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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2563 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140763 
 
เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงรายการเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จ านวนท่ีนั่งไม่น้อยกว่า 14 ท่ีนั่ง) ขนาด 2 เครื่องยนต์ ต าบลคลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ล า ไปเป็นรายการเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 1 ล า เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจการท าฝนหลวง 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากรายการเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จ านวนที่นั่ง
ไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง) ขนาด 2 เครื่องยนต์ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ล า วงเงินทั้งสิ้น 
625 ,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณแล้วแต่ยังไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ เป็นรายการเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 1 ล า วงเงินรวมทั้งสิ้น 598 ,950,000 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ผูกพันสัญญาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ได้รับจัดสรรแลว้ จ านวน 74,250,000 บาท ส่วนท่ีเหลือผูกพันงบประมาณ ปี 2564 จ านวน 198,000,000 บาท 
และงบประมาณปี 2565 จ านวน 326,700,000 บาท) 

2. ขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 (เรื่องการปรับปรุงแก้ไขมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง) กรณีเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในปีแรกต่ ากว่าร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2340/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดหาเครื่องบิน (ทดแทน) ไว้ใช้ในภารกิจการท าฝนหลวง และมีการประชุมคณะท างานฯ 
ดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะท างานจัดหาเครื่องบินฯ มีมติที่
ประชุมเห็นชอบให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดหาเครื่องบินขนาดกลางมาทดแทนล าที่มีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป
โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จ านวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง) 
ขนาด 2 เครื่องยนต์ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ล า ไปเป็นรายการเครื่องบินขนาดกลาง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ฝล.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีอากาศยานที่ทันสมัย 
พร้อมปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งได้ทันท่วงที 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติภารกิจการท าฝนหลวงได้อย่าง
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ล า เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจการท าฝนหลวง 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
  



3 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2563 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140763 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว 
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในท้องท่ีดังกล่าว เพ่ือให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
สามารถจัดซ้ือที่ดินและน ามาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินท ากินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่า
ที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. รายงานว่า ที่สาธารณประโยชน์ทุ่ งแหลมแค ตั้งอยู่ ในท้องที่ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  

เดิมส่วนราชการประกาศหวงห้ามไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์เพื่อให้ราษฎรใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์พาหนะร่วมกัน แต่ราษฎร  
ได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์เป็นที่ดินท ากินและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นการมั่นคงถาวรเป็นเวลาช้านานแล้ว 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง เห็นว่าที่สาธารณประโยชน์ 
ทุ่งแหลมแค พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว จึงเห็นชอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม น าที่ดิน 
ไปด าเนินการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งอ าเภอละงู จังหวัดสตูล และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล เห็นชอบตามความเห็น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มีมติอนุมัติให้น าที่สาธารณประโยชน์ 
ทุ่งแหลมแค มาด าเนินการปฏิรูปที่ดิน แต่เนื่องจากที่สาธารณประโยชน์ทุ่งแหลมแคอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจ าเป็น
จะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๒๕ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน
เป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพให้มีที่ดิน 
ท ากินเพียงพอแก่การครองชีพ โดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2563 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140763 
 
เรื่อง : แต่งตั้งและก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท เป็นผู้ว่าการการยางแห่ง
ประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 140,000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) ให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  
ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการสรรหาผู้ว่าการ  

การยางแห่งประเทศไทย โดยในคราวประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563  
มีมติเห็นชอบให้ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และในคราวประชุม
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบผลตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์อื่น พร้อมร่างสัญญาจ้าง และการยางแห่งประเทศไทยได้น าเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ 
ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบผลการพิจารณาค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อ่ืน และร่างสัญญาจ้างแล้ว 

มติ ครม. : เห็นชอบการแต่งตั้ง นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท เป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทน
คงที่ในอัตราเดือนละ 140,000 บาท ตามมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 6/2563  
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไปแต่ไม่ก่อน
วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ และใหน้ายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ลาออกจากการเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารงานของการยางแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2563 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140763 
 
เรื่อง : ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level 

Political Forum on Sustainable Development : HLPE) ประจ าปี ค.ศ. 2020 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุม HLPE ประจ าปี ค.ศ. 2020 ทั้งนี้  
หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย 
ขอให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 

2. ให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุม HLPE ประจ าปี ค.ศ. 2020 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council : 

ECOSOS) จะจัดการประชุม HLPF ประจ าปี ค.ศ. 2020 ระหว่างวันที่ 7-17 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล ภายใต้หั วข้อหลัก “Accelerated action and transformative pathways : realizing the decade of 
action and delivery for sustainable development” ซึ่งมีประเด็นส าคัญ คือ การเร่งรัดการด าเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในบริบทของทศวรรษแห่งการด าเนินการ 
(Decade of Action) และการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19) ในระดับโลก 
และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมฯ จะรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration)  
เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ 

