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กฎกระทรวง 
วาดวยกลุมภารกิจ  (ฉบับที่  ๖) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ใหยกเลิกความใน  (ก)  ของขอ  ๘  แหงกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“(ก)  กลุมภารกิจดานพัฒนาการผลิต 
๑. กรมการขาว 
๒. กรมประมง 
๓. กรมปศุสัตว 
๔. กรมวิชาการเกษตร” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีไดมีการจัดตั้งกรมการขาวขึ้นใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแลเรื่องขาว  โดยการปรับปรุงพัฒนาการปลูกขาวใหมี
ผลผลิตตอพ้ืนท่ีและคุณภาพสูงขึ้น  การพัฒนาพันธุ  การอนุรักษและคุมครองพันธุ  การผลิตเมล็ดพันธุ   
การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน  และการดําเนินการอ่ืน  ๆ  ท่ีเกี่ยวกับขาว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการผลิต  
สมควรกําหนดใหกรมการขาวเปนสวนราชการในกลุมภารกิจดานพัฒนาการผลิต  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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