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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

011062 

 
เรื่อง : แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจและการตลาดในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแตงตั้ง นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ  
และการตลาดในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง แทนตําแหนงท่ีวาง โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรี  
มีมติเปนตนไป ซึ่งนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) ไดพิจารณาเห็นชอบใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีดวยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 อนุมัติใหแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง รวม 7 คน ซึ่งในจํานวนน้ีมี นางสาววิบูลยลักษณ รวมรักษ  
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจและการตลาด โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป  
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ รายงานวา นางสาววิบูลยลักษณ รวมรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ
และการตลาดในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้ง (ตามขอ 1.) ไดลาออกจากตําแหนง 
เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 จึงจําเปนตองแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจและการตลาดในคณะกรรมการ
ดังกลาว แทนผูท่ีลาออก 

3. คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ไดมีคําสั่งท่ี 7/2562 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
เพ่ือดําเนินการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  
พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมไดมี
มติคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจและการตลาด  
เสนอตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงเพ่ือพิจารณา 

4. คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สวพส.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีประชุมไดมีมติคัดเลือก นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจและการตลาด  
ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ และเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งตอไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

011062 

 
เรื่อง : ขอเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหญ 
 

สารัตถะ :  สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบขอเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหาร  
การเปลี่ยนแปลงรุนใหญ (โครงการ นปร.) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2548  

ใหดําเนินโครงการพัฒนา นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม  (นปร.) มาตั้งแต พ.ศ. 2548 และดําเนินการมาอยาง
ตอเน่ืองเปนเวลา 15 ป ซึ่งปจจุบัน นปร. รุนท่ี 1 - 11 จํานวน 379 คน ไดสําเร็จจากโครงการฯ และกําลังปฏิบัติ
ราชการในสวนราชการตางๆ สวนรุนท่ี 12 และรุนท่ี 13 อยูระหวางการฝกอบรม ท้ังน้ี การพัฒนา นักบริหาร  
การเปลี่ยนแปลงรุนใหม ตองพัฒนาใหผูเขารวมโครงการฯ มีสมรรถนะเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง เน่ืองจาก 
ปจจุบันบริบทแวดลอมตางๆ ท้ัง ดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ท่ีมีเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล โดยประเด็นเรงดวน 5 ปแรก  
ท่ีครอบคลุมแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ 4 กลุม คือ 1) การแกไขปญหาพ้ืนฐานของประเทศ 2) การดูแลยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนใหสูงข้ึน 3) การรองรับการเจริญเติบโตอยางเปนระบบและยั่งยืน 4) การสรางรายไดใหกับประเทศ ดังน้ัน 
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเก่ียวกับโครงการพัฒนา นักบริหาร  
การเปลี่ยนแปลงรุนใหม  (อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ) เพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการฯ  
ใหสอดคลองกับบริบทแวดลอมตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให สํานักงาน ก.พ.  
และสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกันศึกษาแนวทางเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรหรือแผน อัตรากําลังของภาครัฐ และแนวทางการจางงาน
ภาครัฐท่ีหลากหลาย เพ่ือบรรจุบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีเหมาะสมเขารับราชการตามความตองการของสวนราชการ  
และสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไดตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติบรรลุวัตถุประสงค 

2. อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เห็นวา โครงการพัฒนา นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม  เปนโครงการท่ีมีความคุมคา 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร./กษ. (สพบ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสงเสริมใหสวนราชการสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
ไดตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบรรลุวัตถุประสงค  
โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติเปนหลัก 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพราะเปนการเตรียมขาราชการใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติราชการไดทันทีอยางมีประสิทธิภาพ จึงพิจารณาเสนอแนะ  
ใหมีการปรับปรุงโครงการพัฒนา นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม  จํานวน 6 ประเด็น ท้ังน้ี คุณสมบัติท่ัวไปยังคง  
ตามหลักเกณฑของ ก.พ. และคุณสมบัติเฉพาะคงเดิม คือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ 
และปริญญาเอก อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันปดรับสมัคร 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได พิจารณาแลวเห็นวา ขอเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงรุนใหม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอ ท้ัง 6 ประเด็นมีความครบถวน เหมาะสม
กับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศ และทําใหสวนราชการไดมีบุคลากรท่ีสอดคลองกับความตองการของสวนราชการ 
รวมท้ัง สงเสริมใหสวนราชการสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไดตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบรรลุวัตถุประสงค โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน สังคม 
และประเทศชาติเปนหลัก 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการของขอเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงใหม (โครงการ นปร) 
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 โดยใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. รับไปพิจารณาทบทวนและหารือรวมกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของในประเด็นตางๆ ใหเหมาะสมชัดเจน ดังตอไปน้ี 

1.1 แนวทางการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) ท้ังในดานวิชาการและการฝกปฏิบัติ
ราชการควรจะตองสอดคลองและตรงตามความตองการของแตละสวนราชการซึ่งมีบทบาท และภารกิจท่ีแตกตางกัน  
มากยิ่งข้ึน 

