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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 42/2561 วันอังคารท่ี 16 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

161061 

 
เรื่อง : รายงานความกาวหนาการบริหารจัดการผลไม ป 2561 ภาคเหนือ (ลําไย) และภาคใต (ทุเรียน มังคุด เงาะ และ

ลองกอง) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบผลความกาวหนาการบริหารจัดการผลไม ป 2561 ภาคเหนือ (ลําไย) และภาคใต 
(ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง) ท้ังน้ี เพ่ือใหสวนราชการไดใชประโยชนตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
มติคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ไดเห็นชอบแผน

บริหารจัดการผลไม ป 2561 ภาคเหนือ (ลําไย) ผลผลิต 381,498 ตัน และแผนบริหารจัดการผลไมภาคใต (ทุเรียน 
มังคุด เงาะ ลองกอง) ผลผลิต 545,165 ตัน โดยมอบหมายให 

๑. คณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาอันเน่ืองมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เปนแกนหลักบริหาร
จัดการผลไมในพ้ืนท่ี ป 2561 ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามแผนบริหารจัดการ 

๒. กรมการปกครองและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ชวยกํากับดูแลความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีระวัง 
เปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนสิงหาคมเปนชวงท่ีผลผลิตจะออกสูตลาดมากท่ีสุด 

๓. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยและกรมการคาภายใน ชวยกํากับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวดานตลาด
และราคา เพ่ือรักษาเสถียรภาพของผลผลิตไดตลอดฤดูกาล 

๔. กรณีเกิดปญหาอ่ืนๆ เชน การขาดแคลนแรงงาน ขอใหผูวาราชการจังหวัดในพ้ืนท่ีชวยกํากับดูแล พรอมท้ังแจง
ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (กรมสงเสริมการเกษตร) ทราบโดยเร็ว 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและผูประกอบกิจการเก่ียวกับผลไม 
ในการพัฒนาและการบริหารจัดการผลไมท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 42/2561 วันอังคารท่ี 16 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

161061 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 7 ราย ดังน้ี 

1. นายพิศาล พงศาพิชณ รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ดํารงตําแหนง 
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

2. นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

3. นายประสงค ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 

4. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน รองอธิบดีกรมปศุสัตว ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

5. นายสําราญ สาราบรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

6. นายกฤษณพงศ ศรีพงษพันธุกุล รองอธิบดีกรมการขาว ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมการขาว 

7. นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมหมอนไหม 

ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนผูเกษียณอายุราชการ และทดแทน
ตําแหนงท่ีวาง และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดใหความเห็นชอบแลว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57 (2) บัญญัติใหการแตงตั้งขาราชการ 

พลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรม หรือตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. 
กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ใหปลัดกระทรวงเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 
เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวใหปลัดกระทรวงเปนผูสั่งบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

- 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง 
2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2558 เห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรี เสนอวา เพ่ือใหการแตงตั้งขาราชการ

ประเภทบริหารระดับสูงไดมีการพิจารณาในภาพรวมอันจะทําใหการแตงตั้งมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด 
ในการบริหารราชการแผนดินตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควรมอบใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ดําเนินการรวบรวมการเสนอแตงตั้งขอราชการประเภทบริหารระดับสูงตอคณะรัฐมนตรีของทุกหนวยงานเสนอนายกรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณากอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักงานองคมนตรี 
นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชการท้ัง 7 ราย ดังกลาวใหดํารงตําแหนงตอไปแลว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 42/2561 วันอังคารท่ี 16 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

161061 
 

เรื่อง : การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารผลลัพธการประชุมผูนําเอเชีย - ยุโรป ครั้งท่ี 12 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
๑ ใหความเห็นชอบตอรางเอกสารผลลัพธของการประชุมผูนําเอเชีย - ยุโรป ครั้งท่ี 12 (12th ASEM Summit 

Meeting – ASEM 12) และหากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสารผลลัพธของการประชุมฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ
หรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีก 

๒. อนุมัติใหนายกรัฐมนตรี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมผูนํา
เอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๑๒ เปนผูรวมใหการรับรองรางเอกสารผลลัพธของการประชุมฯ 
(การประชุมผูนําเอเชีย – ยุโรป ครั้งท่ี 12 ระหวางวันท่ี 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักร
เบลเยียม) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กต. รายงานวา นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการเดินทางไปเขารวมการประชุมดังกลาว ภายใตหัวขอหลัก 

