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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2564 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
301164 
 
เรื่อง : ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วงเงินรวมทั้งสิ้น 
10,065.69 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕64 เมื่อวันพุธที่15 กันยายน ๒๕64 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุม ได้มีมต ิ
การประชุมในวาระเรื่อง ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 

๑) เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,065,687,645.28 บาท 
๒) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย หารือกับกระทรวงการคลัง  

และส านักงบประมาณ เกี่ยวกับงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ ให้ชัดเจน ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
๓) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการ/

คณะท างานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินโครงการฯ และจัดท ารายละเอียดโครงการฯ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย ได้หารือกับกระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ เกี่ยวกับ

งบประมาณในการด าเนินโครงการฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
1) กระทรวงการคลัง แจ้งว่า กรอบวงเงินภายใต้มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  

มีวงเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ส าหรับการด าเนินโครงการประกันรายได้ ท่ี กยท. เสนอ หากการยางแห่งประเทศไทย 
มีความจ าเป็นเร่งด่วน เห็นควรให้การยางแห่งประเทศไทยขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากงบกลาง 

2) ส านักงบประมาณ ให้ความเห็นว่า งบกลางมีไว้ส าหรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน เช่น กรณีภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ต่างๆ กรณีการประกันรายได้ฯ อาจจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนตามระเบียบงบกลางฯ 
พ.ศ. 2562 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ตามที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งค่าบริหารโครงการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยเร่ง
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การเกษตรและการยางแห่งประเทศไทยด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ  
ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/129 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564) ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราการชดเชยต้นทุนทางการเงิน  
ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ใช้อัตราต้นทุนทางการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ประจ าไตรมาส บวก 1 โดยให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราต้นทุนทางการเงินตามอัตราที่แท้จริงทุกไตรมาส  
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งความเห็นและข้อสังเกตของส านักงบประมาณ (หนังสือส านัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด นร 0718/129 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564) และกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปิด
บัญชีโครงการที่ รัฐบาลรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรื อสูญเสียรายได้ในการด า เนินการ ตามนัยมาตรา 28  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถน ากรอบวงเงินที่เหลือ
จ่ายการด าเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าว มาใช้ในการด าเนินโครงการอื่นที่มีความจ าเป็นในอนาคตได้ต่อไป รวมทั้งให้เ ร่ง
รายงานผลการด าเนินการและผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินโครงการ ตามนัยมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน  
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเร็วด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2564 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
301164 
 
เรื่อง : แต่งตั้งประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ นายกุลเดช พัวพัฒนกุล เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  

การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

2. พระราชบัญญัติการบางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 20 (4) ก าหนดให้ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
พ้นจากต าแหน่ง เมื่อขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา 18 

3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ที่ก าหนดให้
ประธานกรรมการแบะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 

4. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
มาตรา 17 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย 
(1) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง  

ทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือการบริหาร 
(2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน

กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจ านวนสามคน 
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจ านวนสองคน ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านการค้าจ านวน
หนึ่งคน และผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยางจ านวนหนึ่งคน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การก าหนดนโยบายการบริหารงาน ทิศทางและเป้าหมาย
การด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลกิจการของการยางแห่งประเทศไทย 
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง สามารถขับเคลื่อนภารกิจ 
และนโยบายของรัฐบาลได้อย่างทันท่วงทีและเป็นรูปธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าการแต่งตั้งพนักงานจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้อ 10 (6) 
ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีอ านาจในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และข้อ 12 ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลข้อ 10 (6) 
ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจต่อประธาน
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ความเห็นชอบ 

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหนังสือกราบเรียน นายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)  
ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กษ 2900/3876 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง การเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้ง 
เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

7. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามหนังสือ ลับ 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0824/ล.2061 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความ
เห็นชอบรายช่ือประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2564 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
301164 
 
เรื่อง : ขออนุมัติวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงพาณิชย์ มีหนังสือลงวันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเรยีนคณะรัฐมนตรี

ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ลกูข้าว ปี 2564/65 วงเงินจ่ายขาด 89,306.39 ล้านบาท 
มาตรการคู่ขนานฯ วงเงินจ่ายขาด 6,955.98 ล้านบาท และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 วงเงินจ่ายขาด 54,972.72 ล้านบาท รวมวงเงินจ่ายขาดทั้งสิ้น 
151,235.09 ล้านบาท ตามมติ นบข. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ 
จ่ายขาดเบื้องต้น 18,378.90 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 และมีมติอนุมัติกรอบ
วงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รวม 3 โครงการ (ประกอบด้วย โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี  
ปีการผลิต 2564/65 โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2564/65 
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65) วงเงินจ่ายขาดเบื้องต้น  
รวมทั้งสิ้น 18,000 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอเพิ่มเติม 

เพื่อให้เป็นไปตามมติ นบข. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 พณ. จึงมีหนังสือลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกันรายได้เพิ่มเติม ภายใต้กรอบ
วงเงินจ านวน 76,080.95 ล้านบาท โดยด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

2. กระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2564  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก./กข./กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถด ารงชีพอยู่ได้
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามนโยบายของรัฐบาล
ที่แถลงต่อรัฐสภา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ที่ประชุมพิจารณา 
แล้วมีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินฯ ดังนี้ (1) คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐพิจารณาเพิ่มอัตรายอดคงค้าง
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (2) เงินกู้ตามพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (3) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย 
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงานลดยอดภาระการคลัง 
ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส าหรับโครงการทุกโครงการที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการด าเนินโครงการแล้วเพื่อลดยอดคงค้างน ามาใช้จ่ ายในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว  
ปี 2564/65 

ทั้ งนี้  กระทรวงพาณิชย์  ได้มีหนั งสือถึ งกระทรวงการคลั ง  เมื่ อวันที่  18 พฤศจิกายน 2564  
ขอกระทรวงการคลังพิจารณาจัดสรรเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 จ านวน  
76,080.95 ล้านบาท แล้ว โดยกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อด าเนินการเป็นไปตามนัยมติ นบข. เมื่อวันท่ี
23 สิงหาคม 2564 ให้เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสี่ยง
ในการจ าหน่ายผลผลิต และช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบขอ งสถานการณ์  
Covid - 19 ในขณะนี้ อันจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถด ารงชีพอยู่ได้รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา จึงน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงิน
งบประมาณตามที่ นบข. ได้เห็นชอบแล้ว 

มต ิครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราการชดเชยต้นทุนทางการเงินให้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ใช้อัตราต้นทุนทางการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประจ าไตรมาส บวก 1 โดยให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราต้นทุนทางการเงินตามอัตราที่แท้จริงทุกไตรมาส ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปิด
บัญชีโครงการที่รัฐบาลรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการด าเนินการ ตามนัยมาตรา 28  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถน ากรอบวงเงินที่เหลือ
จ่ายจากการด าเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าว มาใช้ในการด าเนินโครงการอื่นที่มีความจ าเป็นในอนาคตได้ต่อไป  รวมทั้งให้
เร่งรายงานผลการด าเนินการและผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินโครงการตามนัยมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินับการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเร็วด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2564 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
301164 
 
เรื่อง : โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปีการผลิต 2564/65 โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
จัดหาแหล่งเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปีการผลิต 2564/65 ภายใต้กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 54,972.72 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เห็นชอบโครงการ

สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ดังนี้ 
1. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 

4.69 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ 
2. วิธีการด าเนินการกรมส่งเสริมการเกษตรน าเข้าข้อมูลรายช่ือเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ปี 2564 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านักงานใหญ่  
เพื่อด าเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรื อครัวเรือนละไม่เกิน 
20,000 บาท 

3. วงเงินงบประมาณจ่ายขาดรวม 54,972.72 ล้านบาท จ าแนกเป็นงบประมาณจ่ายขาดให้เกษตรกรวงเงิน 
53,871.84 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายของ ธ.ก.ส. จ านวน 1,100.88 ล้านบาท ชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 
2.00 (ต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. + 1) 

4. ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาการจ่ายเงินตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 – เมษายน 2565และระยะเวลา
โครงการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอโครงการสนับสนุนค่าบริหาร

จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  
และราคาข้าวเปลือกท่ีตกต่ าอยู่ในขณะนี้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติเห็นชอบหลักการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบ
วงเงินรายจ่ายเบื้องต้นแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเรื่องของต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้น และราคาข้าวเปลือกท่ีตกต่ าอยู่ในขณะนี้ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราการชดเชยต้นทุนทางการเงินให้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ใช้อัตราต้นทุนทางการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประจ าไตรมาส บวก 1 โดยให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราต้นทุนทางการเงินตามอัตราที่แท้จริงทุกไตรมาส ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตร  
และสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปิด
บัญชีโครงการที่ รัฐบาลรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือสูญเสียรายได้ในการด า เนินการ ตามนัยมาตรา 28  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถน ากรอบวงเงินที่เหลือ
จ่ายจากการด าเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าว มาใช้ในการด าเนินโครงการอื่นที่มีความจ าเป็นในอนาคตได้ต่อไป รวมทั้ง 
ให้เร่งรายงานผลการด าเนินการและผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการตามนัยมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเร็วด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2564 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
301164 
 
เรื่อง : ผลการประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครั้งท่ี 1 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 1  
และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติตามผลการประชุมฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องผลการประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย–มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 1 

โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพัน
รัฐบาลไทยจึงเข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง 
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และเพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่าง
ไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่  1 และมอบหมายให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องเร่งรัดปฏิบัติให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม  
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการ
ประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย–มณฑลกวางตุ้ ง  (Guangdong-Thailand High-Level Cooperation 
Conference: HLCC) ครั้งท่ี 1 ร่วมกับนายหม่า ซิงรุ่ย ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งโดยฝ่ายกวางตุ้งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ฯผ่านระบบทางไกล 

2. HLCC เป็นกลไกการประชุมระดับรัฐมนตรีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมพลวัตให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือ
เ ชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย -จีน (Thailand -  China Comprehensive Strategic Cooperative 
Partnership) ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับไทยในเชิงลึกและสอด
ประสานยุทธศาสตร์ระหว่างกรอบความร่วมมือเขตอ่าวกวางตุ้ง -ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macao 
(Greater Bay Area: GBA) กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ตลอดจนแสวงหา
ความร่วมมือในสาขาศักยภาพท่ีทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน 

3. ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเกี่ยวกับความส าคัญของ HLCC ในการสอดประสานระหว่างข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง 
(Belt and Road Initiative: BRI) กับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน 

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

เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้งโดยการสอดประสานนโยบายส าคัญของจีน
กับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวของไทยรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ 
ในด้านเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีการเกษตรและการค้าขายสินค้าเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economic Model: BCG) ขณะเดียวกันก็จะเสริมสร้างความเช่ือมโยง 
เชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง GBA กับEEC ผ่านความร่วมมือในสาขาตามที่ได้ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง  (Memorandum of 
Understanding between the EasternEconomic Corridor Office of Thailand and People's Government of 
Guangdong Province) รวมถึงก าหนดความร่วมมือในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึนโดยแสวงหา
ความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการความร่วมมือท่ีส าคัญระหว่างกันเพ่ือสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวและการพัฒนา 

4. ที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับความส าคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้งภายใต้
กลไก HLCC เพื่อรับมือและตอบสนองต่อความท้าทายระดับโลกและภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งเสริม 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวในการนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาที่มีความ
เร่งด่วนดังน้ี 

๔.๑ อุตสาหกรรมช้ันสูง (Advanced Industries) ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือทางเทคโนโลยี 
และการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีทักษะสูงในสาขาเมืองอัจฉริยะหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการขนส่ง
อัจฉริยะเทคโนโลยีทางเวชกรรมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ันสูงและแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสอง
ฝ่ายตลอดจนสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนาร่วมกันความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนสองทาง 