1.2 การบรรจุและแตงตั้ง นปร. เขารับราชการ ควรพิจารณาดําเนินการใหมีการกระจายตัวไปยัง 
สวนราชการตางๆ อยางเหมาะสมและท่ัวถึง (ไมกระจุกตัวอยูในสวนราชการเดิมๆ เพียง 2 – 3 แหง เทาน้ัน) 

1.3 นอกเหนือจากพิจารณาความจําเปนเหมาะสมของการขยายกรอบอัตรากําลังของ นปร. เปนจํานวน 
150 อัตราแลว ควรพิจารณาแนวทางการกําหนดอัตรากําลังรองรับการบรรจุและแตงตั้ง นปร. ของแตละสวนราชการ  
ใหเหมาะสมและมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึนดวย 

1.4 เมื่อ นปร. ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหรับราชการแลว ควรมีกลไกการติดตาม กํากับ ดูแล  
เพ่ือให นปร. ดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหแกสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และคงไวซึ่งความเปนขาราชการ  
ท่ีมีความสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหแกองคกร 

ท้ังน้ี ใหสํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกตของหนวยงานท่ีเก่ียวของไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการดังกลาวขางตนดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดแนวทาง  



5 
 

ในการพัฒนาและบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐในภาพรวม ตั้งแตกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง
เขาสูระบบราชการ การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐท่ีอยูในระบบราชการแลวใหมีความรู ความสามารถ  
และทักษะตางๆ ท่ีสอดคลองและเทาทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเน่ืองรวมถึงการรักษาบุคลากรภาครัฐ  
ไวในระบบราชการ เพ่ือใหกลุมบุคลากรดังกลาวเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการใหมีประสิทธิภาพ  
อยางยั่งยืนตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

011062 

 
เรื่อง : (ราง) แถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 25 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบตอ (ราง) แถลงการณรวมอาเซียนฯ โดยหากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสารในสวนท่ีไมใช

สาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

2. มอบหมายใหรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย  
รวมเห็นชอบ (ราง) แถลงการณรวมอาเซียนฯ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 15 และมอบหมาย
ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรอง (ราง) แถลงการณรวมอาเซียนฯ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งท่ี 35 ตามลําดับ 

3. มอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนประเทศไทยท่ีไดรับมอบหมาย นําเสนอแถลงการณรวมอาเซียนฯ 
ตอท่ีประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 25 ตามความเหมาะสม ในฐานะท่ีประเทศไทยดํารงตําแหนงประธาน
อาเซียน ป 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอ(ราง) แถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศสําหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 25 
โดยมีสาระสําคัญในการแสดงจุดยืนรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ดังน้ี (1) เนนย้ําความมุงมั่นของรัฐภาคีตอกรอบ
อนุสัญญาฯ ภายใตการดําเนินงานท่ีผานมาในดานตางๆ ของภูมิภาคอาเซียน (2) เนนย้ําผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ จากรายงานการประเมินและรายงานพิเศษของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเรียกรองใหรัฐภาคียกระดับการดําเนินการดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจากและการปรับตัว
ตอผลการะทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ตามประกาศการมีสวนรวมท่ีประเทศกําหนด (3) ยินดีตอขอ

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

เพ่ือเปนการแสดงความมุงมั่นในการรวมมือกันในระดับ
นานาชาติ เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นําไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืนรวมกันในทุกมิติ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตัดสินใจท่ีรับรองในท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 24 และท่ีประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยท่ี 1 และเรียกรอง
ใหเรงดําเนินการเพ่ือหาขอยุติในการเจรจาในประเด็นสําคัญท่ีกําหนดใหมีขอสรุปภายในปน้ี (4) ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการยกระดับการดําเนินงานกอนป 2563 และขอกําหนดกลไกการดําเนินงานของรัฐภาคีประเทศพัฒนาแลว  
(5) เนนย้ําถึงความจําเปนของการเสริมสรางการสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐภาคีประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ 
ในการวิเคราะหความเสี่ยงและการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนดานการพัฒนา
และถายทอดทางเทคโนโลยีและการเสริมสรางศักยภาพตอประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐภาคีประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว  ไมขัดของตอ(ราง) แถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศสําหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สมัยท่ี 25  เพ่ือเปนการแสดงความมุงมั่นในการรวมมือกันในระดับนานาชาติ เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนรวมกันในทุกมิติ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน 
(ราง) แถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสําหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 25 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยจะไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว  
ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

011062 

 
เรื่อง : แนวทางการกําหนดราคานํ้าตาลทรายเพ่ือใชบริโภคในราชอาณาจักรและรางประกาศคณะกรรมการออยนํ้าตาลทราย  

เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการกําหนดราคาจําหนายนํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  อก. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ 
1. การกําหนดราคานํ้าตาลทราย ณ หนาโรงงานตามมาตรา 17 (18) เปนสูตรคํานวณราคาจําหนาย  