2. การประชุม HLPF จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งภายใต้การอุปถัมภ์ของ ECOSOC และทุกๆ 4 ปีในระดับผู้น าภายใต้
การอุปถัมภ์ของสมัชชาสหประชาชาติ เพื่อทบทวนและติดตามผลการด าเนินการเพื่อบรรลุ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development : 2030 Agenda) ซึ่งผู้น าประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศ
ไทยร่วมรับรองในการประชุมสหประชาชาติระดับผู้น าว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2015 (UN Sustainable 

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

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐบาลประเทศต่างๆ  
ที่จะร่วมกันด าเนินการเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030  
ใน ท ศ วร รษ แ ห่ งก ารด า เนิ น ก า ร เพื่ อ น า ไป สู่ ก า รบ ร รลุ  SDGs  
และการตอบสนองต่อวิกฤตโควิด-19 ในระดับโลก มีนัยเชิงความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ/องค์การระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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Development Summit 2015) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 โดย 2030 Agenda มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 17 เป้าหมายหลัก (goals) ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 3 เสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประชาคมระหว่างประเทศมีเป้าหมายที่บรรลุ  SDGs 
ร่วมกันภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ท้ังนี้ การประชุม HLPF ภายใต้การอุปถัมภ์ของ ECOSOC ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 
2557 และการประชุม HLPF ภายใต้การอุปถัมภ์ของสมัชชาฯ ครั้งล่าสุด คือ การประชุมระดับผู้น าว่าด้วยเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ที่ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าร่วม 

3. ร่างปฏิญญาฯ อยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาในระยะสุดท้ายโดยคณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิก
สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ซึ่งมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสาธารณรัฐบัลแกเรียประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสาธารณรัฐเลบานอนประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ประสานงานการเจรจาร่วม 
และคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมการเจรจาโดยตลอด 

4. ร่างปฏิญญาฯ มีเนื้อหาแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่จะร่วมกัน
ด าเนินการเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และตอบสนองและฟื้นฟูจากวิกฤติโควิด -19 ในระดับโลก  
โดยยึดมั่นในความร่วมมือระหว่างประเทศและระบบพหุภาคี โดยครอบคลุมประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 มิติ 
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ การขจัดความยากจน การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ  
การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก การเสริมสร้างสันติภาพ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของคน ระบบสาธารณสุขและการคุ้มครองทางสังคม ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การด าเนินการตามวาระปฏิบัติการแอดดิสอาบาบา  (Addis Ababa Action 
Agenda) การสร้างขีดความสามารถด้านสถิติการใช้ประโยชน์จากรายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น ซึ่งสอคล้องกับนโยบาย
และผลประโยชน์ของไทย โดยไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาระดับ
รัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน High-level Political Forum on 
Sustainable Development : HLPE) ประจ าปี  ค.ศ. 2020 ในส่วนที่ ไม่ ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ 
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
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(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2563 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140763 
 
เรื่อง : มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 
 
สารัตถะ : คสช. เสนอ ครม. รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 และมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้จัดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาแล้วรวม 12 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 - 2562 โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12  
พ.ศ. 2562 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 ภายใต้ประเด็นหลัก “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การ
พัฒนาสังคมสุขภาวะ” ซึ่งรูปแบบและกระบวนการในภาพรวมได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและหาฉันทมติต่อข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย รวมถึงมีกิจกรรมอื่นที่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ได้มี ฉันทมติต่อ 4 เรื่อง ได้แก่ 

มติ 1 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 
มติ 2 วิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 
มติ 3 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง 
มติ 4 การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
โดยมติทั้ง 4 ดังกล่าว ได้ขอให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

และมีการติดตามผลการด าเนินการเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสาธารณะต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยมี รองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นายสาธิต ปิตุเตชะ) 
เป็นประธานการประชุม ได้มีมติรับทราบผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ งที่ 12 พ.ศ. 2562 และเห็นชอบมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 มติ โดยให้เสนอมติฯ ดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งถือเป็นการด าเนินการ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คสช./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีความเช่ือมโยงกัน ทั้งการผลักดันในระดับนโยบาย 
จากหน่ วยงานส่ วนกลาง และการขับ เคลื่ อนงานในระดับพื้ นที่ 
จากหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่ต้องบูรณาการ 
การท างานร่วมกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
ทั้งนี้ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในมติ 

2 วิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 12 พ.ศ. 2562 ท้ัง 4 มติ ดังกล่าว 

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกภาคส่วน
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบการดูแลสุขภาพ และได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพ รวมทั้ง มีความสอดคล้องกับการด าเนินการของกรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศที่ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนของสังคมร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความเท่าเทียม
ทางเพศ ในการประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”
ตามข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามเข้า
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ด้วยแล้ว ซึ่งต่อไปหากมีแนวนโยบายในการด าเนินการ ก็สามารถน ามาเป็นแนวทางการสร้าง
ความเข้าใจบุคลากรภาครัฐในเรื่องเพศภาวะที่ครอบคลุมทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ  ดังนั้น  
จึงเห็นควรเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นด้วยในหลักการของมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

