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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 14/2562 วันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

221062 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
เปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง และรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) ไดใหความเห็นขอบดวยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณมีตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงวาง เน่ืองจากผูท่ีครองตําแหนงเดิมไดรับ  

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืน 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร

ระดับสูง เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง จํานวน 5 ราย ดังน้ี 
(1) นายรัตนะ สวามีชัย ตําแหนงรองเลขาธิการ (นักบริหารระดับตน) ตําแหนงเลขท่ี 2 สํานักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ตําแหนงเลขท่ี 6 
สํานักงานปลัดกระทรวง 

(2) นายอรุณชัย พุทธเจริญ ตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหารระดับตน) ตําแหนงเลขท่ี 2 กรมประมง แตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ตําแหนงเลขท่ี 8 สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) นางดาเรศร กิตติโยภาส ตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหารระดับตน) ตําแหนงเลขท่ี 2 กรมสงเสริมการเกษตร 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ตําแหนงเลขท่ี 9 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

(4) นายอําพันธุ เวฬุตันติ ตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหารระดับตน) ตําแหนงเลขท่ี 4 กรมปศุสัตว แตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ตําแหนงเลขท่ี 12 สํานักงานปลัดกระทรวง 

(5) นายประยูร อินสกุล ตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหารระดับตน) ตําแหนงเลขท่ี 4 กรมสงเสริมสหกรณ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ตําแหนงเลขท่ี 17 สํานักงานปลัดกระทรวง 

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

เพ่ือใหการแตงตั้งดังกลาวไดมีการพิจารณาในภาพรวมอันจะทํา
ใหการแตงตั้งมีความเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหาร
ราชการแผนดินตามนโยบายของรัฐบาล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอให
สํานักงานองคมนตรีนําความกราบทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชการท้ัง 5 ราย ดังกลาวใหดํารง
ตําแหนงตอไปแลว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 14/2562 วันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

221062 

 
เรื่อง : การเขาเปนสมาชิกสภานํ้าแหงเอเชีย (Asia Water Council AWC) 
 

สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการเขาเปนสมาชิกสภานํ้าแหงเอเชีย (Asia Water Council AWC) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ประเทศไทยสงผูแทนเขารวมในการประชุมซึ่งจัดข้ึนโดยสภานํ้าแหงเอเชีย (Asia Water Council : AWC) 

อยางตอเน่ือง โดยยังไมเคยชําระคาสมาชิก ปจจุบันเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดรับเกียรติใหดํารง
ตําแหนงสมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Membership) ของสภานํ้าแหงเอเชีย มีบทบาทหนาท่ีในการใหคําแนะนําปรึกษา
แกคณะกรรมการบริหารในดานการสรางความเขมแข็งใหแกองคกร รวมท้ัง ผลักดันใหผูแทนจากประเทศไทย 
รวมนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมบทบาทของผูเช่ียวชาญจากไทยในเวลาภูมิภาคเอเชีย 

2. สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดเสนอสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาการเขาเปนสมาชิก AWC เน่ืองจาก 
AWC ไมใชหนวยงานรัฐบาล โดยสํานักงานอัยการสูงสุดแจงผลการพิจารณาวา การเขาเปนสมาชิกอยูในอํานาจของ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ท่ีจะพิจารณาเขารวมเปนสมาชิก ท้ังน้ี การเขารวมเปนสมาชิกมีขอผูกพัน 
ดานงบประมาณท่ีจะตองชําระคาบํารุงสมาชิกสภานํ้าแหงเอเชีย เปนเงิน 3,000 ดอลลารสหรัฐตอป ประกอบกับเปน
เรื่องนโยบายเก่ียวของกับขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศดานทรัพยากรนํ้า จึงจําเปนตองขอความเห็นชอบ  
ในหลักการ การเขารวมเปนสมาชิกจากคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) กอนเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติการเขารวมเปนสมาชิก 

3. ในคราวประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 12 กันยายน 2562 กนช. มีมติเห็นชอบในหลักการการเขารวมเปน
สมาชิกสภานํ้าแหงเอเชีย AWC 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ  