นํ้าตาลทรายในราชอาณาจักร ท่ีประกอบดวยตนทุนการผลิตออย ตนทุนการผลิตนํ้าตาลทรายคาจัดการจําหนาย 
ผลตอบแทนการผลิตออยและนํ้าตาลทราย และแนวทางปฏิบัติในการใชขอมูล และวิธีการคํานวณคาเพ่ือการกําหนด
ราคาจําหนายนํ้าตาลทรายในราชอาณาจักร เพ่ือไมใหขัดตอพันธกรณีภายใตองคการการคาโลก ( WTO) และขอตกลง  
ท่ีประเทศไทยเคยใหไวกับประเทศบราซิล เปนการช่ัวคราวจนกวาการแกไขพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย  
พ.ศ. 2527 จะแลวเสร็จ 

2. รางประกาศคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการกําหนดราคาจําหนาย
นํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร พ.ศ. .... โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 เรื่อง แกไขกฎหมายเพ่ือรองรับ

การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายท้ังระบบ ใหยกเวนการบังคับใชมาตรา 17 (18) แหงพระราชบัญญัติ
ออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 เฉพาะในสวนของการกําหนดราคาขายนํ้าตาลทรายเพ่ือใชบริโภคในราชอาณาจักร 
ตั้งแตฤดูการผลิตป 2560/2561 ถึงฤดูการผลิต ป 2561/2562 เพ่ือไมใหขัดตอพันธกรณีภายใตองคการการคาโลก 
(WTO) โดยจะสิ้นสุดการบังคับใชในวันท่ี 30 กันยายน 2562 ซึ่งการประกาศราคาออยข้ันตน และผลตอบแทนการผลิต
และจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตน จําเปนตองใชราคานํ้าตาลทรายในราชอาณาจักรเปนองคประกอบในการคํานวณ ประกอบกับ
การปรับปรุงพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ยังไมแลวเสร็จอยูในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 

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

เพ่ือใหสามารถนําแนวทางในเรื่องน้ีไปกําหนดราคานํ้าตาลทราย
เพ่ือใชบริโภคในราชอาณาจักรไดทันฤดูการผลิตป 2562/2563 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ขอเรียนวา  ไมขัดของกับขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเก่ียวกับ

แนวทางในการขอกําหนดราคานํ้าตาลทราย ณ หนาโรงงานตามมาตรา 17 (18) เปนสูตรในการคํานวณราคาจําหนาย
นํ้าตาลทรายในราชอาณาจักร และรางประกาศคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ  
ในการกําหนดราคาจําหนายนํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร พ.ศ. .... โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
เปนการช่ัวคราวจนกวาการแกไขพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 จะแลวเสร็จ เพ่ือใหกระทรวง
อุตสาหกรรมสามารถกําหนดราคาออยข้ันตน ฤดูการผลิตป 2562/2563 ใหกับเกษตรกรชาวไรออยตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบแนวทางการกําหนดราคานํ้าตาลทรายเพ่ือใชบริโภคในราชอาณาจักรของคณะกรรมการออยนํ้าตาลทราย 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

2. เห็นชอบในหลักการรางประกาศคณะกรรมการออยนํ้าตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการกําหนด
ราคาจําหนายนํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 

3. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

011062 

 
เรื่อง : แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” ดังน้ี 
1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” ตามท่ีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอ 
2. มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํารายละเอียดกิจกรรม/โครงการและดําเนินการตามแผนปฏิบัติ  

การขับเคลื่อนวาระแหงชาติ ”การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” ตอไป 
3. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 

4 ธันวาคม 2560 (เรื่องแนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
1. กรอบแนวคิด 

ใชหลักการจัดการเชิงรุกท่ีเนนการปองกันผลกระทบลวงหนา โดยการสราง ระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง/พ้ืนท่ีท่ีมีปญหามลพิษ และคํานึงถึงกิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงและเปนอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดลอม 

2. ตัวช้ีวัด 
1) จํานวนวันท่ีปริมาณฝุนละอองอยูในเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2) จํานวนจุดความรอน (Hotspot) ลดลง 
3) จํานวนผูปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ (ท่ีเก่ียวของกับมลพิษทางอากาศ) ลดลง 

3. มาตรการ ประกอบดวย 3 มาตรการ ไดแก 
1) มาตรการท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี 

เปนการควบคุมมลพิษในชวงวิกฤตสถานการณฝุนละออง เปนการดําเนินงานในระยะเรงดวน เพ่ือควบคุม

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (ฝล./กสก./พด./ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
และภาคสวนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาฝุนละออง ไดแก 9 จังหวัดภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ประสบปญหา
หมอกควัน) พ้ืนท่ีหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี และพ้ืนท่ีเสี่ยงปญหาฝุนละอองอ่ืนๆ  ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการเผาในท่ีโลง  
เชน จังหวัดขอนแกน จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน โดยแนวทาง การดําเนินงานประกอบดวย การทบทวน ประเมินผล  
การดําเนินงานท่ีผานมา และถอดบทเรียน เพ่ือปรับปรุง แผนเผชิญเหตุ/แผนตอบโตสถานการณใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการในชวงเกิดวิกฤตสถานการณ โดยใชกลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) 
ซึ่งมีกลไกการสั่งการตามปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดังน้ี 