“หุนสวนระดับโลกเพ่ือความทาทายระดับโลก” โดยนายโดนัลด ทุสก ประธานคณะมนตรียุโรป เปนประธาน  
และมีผูเขารวมการประชุมฯ ประกอบดวย 1) ประมุขรัฐ และหัวหนารัฐบาลหรือผูแทนระดับสูงของประเทศในเอเชีย 
และยุโรปรวม 51 ประเทศ และ 2) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและเลขาธิการอาเซียน ท้ังน้ี จะมีการรับรองเอกสาร
ผลลัพธของการประชุมฯ ซ่ึงเปนการแสดงถึงความมุงมั่นของประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย – ยุโรป (Asia – 
Europe Meeting – ASEN) ในการสงเสริมความรวมมือในสาขาท่ีสมาชิก ASEM ใหความสําคัญ โดยจะม ี
การเผยแพรเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมดังกลาวแลว 

2. สาระสําคัญของรางเอกสารผลลัพธของการประชุมฯ สรุปไดดังน้ี 
2.1 สวนบทนํา กลาวถึงบทบาทของการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ในการสงเสริมระเบียบความรวมมือ

แบบพหุภาคีท่ีมีกฎระเบียบเปนพ้ืนฐาน การปฏิบัติตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๒๓ ความเทาเทียมทางเพศและ
การพัฒนาบทบาทของสตรี ความเช่ือมโยงในกรอบ ASEM การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการไมแพรขยายอาวุธ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ื อ เปนการแสดง เ จตนารมณทา งการ เมื องของผู นํ า 
ในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในดานตางๆ  
ท้ังดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจและการเงิน รวมท้ัง 
การอํานวยความสะดวกดานการคา และดานสังคมและวัฒนธรรม  
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงเปนการแสดงความพรอมของไทยในการสนับสนุน
การดําเนินงานตางๆ และกระชับความสัมพันธกับประเทศตางๆ ท้ังใน
ภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ 
ในมิติตางๆ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยเฉพาะความคืบหนาในกรณีเกาหลีเหนือและอิหราน 
2.2 สวนความรวมมือในเสาการเมืองและความมั่นคง กลาวถึงประเด็นความมั่นคงและเสรีภาพทางไซเบอร 

โดยขยายความรวมมือในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรวมมือในการตอตานการกอการราย การแกไขสถานการณ 
การยายถ่ินฐานแบบไมปกติสถานการณในรัฐยะไข ความทาทายเก่ียวกับสมุทราภิบาลอันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบจากการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุมตอสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ 
รวมท้ังการสรางเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล 

2.3 สวนความรวมมือในเสาเศรษฐกิจและการเงิน กลาวถึงประเด็นการคาระหวางประเทศท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
ระเบียบกฎเกณฑ การสนับสนุนการปฏิรูปองคการการคาโลก ความรวมมือในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ท่ีครอบคลุมและยั่งยืน การบูรณาการทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอมและรายยอย  
เพ่ือรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๔ การเพ่ิมบทบาทสตรีในทางเศรษฐกิจ และความทาทายของเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยเฉพาะประเด็นดานภาษี 

2.4 สวนความรวมมือในเสาสังคมและวัฒนธรรม กลาวถึงประเด็นการสรางการศึกษาท่ีครอบคลุม 
และมีคุณภาพ ความเทาเทียมทางเพศในดานการศึกษา การทองเท่ียวอยางยั่งยืนเพ่ือสงเสริมการติดตอในระดับประชาชน 
การทูตวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอเสนอในการจัดเทศกาลวัฒนธรรม ASEM เปนประจําทุกป และบทบาทของมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป 
ในการสนับสนุนกิจกรรมดานตางๆ ภายใตกรอบ ASEM 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอ 

รางเอกสารผลลัพธการประชุมผูนําเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๑๒ หากสวนราชการเจาของเรื่องพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม 
สอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนไทยและสามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งเปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองของผูนําในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
สมาชิกในดานตางๆ ท้ังดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจและการเงิน รวมท้ังการอํานวยความสะดวก 
ดานการคา และดานสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงเปนการแสดงความพรอมของไทยในการสนับสนุน 
การดําเนินงานตางๆ และกระชับความสัมพันธกับประเทศตางๆ ท้ังในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพ่ือสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางประเทศในมิติตางๆ ตอไป 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปน 
ตองปรับเปลี่ยนรางเอกสารผลลัพธของการประชุมผูนําเอเชีย – ยุโรป ครั้งท่ี 12 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พรอมใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 