เน่ืองจากการเขาเปนสมาชิกสภานํ้าแหง เอเชีย (Asia Water Council : AWC) เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมโอกาสและเสริมสราง
ศักยภาพในการเขาไปมีสวนรวม เสนอแนวคิด รวมถึงแนวทางการแกปญหาดานนํ้าท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายนํ้าและการบริหาร

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สทนช./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสใหกับประเทศไทยไดรับการสนับสนุน  
ในดานตางๆ เชน การพัฒนาขีดความสามารถทางดานงานวิจัย  
องคความรูและนวัตกรรมจากการสงผูแทนประเทศเขารวมกิจกรรม  
และเปนการแสดงบทบาทของไทยในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้า 
การแกไขปญหาดานนํ้า และการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จัดการนํ้าของภูมิภาคเอเชียสูการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนการใชโอกาสดังกลาว มุงเนนใหเกิดผลประโยชนสูงสุด  
ตอประเทศไทยโดยตรง 

มติ ครม.  : อนุมัติตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ สําหรับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในการเขาเปนสมาชิก 
สภานํ้าแหงเอเชีย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปตอๆ ไป ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติดําเนินการ  
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 14/2562 วันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

221062 

 
เรื่อง : บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย  วาดวยความรวมมือระหวาง

กองทัพเรือ 
 

สารัตถะ :  กห. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังน้ี 
1. ใหกระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทําบันทึกความเขาใจระหวาง กห. กับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย 

วาดวยความรวมมือระหวางกองทัพเรือ 
2. ใหผูบัญชาการทหารเรือหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายเปนผูรวมลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ 
3 หากมีความจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางบันทึกความเขาใจฯ โดยไมไดสงผลกระทบตอ

สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ ให กห. พิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม 
(ผูบัญชาการทหารเรือมีกําหนดลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ รวมกับผูบัญชาการทหารเรือสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาส
เดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือระหวางวันท่ี 23 – 25 ตุลาคม 2562) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กห. รายงานวา ไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธทางทหารท่ีดีตอกันมาอยางยาวนาน  มีพัฒนาการ

ความรวมมือท่ีกาวหนามาเปนลําดับตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2546 และวันท่ี 12 เมษายน 2559 
ซึ่งการจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียวาดวยความรวมมือ
ระหวางกองทัพเรือ  มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือระหวางกระทรวงกลาโหม  
กับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย ในระดับกองทัพเรือ 

2. รางบันทึกความเขาใจฯ  มีเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมความรวมมือระหวางกองทัพเรือของท้ังสอง
ประเทศ โดยเปนกรอบความรวมมือในเชิงกวางและเปนประโยชนตอการเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพเรือไทย
ผานการแลกเปลี่ยนองคความรู การฝกศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือในการให
ความชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล  ซึ่งเปนประเด็นท่ีไทยใหความสําคัญ
และประสงคจะกระชับความรวมมือกับมิตรประเทศท้ังในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค 

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

เพ่ือเปนการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทัพเรือ  
ในการดําเนินความรวมมือระหวางกองทัพเรือกับกองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย 
และสงเสริมความรวมมือทางทหารใหมีความหลากหลายในมิติตางๆ  
เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะสงผลดีตอการพัฒนาความสัมพันธทางทหารระหวาง  
ท้ังสองประเทศใหมีความกาวหนาอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนบันทึกความเขาใจระหวาง
กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย วาดวยความรวมมือระหวางกองทัพเรือ ในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงกลาโหมดําเนินการได โดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว  
ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 

2. ใหกระทรวงกลาโหมไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 14/2562 วันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

221062 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารสุดทายของการประชุมสุดยอด กลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด (NAM Summit) ครั้งท่ี 18 

และรางปฏิญญากรุงบากู 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบรางเอกสารสุดทาย (Draft Final Document) ของการประชุม NAM Summit ครั้งท่ี 18 