ระดับท่ี 1  PM2.5 มีคาไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร หนวยงานดําเนินภารกิจตามสภาวะปกติ 

ระดับท่ี 2  PM2.5 มีคาระหวาง 51  - 75 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร หนวยงาน ดําเนินมาตรการ  

ใหเขมงวดข้ึน 
ระดับท่ี 3  PM2.5 มีคาระหวาง 76  - 100 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  ใหผูวาราชการจังหวัด 

เปนผูบัญชาการเหตุการณ โดยใชอํานาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวของควบคุมพ้ืนท่ี ควบคุมแหลงกําเนิดและกิจกรรมท่ีทําให
เกิดมลพิษ 

ระดับท่ี 4  PM2.5 มีคามากกวา 100 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เสนอใหจัดการประชุม

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอมาตรการตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
2) มาตรการท่ี 2  การปองกันและลดการเกิดมลพิษท่ีตนทาง (แหลงกําเนิด) โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ดังน้ี 
- ระยะสั้น (พ.ศ. 2562 – 2564) 

(1) ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ โดยใชมาตรการจูงใจเพ่ือสงเสริมใหมีการนํานํ้ามันเช้ือเพลิง  
มีกํามะถันไมเกิน 10 ppm มาจําหนายกอนกฎหมายบังคับใช บังคับใชมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ  
จากรถยนตใหม Euro 5 ภายในป 2564 ควบคุมการนํารถยนตท่ีใชแลว ในตางประเทศ (ใชสวนตัว) เขามาในประเทศไทย 

ควบคุมการนําเขาเครื่องยนตเกาใชแลว (ท้ังรถและเรือ)  ตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีประเทศไทยบังคับใชอยู ณ เวลาท่ี
นําเขา และตองมีอายุไมเกิน 5 ป ปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการตรวจวัดการระบายมลพิษจากรถยนต ปรับลดอายุรถ  
ท่ีจะเขารับการตรวจสภาพรถประจําปพัฒนา ระบบการตรวจสภาพรถยนต และพัฒนาการเช่ือมโยงขอมูลการตรวจสภาพ
ใชมาตรการจูงใจ/สงเสริมการผลิตและการใชรถยนตไฟฟา ซื้อทดแทนรถราชการดวยรถยนตไฟฟา ศึกษาความเหมาะสม
ในการจํากัดอายุการใชงานรถยนตและระบบการจัดการซากรถยนตท่ีหมดอายุการใชงาน 

(2) ควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในท่ีโลง /ภาคการเกษตร โดยใหมีการใชประโยชนเศษวัสดุ
การเกษตรเพ่ือไมใหมีการเผา สงเสริมใหปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหรือไมยืนตนอ่ืนทดแทนพืชเชิงเดี่ยว/พืชท่ีมีการเผา 
หามไมใหมีการเผาในท่ีโลงปองกันการเกิดไฟปาและจัดการไฟปา ใชมาตรการทางสังคมกับผูลักลอบเผาปา 

(3) ควบคุมและลดมลพิษจากการกอสรางและผังเมือง โดยกําหนดกฎระเบียบ มาตรการและเกณฑ
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ปฏิบัติในการควบคุมฝุนจากการกอสราง กําหนดใหการจัดทําผังเมืองและการกอสรางตองคํานึงถึงการแพรกระจาย  
ของมลพิษ บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง  รวมถึงการรณรงคและสรางแรงจูงใจใหองคกร
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเขารวมหรือดําเนินโครงการและ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในการเพ่ิมและการจัดการ
พ้ืนท่ีสีเขียว รวมถึงผลักดัน การกอสรางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(4) ควบคุมและลดมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยกําหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศในรูป  
ของอัตราการระบาย ( Loading) ตามศักยภาพการรองรับมลพิษของพ้ืนท่ีใหติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษ  
ทางอากาศแบบอัตโนมัติตอเน่ืองท่ีปลองของโรงงานอุตสาหกรรม จําพวก 3 เตาเผาเช้ือเพลิงและหมอนํ้าหรือแหลงกําเนิด
ความรอนท่ีมีขนาดตามท่ีกําหนด 

(5) ควบคุมและลดมลพิษจากภาคครัวเรือน โดยสนับสนุนการใชพลังงานสะอาดในครัวเรือน พัฒนาและสงเสริม  
การใชเตาหุงตมและเตาปงยางปลอดมลพิษ พัฒนาและสงเสริมการใชเตาเผาอิฐและถานปลอดมลพิษ 

- ระยะยาว (พ.ศ. 2565 – 2567) 
(1) ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ โดยบังคับใชมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ  