6 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 42/2561 วันอังคารท่ี 16 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

161061 

 
เรื่อง : ขออนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธการประชุมคณะทํางานสาขาความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดนภายใตกรอบ

ความรวมมือแมโขง - ลานชาง ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

๑. ใหความเห็นชอบตอเอกสารผลลัพธการประชุมคณะทํางานสาขาความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน 
ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง ครั้งท่ี ๒ 

๒. อนุมัติใหอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในเอกสารผลลัพธ
การประชุมคณะทํางานสาขาความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง - ลางชาง ครั้งท่ี ๒ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เอกสารผลลัพธการประชุมคณะทํางานสาขาความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดนฯ เปนเอกสารสรุปผล 

การประชุมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการรวมกัน เพ่ือใหบรรลุเปาการคาระหวางประเทศสมาชิก MLC ใหถึง ๒๕๐,๐๐๐ 
ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป ๒๕๖๓ ตามท่ีประกาศไวในแถลงการณรวมรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแมโขง – ลานชาง 
เพ่ือกระชับความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน โดยประเทศสมาชิก MLC ทุกประเทศ ยกเวนไทย ไดลงนามในเอกสาร
ดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

2. จากเอกสารผลลัพธการประชุมฯ ประเทศสมาชิก MLC เห็นพองกัน ดังน้ี ๑) เสนอใหความรวมมือในการสงเสริมการคา 
การอํานวยความสะดวกทางการคา และการเพ่ิมมูลคาการคา โดยจีนจะเปดตลาดใหกับสินคานําเขาจากประเทศสมาชิก 
MLC มากข้ึน และตอนรับประเทศสมาชิก MLC ในการเขารวมงานแสดงสินคานําเขานานาชาติท่ีจะจัดข้ึนครั้งแรก 
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ นครเซี่ยงไฮ ๒) กระชับความรวมมือดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สงเสริมการแลกเปลี่ยน
นโยบายระหวางประ เทศสมาชิก  MLC สง เสริมความรวมมือทางภาคธุรกิจและขยายมูลคาการคาในภูมิภาค 
๓) สงเสริมความรวมมือดานการลงทุน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจขามพรมแดน เขตความรวมมือเศรษฐกิจ  
และสวนอุตสาหกรรม ๔) จัดทําแผนพัฒนาระยะ ๕ ป สําหรับความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน และ ๕) สงเสริม 
การอํานวยความสะดวกทางการคาในภูมิภาคโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูง ซึ่งจีนไดยกรางเอกสารขอริเริ่มความรวมมือ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับกลุมประเทศ 
ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจขามพรมแดน 
และการอํานวยความสะดวกทางการคาเพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาระหวางกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดานเครือขายการคาอัจฉริยะโดยมุงเนนการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการสรางเครือขาย Smart Trade รวมถึงศูนย
ปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมขอมูลดานการคาระหวางกัน โดยประเทศสมาชิก MLC จะไดนํากลับไปหารือกับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของตอไป 

3. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศไม ขัดของในสารัตถะและถอยคําโดยรวม
ของรางเอกสารฯ และเห็นวารางเอกสารดังกลาว ไมมีถอยคําและบริบทท่ีมุงจะกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของ
กฎหมายระหวางประเทศ จึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางไรก็ดี โดยเน้ือหาและบริบทของเอกสารมีนัยผูกพันทางนโยบาย 
จึงควรเสนอเอกสารผลลัพธการประชุมฯ ตอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลววา เอกสารผลลัพธการประชุมคณะทํางานสาขาความรวมมือ

เศรษฐกิจขามพรมแดน ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง ครั้งท่ี ๒ จะชวยสงเสริมการคาและความรวมมือ 
ทางเศรษฐกิจดานตางๆ เพ่ือเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ซึ่งรวมถึง 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจขามพรมแดน และการอํานวยความสะดวกทางการคาเพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาระหวางกัน ไมขัดของ
ตอเอกสารผลลัพธการประชุมดังกลาว หากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดตามกฎ/ระเบียบท่ีมีอยู 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนเอกสาร
ผลลัพธฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงพาณิชย
ดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 42/2561 วันอังคารท่ี 16 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

161061 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งท่ี 1/2561 
 
สารัตถะ : กบส. เสนอ ครม. ดังน้ี 

1. รับทราบผลการประชุม กบส. ครั้งท่ี 1/2561 
2. มอบหมายใหหนวยงานทีเก่ียวของดําเนินการตามมติ กบส. ครั้งท่ี 1/2561 และรายงานใหสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เพ่ือนําเสนอ กบส. ตามข้ันตอนตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กบส. รายงานวา ท่ีประชุมรับทราบความคืบหนาการพัฒนาระบบโลจิสติกสดานการเกษตร ตามท่ี กษ.  

