านกฎระเบียบ
เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร แรงงาน และสิ่งแวดล้อม 
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2.7 ร่างแผนงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม ปี 2564 - 2565 เป็นแผนงานที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้)  โดยด าเนินกิจกรรม
ส าคัญ เช่น การจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามเพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกัน การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจา โดยเฉพาะ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนบวกสาม  
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) การติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียนบวกสามเพื่อลดผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

2.8 ร่างแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อาเซียน -รัสเซีย เป็นแผนงานความร่วมมือ 
ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการค้า  
และการลงทุนระหว่างอาเซียนและรัสเซีย สนับสนุนความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันในด้านการค้าสินค้า 
บริการ และการลงทุน เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงด้านกฎระเบียบทางเทคนิค 
มาตรฐานและกระบวนการประเมินความสอดคล้องมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการเยียวยาทาง
การค้า ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านอื่น ๆ 

2.9 ร่างแผนด าเนินงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-รัสเซีย ส าหรับปี 2564 - 2568 เป็นแผนการ
ด าเนินงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-รัสเซีย ส าหรับปี 2564 - 2568 ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการค้า
และการลงทุน อาเซียน-รัสเซีย โดยก าหนดกิจกรรมและการด าเนินงานพร้อมกรอบระยะเวลา 

2.10 ร่างแผนงานภายใต้บทที่ 9 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของความตกลงการค้าเสรี อาเซียน – ฮ่องกง 
เป็นเอกสารอ้างอิงในการให้แนวทางส าหรับการด าเนินงานของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ECOTECH)  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 5 สาขา ได้แก่ พิธีการศุลกากร บริการวิชาชีพ การอ านวยความสะดวกทาง
การค้า/โลจิสติกส์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต่อมาอาเซียนและฮ่องกงเห็นชอบในหลักการต่อ
การขยายขอบเขตเพิ่มเติมอีก 5 สาขา ได้แก่ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรฐาน/กฎระเบียบทางเทคนิค/กระบวนการ
ประเมินความสอดคล้องทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการอ านวยความสะดวกทางการค้า และการส่งเสริมการลงทุน 

2.11 ร่างแผนงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-สหภาพยุโรป (ปี 2563 - 2564)  เป็นเอกสารก าหนด
แผนด าเนินงานเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรปในระยะเวลา 2 ปี 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEM) ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คระรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล  
และประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070964 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 

 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ครั้งที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รวม 10 จังหวัด (แพร่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย ร้อยเอ็ด 
สุรินทร์ อ านาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และสระแก้ว) จ านวน 1 ,766 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
2,909,015,572 บาท เพื่อให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ เป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ . 2564 ตามขั้นตอนและแนวทางที่ เคยปฏิบั ติต่ อไป  ทั้ งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณรับทราบความเห็น
และข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามผลพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 29/2564 ไปประกอบการด าเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และยืนยันความพร้อมของโครงการ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยค านึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่าย ความคุ้มค่า ประหยัด เป้าหมาย และประโยชน์ที่ทางราชการ 
และประชาชน จะได้รับเป็นส าคัญ ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาด าเนินการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย 
ที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงมหาดไทย เสนอเรื่องอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

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

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือน
เมษายน 2564 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ครั้งที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (11) 
เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินส ารองจ่าย  

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ  
และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน  
และผู้ ป ระกอบการในพื้ นที่  10  จั งห วัด  ได้ รับ การแก้ ไขปัญ หาและฟื้ นฟู เศ รษฐกิ จท้ องถิ่ น และ ชุมชน  
โดยกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ รวมทั้งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ท่ี นร 0715/18101 
ลงวันท่ี 7 กันยายน 2564) และให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการตามนัยมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 
(เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งท่ี 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564) ที่ให้ประเมินผลการด าเนินโครงการและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งก ากับ  
ดูแล การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และจัดเตรียมแผนรองรับการด าเนินโครงการในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070964 
 
เรื่อง : ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง - สาธารณรัฐเกาหลี 

ครั้งท่ี 11 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ  
ลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11 หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรอง โดยไม่มีการลงนาม
ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การแสดงเจตนารมณ์อันต่อเนื่องของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมความร่วมมือของ Mekong – ROK  