และรางปฏิญญากรุงบากู (Baku Declaration) และใหผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการตางประเทศ ในฐานะหัวหนา
คณะผูแทนไทย รวมรับรองเอกสารดังกลาว ท้ังน้ี หากมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรางเอกสารฯ ในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของไทย กอนการรับรอง ขอใหกระทรวงการตางประเทศสามารถใชดุลยพินิจดําเนินการได
โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในการเจรจาและดําเนินการแกไข 

2. หากถอยคําเรื่องทะเลจีนใตในเอกสารสุดทาย ไมสอดคลองกับทาทีรวมของอาเซียนในเรื่องน้ี ขออนุมัติให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรวมลงนามในหนังสือแจงขอสงวน (reservation) หรือหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเปนการแจง
ทาทีของอาเซียนตอถอยคําในเอสารสุดทายเชนเดียวกับรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอ่ืนๆ ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติของรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนตอเอกสารสุดทายของการประชุม NAM Summit ครั้งท่ี 17 ณ เกาะมารการิตา 
เวเนชุเอลา เมื่อป 2559 

3. หากปรากฏวา เน้ือหาหรือถอยคําของเอกสารสุดทายและปฏิญญากรุงบากูท่ีไดรับรองในท่ีประชุม NAM 
Summit ครั้งท่ี 18 ไมสอดคลองกับผลประโยชนและทาทีไทยในสาระสําคัญ แสดงทาทีเชิงลบ หรือมีถอยคํารุนแรง
ประณามประเทศอ่ืนใด ขออนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศมีหนังสือแจงขอสงวน (reservation) หรือแสดงทาทีท่ี
อธิบายอยางระมัดระวังถึงเหตุผลของไทยซึ่งทําใหไมอาจมีสวนเก่ียวกับเน้ือหาหรือถอยคําดังกลาวได ซึ่งการแจงขอสงวน
เปนแนวทางท่ีไทยปฏิบัติมาโดยตลอด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางเอกสารสุดทาย ( Final Document) สะทอนทาที พัฒนาการ และการดําเนินการของกลุมประเทศ  

ไมฝกใฝฝายใดในเรื่องตางๆ ในระดับโลกและภูมิภาค อาทิ ปญหาการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน  

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

เพ่ือเปนการปูทางสําหรับการเจรจาปรับเปลี่ยนถอยคําของวรรค
ดังกลาวในอนาคต 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และการพัฒนาอยางยั่งยืน และการปฏิรูปสหประชาชาติ 
2. รางปฏิญญากรุงบากู ( Baku Declaration) มีสาระสําคัญย้ําหลักการตาง ๆ ท่ีกลุม NAM ใหความสําคัญ 

เชน การเคารพในอํานาจอธิปไตย การระงับกรณีพิพาทโดยสันติ การงดเวนการคุกคามและใชกําลัง การรวมกันตอบสนอง
ตอขอทาทายของโลกในยุคปจจุบัน และการธํารงไวซึ่งคุณคาของระบอบพหุภาคีและความรวมมือระหวางประเทศ  
เปนตน อยางไรก็ตาม รางปฏิญญาฯ ยังอยูระหวางการเจรจาปรับถอยคํา และหากประเทศสมาชิกตกลงกันได  
จะเสนอใหท่ีประชุมระดับผูนํา ระหวางวันท่ี 25 – 26 ตุลาคม 2562 รับรองตอไป 

ท้ังน้ี การประชุม NAM Summit จะมีข้ึนระหวางวันท่ี 21 – 26 ตุลาคม 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐ
อาเซอรไบจาน โดยการพิจารณาและการรับรองรางเอกสารสุดทายและรางปฏิญญากรุงบากูเปนเอกสารผลลัพธ  
ของการประชุมดังกลาว จะมีข้ึนในหวงการประชุมระดับผูนํา ระหวางวันท่ี 25 – 26 ตุลาคม 2562 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสารสุดทายของการประชุม
สุดยอดกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใดและรางปฏิญญากรุงบากู ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงการตางประเทศไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 14/2562 วันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

221062 

 
เรื่อง : ขอเสนอมาตรฐานสถิติเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
 

สารัตถะ :  ดศ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบมาตรฐานสถิติท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ และประกาศใชเปนมาตรฐานในการผลิตสถิติ 

โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
นํามาตรฐานดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการจัดทําขอมูลสถิติของหนวยงานตอไป เพ่ือใหขอมูลสถิติของประเทศสามารถ
แลกเปลี่ยน เช่ือมโยง และใชประโยชนจากขอมูลท่ีจัดทําข้ึนตางชวงเวลาและตางแหลงขอมูลไดรวมกัน สามารถนํามาใช
ในการวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจในการกําหนดนโยบายหรือตอบโจทยตัวช้ีวัดตางๆ ไดอยางเหมาะสม เกิดความคุมคา  
ของการใชทรัพยากรในการผลิตสถิติของประเทศ 

2. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนของทองถ่ิน และหนวยงานของรัฐจัดทําสถิติใหเปนไปตาม
แผนกําหนดความรับผิดชอบในการดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทและดําเนินการใหถูกตองตามมาตรฐานสถิติ 

3. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานของรัฐจัดสงขอมูลการใชมาตรฐาน
สถิติ รวมถึงรายละเอียดของขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติกําหนด ท้ังขอมูลระดับยอย 
(microdata) และขอมูลสถิติ เพ่ือใหสํานักงานสถิติแหงชาติรวบรวมเปนขอมูลในการจัดทําศูนยกลางรายการขอมูล
ภาครัฐ (National Data Catalogue and Directory services) และเพ่ือใหสามารถติดตามและประเมินสถานการณการ
พัฒนาสถิติของประเทศใหมีคุณภาพตามหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการและสอดคลองตามมาตรฐานสากล สามารถนํามาใช
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและการใชประโยชนจากขอมูลรวมกันไดอยางคุมคา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
เน่ืองจากประเทศไทยมีลักษณะของระบบสถิติเปนแบบกระจายงาน สงผลตอการบูรณาการขอมูลและการใช

ประโยชนจากขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ไมไดอยูบนมาตรฐานเดียวกัน ท้ังในดานกรอบความคิด คํานิยาม  
หนวยวิเคราะหทางสถิติ การจัดจําแนก และวิธีการจัดทําท่ีเปนมาตรฐาน จึงมีมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน ป 2554 แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 ป 2559 และรางปฏิญญา 

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

เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถิติของประเทศเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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Naviating policy with data to leave no one behind ป 2561 เพ่ือผลักดันใหการจัดทําสถิติของหนวยงานตางๆ 
อยูบนมาตรฐานการจัดทําเดียวกัน เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง และการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4(3) เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะรัฐมนตรี หรือใหตองเสนอ
คณะรัฐมนตรี รวมท้ังใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6(2) กําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติ  
มีหนาท่ีจัดทํามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นวา  สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีการศึกษาและจัดทํามาตรฐาน  

ท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ ใหกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ นําไปใชใน  
การดําเนินงานเพ่ือใหไดสถิติทางการท่ีมีคุณภาพท่ีเปนไปตามมาตรฐาน UN และสามารถบูรณาการขอมูลท่ีเปนขอมูล  
ตางชวงเวลาหรือตางแหลงขอมูลได นอกจากน้ียังไดกําหนดมาตรฐานการผลิตสถิติ ตั้งแตแนวคิด คํานิยาม หนวยท่ีใชใน
การจัดทํา การเก็บรวบรวมขอมูล รูปแบบคําถาม รหัสการจัดจําแนก การนําเสนอสําหรับใชเปนแนวทางปฏิบัติ  
ตามหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการ สามารถนําไปใชไดทุกหนวยงาน เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถิติของประเทศ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไมขัดของในหลักการของมาตรฐานสถิติตามท่ีกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ เปนมาตรฐานการจัดทําขอมูลสถิติของประเทศไทย ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสถิติ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 6(2) ตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทยไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. การนําเสนอมาตรฐานสถิติและมาตรฐานการผลิตสถิติตอคณะรัฐมนตรีในครั้งตอๆ ไป ใหกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณานําตัวแปรท่ีสอดคลองกันเสนอคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน เพ่ือใหหนวยงานผูจัดทํา
และใชขอมูลสถิติสามารถวางแผนการปรับเปลี่ยนระบบสถิติไดอยางสะดวกมีประสิทธิภาพ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 14/2562 วันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