จากรถยนตใหม Euro 6 ภายในป 2565 บังคับใชมาตรฐานนํ้ามันเช้ือเพลิงมีกํามะถันไมเกิน 10 ppm ตั้งแตวันท่ี  

1 มกราคม 2567 สงเสริมการใชรถยนตไฟฟาและการใชบริการระบบขนสงสาธารณะ ปรับปรุง/แกไขการเก็บภาษี
รถยนตประจําปสําหรับรถยนตใชงาน หามนําเขาเครื่องยนตใชแลวทุกประเภท ควบคุมการระบายฝุนจากการขนถาย
สินคาท่ีทาเรือและจากเรือสูเรือ ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก Non - road Engine 

(2) ควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในท่ีโลง โดยใหมีการใชประโยชนเศษวัสดุการเกษตรเพ่ือไมใหมี
การเผา หามไมใหมีการเผาในท่ีโลงโดยเด็ดขาด ปองกันการเกิดไฟปาและจัดการไฟปา สงเสริมใหปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
หรือไมยืนตนอ่ืนทดแทนพืชเชิงเดี่ยว/พืชท่ีมีการเผา ใหมีการพิจารณา  การพัฒนาระบบหรือยกระดับโดยผนวกมิติ  
ดานสิ่งแวดลอมในกระบวนการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร สําหรับพืชท่ีมีการเผาใหมีความเขมงวด ใชมาตรการหรือ
กลไกทางเศรษฐศาสตรและมาตรการทางสังคม ผลักดัน ใหเกิดแนวทางรับซื้อสินคาจากเกษตรกรท่ีผานการรับรอง
มาตรฐานทางการเกษตร ไมใหมีออยไฟไหม รอยละ 100 ในป 2565 (มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี  
11 มิถุนายน 2562) 

(3) ควบคุมและลดมลพิษจากการกอสรางและผังเมือง โดยกําหนดกฎระเบียบ มาตรการและเกณฑ
ปฏิบัติในการควบคุมฝุนจากการกอสราง กําหนดใหการจัดทําผังเมืองและการกอสรางตองคํานึงถึงการแพรกระจาย  
ของมลพิษ บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง รวมถึงผลักดันการกอสรางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(4) ควบคุมและลดมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ  
จากโรงงานอุตสาหกรรมใหเทียบเทามาตรฐานสากล ปรับปรุงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ิมการใชพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟา 

(5) ควบคุมและลดมลพิษจากภาคครัวเรือน โดยสนับสนุนการใชพลังงานสะอาดในครัวเรือน  
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พัฒนาและสงเสริมการใชเตาหุงตมและเตาปงยางปลอดมลพิษ พัฒนาและสงเสริมการใชเตาเผาอิฐและถานปลอดมลพิษ 
3) มาตรการท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ 

เปนการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ดังน้ี 

- ระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564) 
(1) พัฒนาเครือขายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยขยายเครือขายการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศและใหทองถ่ินติดตามตรวจสอบในพ้ืนท่ีของตนเอง รวมถึงพัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการดําเนินการ
ติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(2) ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณ โดยปรับคา
มาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศเฉลี่ยรายป ตามเปาหมายระยะท่ี 3 ขององคการอนามัยโลก ( WHO) และปรับปรุง

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 รวมท้ังศึกษาความเหมาะสมเรื่องกฎหมาย
อากาศสะอาด (Clean Air Act) 

(3) สงเสริมการวิจัย/พัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบ การตรวจวิเคราะห  
และนวัตกรรมเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ รวมถึงเผยแพร ประชาสัมพันธ และถายทอดองคความรู 

(4) การแกไขปญหามลพิษขามแดน โดยขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน
ขามแดนและแผนปฏิบัติการเชียงราย 2017 เพ่ือปองกันมลพิษ จากหมอกควันขามแดน การประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศโดยใชกลไก 3 ระดับ ไดแก ระดับอาเซียน  ระดับคณะกรรมการชายแดนภายใตกลไกกระทรวงกลาโหม 
และระดับจังหวัดชายแดนคูขนาน รวมถึงการปองกันและแกไขปญหามลพิษขามแดนจากการขนสง 

(5) จัดทําบัญชีการระบายมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด 
(6) พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบเฝาระวังท่ีเปนหน่ึงเดียว 
(7) พัฒนาระบบคาดการณสถานการณฝุนละออง 

- ระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) 
(1) พัฒนาเครือขายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
(2) ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณ โดยพิจารณา

ความเหมาะสมการปรับคามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ตามเปาหมายท่ี 3 ของ WHO 

(3) สงเสริมการวิจัย/พัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบ การตรวจวิเคราะห  
และนวัตกรรมเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ เชน เครื่องมือการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเซนเซอร เปนตน 

(4) การแกไขปญหามลพิษขามแดน โดยขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน
ขามแดน และขอตกลงอาเซียนวาดวยมลพิษหมอกควันขามแดน 