มติ ครม. : รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับไปพิจารณาด าเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ รวมทั้งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ส าหรับค่าใช้จ่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และในปีงบประมาณปีต่อๆ ไป ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2563 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140763 
 
เรื่อง : ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2533 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเข้า  
และการส่งออกน้ าตาลทราย และการใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  
ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2533 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุม 
การผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเข้าและการส่งออกน้ าตาลทราย และการใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อย
และน้ าตาลทราย พ.ศ. .... ซ่ึงเป็นการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2533ฯ 
เพ่ือน าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยน้ าตาลทรายไปรวมกันไว้ในร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน  
ว่าด้วยการเก็บรักษา การหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการของ อก. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. อก. ได้เสนอร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตอ้อยและ

น้ าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเข้าและการส่งออกน้ าตาลทรายและการใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
ฉบับที่  4 พ.ศ. 2533 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเข้า  
และการส่งออกน้ าตาลทรายและการใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายในส่วนท่ีเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนเงินสดย่อย
ประจ าวันไว้เพื่อส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  การก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนคณะผู้บรรยายหรือวิทยากร อัตราการเบิกจ่ายค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างและค่าอาหารกลางวันส าหรับการ
จัดประชุม อบรม หรือสัมมนา เพ่ือให้อัตราดังกล่าวสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255 5 และระเบียบ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการหาผลประโยชน์ของกองทุน

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

เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของระเบียบที่จะใช้บังคับในส่วนของ
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เห็นว่า ร่างระเบียบตามข้อ 1. ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดเงินสดย่อย

ประจ าวันไว้เพื่อส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย การก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนคณะผู้บรรยายหรือวิทยากร อัตราการเบิกจ่ายค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวันส าหรับ  
การจัดประชุมอบรม หรือสัมมนา เพ่ือให้อัตราดังกล่าวสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และระเบียบ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการหาผลประโยชน์ของกองทุนอ้อย
และน้ าตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 แต่โดยที่ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์  
ในการใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย ซึ่งรวมถึงอัตราค่าตอบแทนคณะผู้บรรยายหรือวิทยากร อัตราการเบิกจ่าย
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวันส าหรับการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาไว้แล้ว ดังน้ัน จึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายไว้ในร่างระเบียบตามข้อ 1. อีก 

3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้พิจารณาแล้ว
มีค าสั่งมอบให้ อก. รับความเห็นของ สคก. ตามข้อ 2. ไปพิจารณาทบทวนร่างระเบียบตามข้อ 1. อีกครั้งหนึ่ง 

4. อก. เสนอว่า ได้พิจารณาทบทวนร่างระเบียบตามข้อ 1. ตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรีตามข้อ 3. ดังกล่าวแล้ว 
โดยได้ประสานไปยัง สคก. และได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าท่ีโดยตรงในการก าหนดระเบียบว่าด้วย
การเก็บรักษา การหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย ตามมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 จึงสมควรที่จะให้มีระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายเพียงฉบับเดียว โดยครอบคลุมถึงการ
ใช้จ่ายเงินจากกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายและส านักงานกองทุน
อ้อยและน้ าตาลทราย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของ สคก. ดังกล่าว ประกอบกับอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2533ฯ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้หน่วยงานที่ ใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายถือปฏิบัติร่วมกัน  
จึงได้ด าเนินการยกร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ว่าด้วยการเก็บรักษา การหาผลประโยชน์ และการใช้จ่าย
เงินกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. .... และร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิก
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2533 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตอ้อย  
และน้ าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเข้าและการส่งออกน้ าตาลทราย และการใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อยและ
น้ าตาลทราย พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ 

5. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบ
ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พร้อมทั้งให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2533 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตอ้อยน้ าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเข้า และการส่งออกน้ าตาลทราย 
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และการใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายต่อไป โดยให้ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายฯ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งน าร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ประกาศใช้เพื่อให้มีผลใช้บังคับ  
ในวันเดียวกัน 

6. คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  
มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯและร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วย
การยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2533 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการ
ผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเข้าและการส่งออกน้ าตาลทราย และการใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อย
และน้ าตาลทราย พ.ศ. .... 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและตาลทราย 

ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2533 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุม  
การผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเข้าและการส่งออกน้ าตาลทรายและการใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อย
และน้ าตาลทราย พ.ศ. .... โดยจะน าร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยการเก็บรักษา การหาผลประโยชน์
และการใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. .... มาบังคับใช้แทนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของระเบียบที่จะใช้
บังคับในส่วนของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อย 
และน้ าตาลทราย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2533 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย การจ าหน่าย  
การน าเข้าและการส่งออกน้ าตาลทราย และการใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