ไดจัดทําแผนแมบทการพัฒนาโลจิสติกสและโซอุปทานภาคการเกษตร (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีแผนงาน/โครงการ
ภายใตแผนแมบท อาทิ การเ พ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสการเกษตรตลอดโซ อุปทาน  
และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสการเกษตร 

2. ท่ีประชุมรับทราบแนวทางการปรับลดข้ันตอนกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐรายสินคายุทธศาสตร 
(นํ้าตาล ขาว ยางพารา สินคาแชแข็ง และวัตถุอันตราย) มีการดําเนินงานแลวเสร็จ รอยละ 10 ถึง 30 ซึ่งสินคา 
วัตถุอันตราย มีความคืบหนาการดําเนินงานแลวเสร็จมากท่ีสุด (รอยละ 30) โดยท่ีประชุมมีมติมอบหมาย ดังน้ี  
1) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณากําหนดการปรับลดข้ันตอนกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐรายสินคายุทธศาสตร 
เปนตัวช้ีวัดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดเปนตัวช้ีวัดตั้งแตปงบประมาณ 2562 เก่ียวเน่ืองไปจนกวา 
การดําเนินการจะแลวเสร็จครบถวน 2) ใหกรมศุลกากรเปนหนวยงานเจาภาพในการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
จัดทําแผนการลงทุนพรอมกรอบวงเงินงบประมาณท่ีคาดวาจะใชในการดําเนินการ และ 3) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ  
5 สินคาดังกลาว ดําเนินการตามขอเสนอการปรับลดข้ันตอน โดยใหมีความคืบหนาไมต่ํากวารอยละ 50 ภายในเดือนธันวาคม 2561 

3. ท่ีประชุมเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ซึ่งท่ีประชุมมี
มติเห็นชอบ ดังน้ี 1) ให บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนองคกรผูใหบริการ NSW โดยมอบหมาย 
กรมศุลกากร ดําเนินการตามข้ันตอน ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 2) เห็นชอบในหลักการ ใหหนวยงาน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กบส./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เปนแนวทางท่ีเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ นําเขา สงออก และโลจิสติกสตองดําเนินการพัฒนาระบบเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล 
ผานระบบ NSW โดยใหหนวยงานจัดทําแผนงาน/โครงการ การปรับปรุงกระบวนงาน และพัฒนาระบบท่ีเก่ียวของ 
ภายในป 2564 และ 3) มอบหมายให สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณากําหนดเปนตัวช้ีวัดของแตละ หนวยงาน ตั้งแตป 2562 

4. ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการตามแผนงาน/โครงการป 2560-2564 จํานวน 524 โครงการ 
วงเงิน 808,768 ลานบาท โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดลําดับในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณตามข้ันตอนตอไป โดยมีแผนงาน/โครงการท่ี กษ. เสนอ จํานวน 70 โครงการ วงเงินรวม 25,511.06 ลานบาท 

สําหรับการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบโลจิสติกสในระยะตอไป ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นวาการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสภาคเกษตร จําเปนตองใหความสําคัญกับการลดความสูญเสียของผลผลิต ทางการเกษตร โดยเฉพาะ 
การบริหารจัดการหลังการเก็บเก่ียว การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกส การเกษตร ท่ีสามารถใชประโยชนรวมกัน
ในชุมชน อาทิ คลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น การพัฒนาระบบโซความเย็นในการขนสง รวมถึงการสนับสนุนชองทาง 
การซื้อขายสินคาเกษตรผานระบบ E-commerce 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ เน่ืองจากผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคา
และบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งท่ี 1/2561 เปนแนวทางท่ีเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ ตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบท้ัง 2 ขอ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ประธานกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศเสนอ 

2. ใหกระทรวงคมนาคม สํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมท้ังขอสังเกตของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 