4. กลไกการแกไขปญหาฝุนละออง ใหมีการจัดตั้งศูนยดําเนินการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็กในระดับจังหวัด 
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โดยใชกลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ( Single Command) มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูวาราชการจังหวัด  
เปนผูบัญชาการในชวงเกิดวิกฤตสถานการณฝุนละออง และใชกลไกของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมาย  
ออกกฎระเบียบ/แนวทาง /ขอบังคับในการแกไขปญหาฝุนละออง รวมถึงใชกลไกคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
เปนกลไกหลักรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของขับเคลื่อนการดําเนินงาน
แกไขปญหาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ สําหรับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน ใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  ท้ังน้ี 
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับขอสังเกตของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

011062 

 
เรื่อง : สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแกไขปญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม 
 

สารัตถะ :  สปน. เสนอ ครม. รับทราบ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแกไขปญหาของขบวนการประชาชน  
เพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม  (ขปส.) และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรงรัดขับเคลื่อนการแกไขปญหาของประชาชน  
อยางตอเน่ืองตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่ง ท่ี 215/2561 สั่ง ณ วันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการแกไข

ปญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ ตันยุวัฒนะ) 
ในขณะน้ัน เปนประธานกรรมการ สวนราชการกับ ผูแทนภาคประชาชนรวมเปนกรรมการ และรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เปนกรรมการและเลขานุการ ในการน้ีคณะกรรมการแกไขปญหา ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  
เพ่ือชวยเหลือปฏิบัติงานรวม 8 คณะ ซึ่งคณะกรรมการท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก 
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน และปญหาท่ีดินท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานอนุกรรมการ และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตร   
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

2. ในการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาฯ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2562 ประธานกรรมการ 
ไดมีขอสั่งการใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการแกไชปญหาฯ สรุปผลการดําเนินงานแกไขปญหา
ของประชาชนท่ีผานมาในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เพ่ือสงใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดฐานะ  
ฝายเลขานุการคณะกรรมการแกไขปญหาฯ ประมวลผลรายงานใหคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหมทราบ เพ่ือขับเคลื่อน
การดําเนินงานแกไขปญหาตอไป 

3. สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการแกไขปญหาฯ ไดสรุปผลดําเนินการแกไขปญหา
ของคณะอนุกรรมการท้ัง 8 คณะ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา โดยภาคประชาชนมีขอเรียกรอง จํานวน 159 
กรณี ซึ่งคณะกรรมการแกไขปญหาฯ ไดดําเนินการขับเคลื่อนแกไขปญหาจัดประชุม จํานวน 11 ครั้ง และมอบหมาย  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สปน./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
ท่ีอยูระหวางดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ เปนไปอยางตอเน่ืองดวย
ความเรียบรอย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ี จํานวน 17 ครั้ง ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือปฏิบัติงาน 
จํานวน 8 คณะ โดยคณะอนุกรรมการไดแตงตั้งคณะทํางานอีก จํานวน 17 คณะ ไดแกไขปญหาความเดือดรอน  
ของภาคประชาชนจนไดขอยุติ จํานวน 64 กรณี และอยูระหวางดําเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 95 กรณ ี

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในกลุมของขบวนการ

ประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม เปนปญหายืดเยื้อและมีความยุงยากซับซอน โดยสวนใหญเปนท่ีดินทํากินกับท่ีอยูอาศัย 
ซึ่งมีความเก่ียวของกับภารกิจของหลายหนวยงาน และเปนเรื่องท่ีตองใชความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการ รวมท้ัง
ใชระยะเวลาในการแกไขปญหาอยางตอเน่ือง ซึ่งแมวาคณะกรรมการแกไขปญหาฯ จะไดขับเคลื่อนการแกไขปญหา  
จนเปนท่ียุติบางสวนแลว หากแตยังมีหลายกรณีท่ีอยูระหวางรอหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการชวยเหลือแกไขปญหา 
ดังน้ันเพ่ือใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีอยูระหวางดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ เปนไปอยาง
ตอเน่ืองดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดทราบและมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัด
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาของประชาชนอยางตอเน่ืองตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแกไขปญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม 
และมอบหมายใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัด
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาของประชาชนอยางตอเน่ืองตอไป ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยใหรับ
ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

2. ใหหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอ 1. รายงานผลการดําเนินการแกไขปญหาของขบวนการประชาชน
เพ่ือสังคมท่ีเปนธรรมใหคณะกรรมการกํากับติดตามการแกไขปญหาความเดือดรอนของมวลชนทราบ และประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชนทราบอยางตอเน่ืองดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

011062 

 
เรื่อง : รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร 

(ฉบับท่ี 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการ รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชยวาดวยการสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญเพ่ือยกเลิก  
การกําหนดใหสินคากุงและปลาหมึกแชเย็นหรือแชแข็ง และผลิตภัณฑอาหารท่ีมีกุงผสมท่ีสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา  
และสหภาพยุโรป เปนสินคาท่ีตองมีหนังสือรับรองดานสุขอนามัยและผูสงออกตองเปนสมาชิกสมาคมผูคาผลิตภัณฑ  
สัตวนํ้าและอาหารแชเยือกแข็งไทย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พณ. เสนอวา ตามท่ีไดประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวย การกําหนดใหสินคากุงและปลาหมึกแชเย็นหรือแชแข็ง 