221062 

 
เรื่อง : กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2563 
 
สารัตถะ :  สศช. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2563 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. งบประมาณประจําปของรัฐวิสาหกิจเปนการดําเนินงานตอเน่ืองและงานตามภารกิจปกติท่ีตองดําเนินการ 

เปนประจําทุกป และตองไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอนดําเนินการ เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเน่ืองตั้งแตเริ่มปงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕62) โดยเฉพาะการเบิกจายลงทุนตามสัญญาท่ีไดผูกพันไวแลว 

2. ขอเสนองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2563 รัฐวิสาหกิจจํานวน 44 แหง ภายใตสังกัด  
15 กระทรวง ไดสงขอเสนองบลงทุนประจําปงบประมาณ 2563 ให สศช. พิจารณา ซึ่ง สศช.  ไดเห็นชอบกรอบ 
และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2563 วงเงินดําเนินการลงทุน จํานวน 1,443,891 ลานบาท  
และวงเงินเบิกจายลงทุน จํานวน 346,262 ลานบาท ประกอบดวย 

1) กรอบการลงทุนสําหรับงานตามภารกิจปกติและโครงการตอเน่ือง วงเงินดําเนินการลงทุน จํานวน 
1,243,891 ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน วงเงิน 296,262 ลานบาท 

2) กรอบการลงทุนสําหรับเพ่ิมเติมระหวางป วงเงินดําเนินการลงทุน 200,000 ลานบาท และวงเงินเบิกจาย
ลงทุน จํานวน 50,000 ลานบาท 

3. กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณประจําปงบประมาณ 2563  
ไดเสนอขอรับจัดสรรงบลงทุน จํานวน 4 แหง วงเงินดําเนินการลงทุน จํานวน 1,337.80 ลานบาท และวงเงินเบิกจาย
ลงทุน จํานวน 1,337.80 ลานบาท ท้ังน้ีไดรับอนุมัติจาก คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจําป
งบประมาณ 2563 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 วงเงินดําเนินการลงทุน จํานวน 1,316.54 ลานบาท และวงเงิน
เบิกจายลงทุน จํานวน 1,107.14 ลานบาท งบประมาณสวนใหญเปนการลงทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต  
รักษาคุณภาพตามมาตรฐานและเปนการเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
และการบริการ จําแนกไดดังน้ี 

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

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน รวมท้ังเพ่ือจัดซื้อ
เครื่องจักรอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
การใหบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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          หนวย : ลานบาท 
สรุปผลการ
พิจารณา 

ขอเสนอ ปรับเพ่ิม –ลด (+/-) อนุมัติ 

วงเงิน
ดําเนินการ
ลงทุน 

วงเงิน
เบิกจาย
ลงทุน 

วงเงิน
ดําเนินการ
ลงทุน 

วงเงิน
เบิกจาย
ลงทุน 

วงเงิน
ดําเนินการ
ลงทุน 

วงเงิน
เบิกจาย
ลงทุน 

กยท. 203.18 203.18 - - 203.18 203.18 

อ.ส.ค. 164.72 164.72 -1.56 -1.56 163.16 163.16 

อสป. 650.24 650.24 -19.70 -229.10 630.54 421.14 

อ.ต.ก. 319.66 319.66 - - 319.66 319.66 
รวม 1,337.80 1,337.80 -21.26 -230.66 1,316.54 1,107.14 