๔.๒ เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มมูลค่าการค้ากิจกรรมและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกันผ่านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจในสาขาที่ก าหนดสตาร์ทอัพโดยเฉพาะในด้านดิจิทัลพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และการค้าทางตรงผ่านด่านที่ส าคัญของทั้งสองฝ่ายการสร้างความเช่ือมโยงร่วมกัน 
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ
นิเวศอุตสาหกรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการเพิ่มการลงทุนระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้งในสาขาที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกัน 

๔.๓ การเกษตร ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ  
เช่นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และเทคโนโลยีการเกษตรผ่านการด าเนินโครงการด้านการเกษตรร่วมกัน 
และการค้าขายสินค้าเกษตร 

๔.๔ วัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพ ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ 
ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและสาธารณสุขโดยเฉพาะในสาขาการควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ืออาชีวอนามัย 
และการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กทั้งสองฝ่ายจะแสวงหาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลไกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ  
ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและสาธารณสุข 

๔.๕ การแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างท้องถิ่น ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนฉันมิตรและกิจกรรม
ระหว่างคู่ความสัมพันธ์ที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกันแล้วและจะสนับสนุนให้คู่ความสัมพันธ์ 
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ที่มีความเหมาะสมสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้ งสองฝ่าย 
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง 

๔.๖ ความร่วมมือด้านอื่นๆ ทั้งสองฝ่ายจะศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน
สะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานและสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งด้านการเงินและตลาดทุน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑล

กวางตุ้ง ครั้งท่ี 1 เนื่องจากผลการประชุมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างไทย
กับมณฑลกวางตุ้งโดยการสอดประสานนโยบายส าคัญของจีนกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวของไทยรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีการเกษตร
และการค้าขายสินค้าเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2564 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
301164 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี 
ครั้งท่ี 11 และพิจารณามอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามผลการประชุมฯ ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เรื่องผลการประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมอืลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี 

ครั้งท่ี ๑๑ มีสาระส าคัญ  
๑. ที่ประชุมช่ืนชมพัฒนาการของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี โดยสาธารณรัฐเกาหลี 

ย้ าความส าคัญของกรอบความร่วมมือซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจส าคัญของการด าเนินนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส (NSSP)  
ของสาธารณรัฐเกาหลีและบทบาทของสาธารณรัฐเกาหลีในการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเช่ือถือและน่าไว้วางใจที่สุดส าหรับ
ประเทศลุ่มน้ าโขงในสาขาความร่วมมือต่างๆ ซึ่งประเทศลุ่มน้ าโขงขอบคุณสาธารณรัฐเกาหลีที่มีบทบาทด้านการพัฒนา  
ที่สร้างสรรค์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยเฉพาะการเพิ่มเงินสนับสนุนกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี 
ส าหรับปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔ ล้านเหรียญสหรัฐ 

2. ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือในอนาคต ทั้งทางด้านสาธารณสุข ด้านการฟื้นฟูหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้านการบริหารจัดการน้ าท่ียั่งยืนและความยืดหยุ่นด้านสิง่แวดล้อม ด้านการแลกเปลีย่น
ระดับประชาชน ด้านการสอดประสานระหว่างกรอบความร่วมมือ/นโยบายต่างๆ 

๓. ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค ทั้งสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี สถานการณ์ในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ 

๔. ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือ ครั้งที่ ๓ โดยสาธารณรัฐเกาหลีแจ้งว่า 
จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ 

ลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๑ โดยในส่วนของสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบทจะมีการมุ่งเน้นให้เกิด 

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

เพื่ อ ช่ วยส่ ง เ ส ริ มผลิตผลของ ชุมชน ชนบทและพัฒนา 
ความยืดหยุ่นของครัวเรือนชนบทในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน และลดช่องว่างด้านการพัฒนาในอนุภูมิลุ่มน้ าโขงรวมถึงร่วมมือด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 
โดยเฉพาะการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อช่วยส่งเสริมผลิตผล  
ของชุมชนชนบทและพัฒนาความยืดหยุ่นของครัวเรือนชนบทในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
2. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานต ารวจแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 