และผลิตภัณฑอาหารท่ีมีกุงผสม ท่ีสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เปนสินคาท่ีตองมีหนังสือรับรอง  
ดานสุขอนามัย และผูสงออกตองเปนสมาชิกสมาคมผูคาผลิตภัณฑสัตวนํ้าและอาหารแชเยือกแข็งไทยน้ัน คณะทํางาน  
เพ่ือปรับลดข้ันตอนกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐรายสินคายุทธศาสตร (สินคาแชแข็ง) ซึ่งมีผูแทนภาครัฐ 
และเอกชนไดเสนอขอใหยกเลิก เน่ืองจากการสังกัดสมาคมการคาใดๆ ควรเปนไปโดยความสมัครใจและในปจจุบันภาครัฐ
มีการควบคุมตรวจสอบและรับรองดานสุขอนามัยสินคาดังกลาวอยูแลว มีมติให พณ. พิจารณาทบทวนมาตรการสงออก
สินคากุงและปลาหมึกแชเย็นแชแข็ง และผลิตภัณฑอาหารท่ีมีกุงผสม และนอกจากน้ี กรมประมงไดมีความเห็นใหยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับน้ีดวย เน่ืองจากไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติในปจจุบัน และกรมประมงดําเนินการ  
ตามกฎระเบียบของประเทศผูนําเขาอยูแลว 

2. พณ. โดยกรมการคาตางประเทศจึงไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการยกเลิกประกาศดังกลาว  
ซึ่งสวนใหญเห็นดวยกับการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาวยกเวนสมาคมอาหารแชแข็งไทยท่ีไมเห็นดวย 
เน่ืองจากการกําหนดใหผูสงออกสินคาตามประกาศฉบับดังกลาวตองเปนสมาชิกสมาคมฯ ทําใหเกิดความสําเร็จในการรวมกลุม
แกไขปญหาท่ีกระทบตอภาพรวมของอุตสาหกรรมสัตวนํ้าของประเทศ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงาน  
ในปจจุบัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. และตอมา พณ. โดยกรมการคาตางประเทศไดประชุมรวมกับกรมประมงและสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 
ซึ่งผลการประชุมกรมประมงไดแจงยืนยันยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาว เน่ืองจากภายใตพระราชกําหนด  
การประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมผูสงออกสินคาประมงดังกลาวตองข้ึนบัญชีรายช่ือโรงงานสงออกกับกรมประมง
เพ่ือขออนุญาตสงออกและกรมประมงมีการสุมตัวอยางจากทุกโรงงานเพ่ือตรวจดานสุขอนามัยแมประเทศปลายทาง  
จะไมขอรับใบรับรองสุขอนามัย และสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทยไมขัดของตอการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย
ดังกลาวหากภาครัฐกํากับดูแลผูประกอบการได จึงไดเสนอรางประกาศดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นชอบกับการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยฯ เพ่ือให

เหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงานในปจจุบัน ซึ่งกรมประมงควบคุมตรวจสอบและรับรองดานสุขอนามัย
สินคาตามกฎระเบียบของประเทศผูนําเขาในฐานะหนวยงานท่ีมีอํานาจ (Competent Authority) และในปจจุบัน  
กรมประมงไมมีประกาศหรือระเบียบท่ีกําหนดใหผูสงออกตองเปนสมาชิกของสมาคมแตอยางใด ดังน้ัน การยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชยฯ จึงไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของกรมประมง 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการสงสินคา  
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

011062 

 
เรื่อง : คณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (จํานวน 8 สวนราชการ) 
 

สารัตถะ :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สํานักงาน ก.พ. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
(สมช.) และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ  
ท่ีแตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี รวม 38 คณะ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหาร
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบดวยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ใหคณะกรรมการตางๆ ของสวนราชการ จํานวนรวม 

239 คณะ ท่ีคณะรัฐมนตรชุีดเดิม (นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แตงตั้งไว ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2562 และภายหลังจากน้ันใหคณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรแีตงตั้งทุกคณะดังกลาวเปนอันสิ้นสุดลง 
และหากสวนราชการใดพิจารณาเห็นวาคณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะใดยังมีภารกิจสําคัญและจําเปนท่ีจะตอง
คงอยูตอไปเพ่ือใหสามารถดําเนินภารกิจไดอยางตอเน่ืองใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการน้ันๆ ข้ึนใหม โดยใหตรวจสอบ  
และปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีใหถูกตองและเปนปจจุบัน  และใหสวนราชการพิจารณาคงอยูของ
คณะกรรมการดังกลาว โดยยึดหลักเกณฑ คือ มีการบูรณาการการทํางานรวมกันกับสวนราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
มีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
และในรอบสามปท่ีผานมา (พ.ศ. 2559 – 2562) มีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ และหากสามารถกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงานและภากิจสิ้นสุดท่ีชัดเจนไดใหระบุวันสิ้นสุดของคณะกรรมการน้ันๆ ไวดวย 

2. คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2557 ใหรองนายกรัฐมนตี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนเจาภาพ  
รับเรื่องการพิจารณาทบทวนความจําเปนในการคงอยูของคณะกรรมการตางๆ ไปดําเนินการวา ควรพิจารณาความจําเปน
เหมาะสมในการมีอยูของคณะกรรมการตางๆ ดังกลาว รวมท้ังการปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ี  
ของคณะกรรมการท่ีจําเปนตองคงไวใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและแนวทางการบริหารราชการแผนดินในปจจุบันดวย 

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

เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถปฏิบัติราชการใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และใหรายงานคณะรัฐมนตรีตอไป ท้ังน้ี ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  
และหนวยงานทีเก่ียวของ สนับสนุนขอมูลการดําเนินการท่ีเก่ียวของดวย 

3. สลค. ไดรวบรวมการเสนอเรื่อง คณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการตางๆ  
เพ่ือพิจารณากอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ซ่ึงมีสวนราชการท่ีเสนอเรื่องมายัง สลค. แลว 
จํานวน 8 สวนราชการ ประกอบดวย กษ. คค. วธ. สปน. สคก. สํานักงาน ก.พ. สมช. และ พศ. โดยมีรายช่ือ
คณะกรรมการท่ีสวนราชการเสนอขอแตงตั้ง จํานวนรวม 38 คณะ และใหยกเลิก จํานวน 4 คณะ ดังน้ี 

3.1 กษ. ขอใหแตงต้ังคณะกรรมการ จํานวน 12 คณะ และยกเลิก จํานวน 3 คณะ รายละเอียด ดังน้ี 
(1) คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแหงชาติ   (คงอยู)  
(2) คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช    (คงอยู) 
(3) คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ     (คงอยู)  
(4) คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ    (คงอยู) 
(5) คณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา    (คงอยู) 
(6) คณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนตามแนวทางในการปองกัน  

แกไขและฟนฟูผลกระทบจากโครงการฝายราศีไศล **   (คงอยู) 
(7) คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ ฝนหลวง **   (คงอยู)  
(8) คณะกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด  

จังหวัดนครสวรรค **      (คงอยู) 
(9) คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการประมงปลอดจากสัตวนํ้า 

และสินคาประมงจากการทําประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม **     (คงอยู)  

(10) คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตร  (คงอยู) 
(11) คณะกรรมการประสานงานกับองคการอาหาร 

และเกษตรแหงสหประชาชาติ และการเกษตรตางประเทศ  (คงอยู) 
(12) คณะทํางานฝายไทยของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทย  

และคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย 
 ขาดการรายงาน และไรการควบคุม  **    (คงอยู) 

(13) คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ    (ยกเลิก) 
(14) คณะกรรมการพิจารณากําหนดราคาจายคาชดเชยพิเศษ 

แทนการจัดสรรแปลงอพยพ     (ยกเลิก) 
(15) คณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งท่ี 2  
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และการประชุมมนตรี ฝายบริหารระหวางประเทศ ครั้งท่ี 67  
ป พ.ศ. 2559 (The 2nd World Irrigation Forum and the  
67th International Executive Council Meeting)   (ยกเลิก) 

หมายเหตุ : ** เปนคณะกรรมการท่ีมีการจัดประชุม ในรอบ 3 ป 1 – 2 ครั้ง 
3.2 คค. ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 6 คณะ และยกเลิก จํานวน 1 คณะ 
3.3 วธ. ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 8 คณะ 
3.4 สปน. ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 คณะ 
3.5 สคก. ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 4 คณะ 
3.6 สํานักงาน ก.พ. ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 คณะ 
3.7 สมช. ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 คณะ 
3.8 พศ. ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 คณะ 

4. สลค. ไดรวบรวมการเสนอเรื่อง คณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการตางๆ เสนอ
ตอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีในขอ 2. ซึ่งไดมีขอสั่งการให สลค. เสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการคงอยู และยกเลิกคณะกรรมการฯ ตามท่ีสวนราชการเสนอ ท้ังน้ี ในสวนของคณะกรรมการท่ีนานๆ 
ประชุมครั้งหน่ึง ใหสวนราชการทบทวนความจําเปนอีกครั้ง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปพิจารณาทบทวนจําเปนเหมาะสมในการขอใหคงอยู  

ของคณะกรรมการฯ ตามขอ 1. ท่ีไมมีการประชุมเลย หรือท่ีมีการจัดประชุมเพียง 1 – 2 ครั้ง ในรอบ 3 ป ท่ีผานมา 
(พ.ศ. 2559 – 2562) อีกครั้งหน่ึง และใหแจงยืนยันไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยดวนเพ่ือดําเนินการตอไป 
 