บนพื้นฐานของ 3 เสา และสาขาความร่วมมือ 7 สาขา (วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การเกษตรและการพัฒนาชนบท โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม และความท้าทาย
ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่) เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลก ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2. การย้ าบทบาทของสาธารณรัฐเกาหลีในการเป็นหุ้นส่วนส าคัญในการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนุภูมิภาคฯ ผ่านการให้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินจ านวน 10.42 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านกองทุน MKCF ตั้งแต่ปี 2556 

3. การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยเฉพาะบทบาทของสภาธุรกิจลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี 
(Mekong – ROK Business Council) ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง (MSMEs) เพื่อช่วยกระตุ้นความเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทานและส่งเสริม

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

เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางความร่วมมือร่วมกันของประเทศ
สมาชิก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การบูรณาการในอนุภูมิภาคฯ 
4. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประเทศสมาชิก 

ภายใต้ปีแห่งการแลกเปลี่ยนของ Mekong – ROK ค.ศ. 2021 (Mekong – ROK Exchange Year 2021) เพื่อเฉลิม
ฉลองในโอกาสการครบรอบ 10 ปี ของการจัดตั้ง Mekong – ROK 

5. การสอดประสานระหว่างกันของกรอบความรว่มมือในอนุภูมภิาคฯ เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady- Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) 
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission: MRC) และอาเซียน 

6. ความร่วมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงของ
ประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 11 ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้  
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากกาปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070964 
 

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ และต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด าเนินการ
เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องทีต่ าบลบางตลาด 
ต าบลคลองเกลือ และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะด าเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ และต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพ่ือด าเนิน
กิจการรถไฟฟ้าฯ และก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด าเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน เพ่ือด าเนินกิจการขนส่ง
มวลชนฯ ในท้องที่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
ตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบ

และก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธาน ี

2. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการลงนามสัญญาร่วมลงทุนฯ ฉบับแก้ไข ระหว่าง รฟม. และ  บริษัท 
นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด ผู้รับสัมปทาน เป็นที่เรียบร้อย โดยโครงการรถไฟฟ้าสาย สีชมพูส่วนต่อขยาย  
ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี มีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางบนถนนแจ้งวัฒนะ เ ช่ือมต่อกับสถานีศรีรัช (PK-๑๐)  
ของโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานีไปตามถนนแจ้งวัฒนะ -  
ปากเกร็ด ๓๙ ขนานกับ ทางพิเศษอุดรรัถยา ผ่านวงเวียนเมืองทองธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี  MT-0๑ และวิ่งต่อเนื่อง 
ไปยังจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณทะเลสาบเมืองทองธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี MT-0๒ รวมระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร 
ประกอบด้วย สถานี โดยมีความจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ของหน่วยงานของรัฐ และพื้นที่เอกชน รวมทั้งสิ้น ๘๓ แปลง  

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

เพื่ อ ให้ พนั ก งาน เจ้ าห น้ าที่ มี สิ ท ธิ เข้ า ไป ท าการส ารวจ 
และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 
และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการส ารวจเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ลักษณะ และการเข้ าใช้ประโยชน์บน  
เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ า เพื่อการวางแผนหรือออกแบบกิจการ
ขนส่งมวลชนในบริเวณโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพูส่วนต่อขยาย  
ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธาน ี

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอน ๑๖ รายการ 
3. ส านักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่กรมทางหลวงจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....  
และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด าเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ต าบลบางตลาด 
ต าบลคลองเกลือ และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มาตรา 8 บัญญัติให้เมื่อมี
ความจ าเป็นต้องเวนคืนที่ดิน ตามมาตรา 7 และจ า เป็นต้องส ารวจเพื่อให้ทราบถึงที่ดินที่ต้องได้มาโดยแน่ ชัด  
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เนื่องจากกระทรวงคมนาคม (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)  

มีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสาย สีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - 
เมืองทองธานี  ให้เป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ จึงเห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ  
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการส ารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสภาพ ลักษณะ และการเข้าใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ า เพื่อการวางแผนหรื อออกแบบ
กิจการขนส่งมวลชนในบริเวณโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ท้ังนี้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ก่อนการก่อสร้างโครงการทุกโครงการ ขอให้ กระทรวงคมนาคม (การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) ให้ความส าคัญและตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง 
กีดขวางการไหลของน้ าตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการระบายน้ าไม่ทันและอาจก่อให้เกิดน้ าท่วมหรือเกิด
อุทกภัยต่อไปในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางตลาด ต าบลคลอง
เกลือ และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะด าเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 
และรับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070964 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-คงคา ครั้งท่ี 11 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-คงคา ครั้งที่ 11 และพิจารณา
มอบหมายให้ส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการประชุมฯ ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-คงคา ครั้งที่ 11  

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาแนว
ทางการด าเนินความร่วมมือร่วมกันในอนาคต 

2. ที่ประชุมช่ืนชมพัฒนาการของกรอบความร่วมมือในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนบทบาทของสาธารณรัฐ
อินเดียในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยเฉพาะโครงการที่ได้ผลเร็ว การจัดสรรสินเช่ือ  
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความเชื่อมโยง สาธารณูปโภค ชลประทาน และการศึกษา 

3. ไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสนอให้เร่งส่ง เสริมความส าคัญของกรอบความร่วมมือในเชิง
ยุทธศาสตร์ และผลักดันความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐอินเดียให้มีผลงานอย่างเต็มศักยภาพ 
โดยไทยเสนอให้จัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี ฉบับใหม่ทดแทนฉบับปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในปี 2565 และเสนอให้
ก าหนดล าดับความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ร่วมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาของโลกในปัจจุบัน 

4. ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินความร่วมมือร่วมกันในอนาคต เช่น การส่งเสริมการสอดประสาน
ระหว่างกรอบความร่วมมือนี้กับกรอบความร่วมมืออื่น ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS) อาเซียน รวมทั้งความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) ซึ่งไทยจะเป็นประธานในช่วงปลายปี 2564 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอินเดียกับลุ่มน้ าโขงในด้านธรรมาภิบาล
ด้านน้ า ด้านวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าท่ียั่งยืนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ข้อมูลและแนวปฏิบัติ

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

เพื่ อน าไปสู่ความยั่ งยืนของภาคเกษตรและระบบอาหาร  
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค เสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค 
และร่ วมกันขับ เคลื่ อนความร่ วมมื อภ าย ใต้ กรอบความร่ วมมื อ 
ลุ่มน้ าโขง-คงคาอย่างเป็นรูปธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ ตลอดจนการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องในหลักการต่อการมอบหมายงานที่เกี่ยวเนื่องตามที่

กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนของภาคเกษตรและระบบอาหาร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค เสริมสร้างความ
เชื่อมโยงในภูมิภาค และร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-คงคาอย่างเป็นรูปธรรม 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070964 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ เสนอ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการนโยบาย
และพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ (ประธานกรรมการฯ) ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ณ ห้องประชุม 412 อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน  
การประชุม ได้มีข้อสั่งการและมติการประชุมที่ส าคัญในเรื่องต่าง ๆ  ได้แก่ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด  
พ.ศ. 2564 – 2565 แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 และขออนุมัติ
ทบทวนองค์ประกอบในคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ 

2. ประเด็นเร่งด่วน เนื่องจากผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดมากและกระจุกตัวในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรขายได้ จึงจ าเป็นต้องมีแนวทาง การบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด 
ในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ รวมถึงมีแนวทางในการพัฒนาสับปะรดทั้งระบบที่ชัดเจน
ตามแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด

แห่งชาติ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรขายได้ จากผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดมาก
และกระจุกตัวในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด 
ในช่วงเวลาดังกล่าวและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ และแนวทางในการพัฒนาสับปะรดทั้งระบบที่ชัดเจน 
ตามแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด
แห่งชาติ/กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรขายได้ จากผลผลิต
สับปะรดออกสู่ตลาดมากและกระจุกตัวในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564  
จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในช่วงเวลา
ดังกล่าวและให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไปด าเนินการ และแนวทาง 
ในการพัฒนาสับปะรดทั้งระบบที่ชัดเจนตามแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด 
พ.ศ. 2564 - 2565 รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการสับปะรด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สับปะรด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ท่ีก ากับดูแลการบริหารจัดการ
สับปะรดทั้งระบบในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2564 แล้ว 

มติ ครม. : รับทาบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอ 
 