ท้ังน้ี มีการปรับลดวงเงินดําเนินการลงทุน จํานวน 21.26 ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน จํานวน 230.66 
ลานบาท โดยปรับลดวงเงินของ 2 หนวยงาน คือ องคการสะพานปลา (อสป.) ปรับลดวงเงินดําเนินการลงทุน จํานวน 
19.70 ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน จํานวน 229.10 ลานบาท เน่ืองจากเปนรายการคาใชจายในงบทําการ 
และปรับรายการกอสรางและปรับปรุงทาเทียบเรือปตตานี สวนองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
ปรับลดวงเงินดําเนินการลงทุน จํานวน 1.56 ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน จํานวน 1.56 ลานบาท เน่ืองจากศูนย
ตนแบบรับนํ้านมดิบกระนวนยังไมมีความชัดเจนและไมพรอมดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ท้ัง 4 หนวยงาน สวนใหญเปนการลงทุนตามภารกิจหลักท่ีมีความตอเน่ืองในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน รวมท้ังเพ่ือจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
การใหบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี จึงเห็นควรใหความเห็นชอบกรอบและงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2563 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและรับทราบตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ท้ังน้ี ในสวนของ
การเตรียมความพรอมดําเนินภาคกิจดานการวิเคราะหงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจน้ัน ใหคงเปนภารกิจของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอไป โดยใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเรงรัดการจัดตั้ง
หนวยงานระดับกองข้ึนใหมเพ่ือรองรับภารกิจดังกลาว ตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี  
ท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
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2. ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
รัฐมนตรีเจาสังกัดท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจแตละแหงรับความเห็นของกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 14/2562 วันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

221062 

 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพรอมรับมือสถานการณหมอกควันภาคเหนือ ป 2563 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบสรุปผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพรอมรับมือสถานการณหมอกควันภาคเหนือ ป 2563 
2. มอบหมาย ทส. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ (กษ.) และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร 
วงษสุวรรณ) ในการประชุมมอบหมายนโยบายเตรียมความพรอมรับมือสถานการณหมอกควันภาคเหนือ ป 2563  
เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดประชุมมอบนโยบายเตรียมความพรอมรับมือสถานการณ

หมอกควันภาคเหนือ ป 2563 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)  
เปนประธานในการมอบนโยบายเตรียมความพรอมรับมือสถานการณดังกลาว  ซึ่งเปนการรวมมือระหวางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักนายกรัฐมนตรี จังหวัด 9 จังหวัด
ภาคเหนือ (เชียงใหม เชียงราย แพร นาน พะเยา ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน และตาก) และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ 

2. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) มอบนโยบายการเตรียมความพรอมรับมือสถานการณหมอกควัน
ภาคเหนือ ป 2563 ใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประเด็นท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีดังน้ี 

1) เรงเปลี่ยนพ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมดใน 9 จังหวัดภาคเหนือไปสูการเปนเกษตรปลอดการเผาภายใน 3 ป 
2) กํากับใหภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวของกับขาวโพดเลี้ยงสัตวงดสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร

ท่ีมาจากการบุกรุกปาอยางเด็ดขาด 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (กสก./ฝล./สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรท่ีทําการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 
และข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรใหหยุดการเผา  
โดยสนับสนุนใหใชเทคโนโลยีตางๆ ในการพัฒนาการผลิตและสงเสริม
อาชีพแกเกษตรกร และใหชุมชนมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3) เตรียมความพรอมการทําฝนหลวงในชวงวิกฤตหมอกควัน 
4) ใหทุกหนวยงาน สรางความเปนเอกภาพของขอมูลเพ่ือการสั่งการท่ีถูกตอง และลดความตื่นตระหนกของ

ประชาชน โดยเผยแพรขอมูลจุดความรอน พ้ืนท่ีเกิดไฟไหม ใหความรูและสรางความเขาใจเชิงวิชาการท่ีถูกตอง  
กับประชาชน สื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนถึงการดําเนินงานของภาครัฐอยางตอเน่ือง และดําเนินการ  
ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” อยางเขมงวดเพ่ือใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมโดยเร็ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว ดังน้ี 
1. ประเด็นเรงเปลี่ยนพ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมดใน 9 จังหวัดภาคเหนือไปสูการเปนเกษตรปลอดการเผาภายใน 3 ป 

กระทรวงเกษตรและสหกรณจะดําเนินการสงเสริมใหเกษตรกรท่ีทําการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ และข้ึนทะเบียน
เกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรใหหยุดการเผา โดยสนับสนุนใหใชเทคโนโลยีตางๆ ในการพัฒนาการผลิตและสงเสริม
อาชีพแกเกษตรกร และใหชุมชนมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

2. ประเด็นกํากับใหภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวของกับขาวโพดเลี้ยงสัตวงดสนับสนุนผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีมาจากการบุกรุกปาอยางเด็ดขาด กระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการไดเพียงการ ขอความรวมมือ
ภาคเอกชน เชน สมาคมผูคาเมล็ดพันธุไทย สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย ไมสนับสนุนการจําหนายเมล็ดพันธุ และไมรับ
ซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ รวมท้ังขอความรวมมือใหผูผลิตอาหารสัตวรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตว
จากเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร และเพาะปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ โดยมีการนําระบบตรวจสอบ
ยอนกลับมาใช เพ่ือใหสามารถยืนยันไดวาผลผลิตท่ีจําหนายไมไดมาจากพ้ืนท่ีท่ีไมถูกตองตามกฎหมายหรือพ้ืนท่ีบุกรุกปา 

มติ ครม.  : รับทราบและเห็นชอบตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ สําหรับคาใชจายเพ่ือสนับสนุน  
การดําเนินงานปองกันปญหาหมอกควันภาคเหนือของ 9 จังหวัดภาคเหนือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
ท้ังน้ี ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง  
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 14/2562 วันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

221062 

 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers : AEM) ครั้งท่ี 51 และการประชุมอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. รับทราบ ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers : AEM) 
ครั้งท่ี 51  และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เมื่อวันท่ี 5 – 10 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพฯ โดยประเทศไทย  
เปนเจาภาพจัดการประชุม และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)  
เปนประธานการประชุมดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดรวมรับรอง/เห็นชอบเอกสาร 7 ฉบับ ไดแก 

(1) แผนการดําเนินงานตามกรอบการบูรณาการดานดิจิทัลของอาเซียน ป 2562 – 2568 
(2) แนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผูประกอบวิชาชีพเพ่ือรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4 
(3) ปฏิญญาอาเซียนวาดวยการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสูอุตสาหกรรม 4.0 
(4) แนวทางในการสงเสริมการใชดิจิทัลสําหรับผูประกอบการรายยอยอาเซียน 
(5) การปรับปรุงขอบทวาดวยระเบียบวิธีปฏิบัติดานหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาเพ่ือรองรับระบบรับรอง

ทองถ่ินกําเนิดสินคาของอาเซียน 
(6) การปรับปรุงหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาของอาเซียน 
(7) ขอบเขตการดําเนินงานของการทบทวนความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 

2. การหารือกับคูเจรจาของอาเซียน รวม 10 ประเทศ ไดแก ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค อาเซียน - จีน , 
อาเซียน - ญี่ปุน , อาเซียน – เกาหลี , อาเซียน - ฮองกง , อาเซียน - อินเดีย , อาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด , 
อาเซียน - สหรัฐอเมริกา รวมท้ังการหารือกับสภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน ( ASEAN Business Advisory Council: 
ASEAN - BAC) 

3. การประชุมครั้งน้ีนับวาประสบความสําเร็จอยางมาก เน่ืองจากประเทศสมาชิกและคูเจรจารวมท้ังสิ้น 19 ประเทศ  

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

เพ่ือชวยใหเกิดการประสานความรวมมือและความสัมพันธ  
ท่ีแนนแฟนมากข้ึน ชวยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอํานวย
ความสะดวกทางการคาท้ังในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคอยางยั่งยืน 
รวมถึงทําใหประเด็นตางๆ ไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



17 
 

ตางใหการสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียนในการผลักดันประเด็นตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมาย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณา แลว ไมขัดของตอ ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economic Minister : AEM) ครั้งท่ี 51 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  ซึ่งจะชวยใหเกิดการประสานความรวมมือ  
และความสัมพันธท่ีแนนแฟนมากข้ึน ชวยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอํานวยความสะดวกทางการคา  
ท้ังในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคอยางยั่งยืน รวมถึงทําใหประเด็นตางๆ ไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณยินดีใหความรวมมือในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันความรวมมือใหบังเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 
 


