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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050362 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลท่ียั่งยืน ระยะท่ี 1 

(ระยะเรงดวน) การชดเชยเยียวยาเจาของเรือท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ป 2558 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. ดังน้ี 

1. เห็นชอบโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลท่ียั่งยืน ระยะท่ี 1 
(ระยะเรงดวน) การชดเชยเยียวยาเจาของเรือท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ป 2558 เพ่ือเปนเงินคาชดเชย
เรือประมงจํานวน 305 ลํา กรอบวงเงิน 764,454,100 บาท  

2. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนเงินคาชดเชยเรือประมงจํานวน 252 ลํา กรอบวงเงิน 469,603,900 บาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะท่ี 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป

ดานความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ํา การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเรื่องท่ีเปนวาระเรงดวน 
และการแกไขปญหาการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ และตอมาประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ  
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนําเรือประมงออกนอกระบบ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ทะเลท่ียั่งยืน และคณะทํางาน ตามคําสั่งท่ี 5/2561 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2561 เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรอง
เรือประมงท่ีจะนําออกนอกระบบ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรประมงทะเลใหเปนไปดวยความรอบคอบตามกฎหมาย
และเปนธรรม โดย กขป.5 มีมติเห็นชอบใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 และสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดสั่งการใหกรมประมงดําเนินการตามบัญชานายกรัฐมนตรีใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาตอไป 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมงจึงเสนอโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรประมงทะเลท่ียั่งยืน ระยะท่ี 1 (ระยะเรงดวน) การชดเชยเยียวยาเจาของเรือท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการ
ของรัฐ ป 2558 โดยใหเรือประมงไมจํานวน 305 ลํา เปนกลุมเรือเปาหมายระยะท่ี 1 (ระยะเรงดวน) ท่ีจะนําออกนอก

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

1. เจาของเรือประมงท่ีไดรับการชดเชยเยียวยาไดรับการบรรเทา
ผลกระทบ ทําใหสามารถแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมไดอยาง 
เปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการกองเรือใหมีความ
เหมาะสมกับปริมาณสัตวนํ้าเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

3. ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทําประมงผิดกฎหมายจากการใช
เรือประมงท่ีไมมีใบอนุญาตทําการประมง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระบบและดําเนินการประเมินราคาเรือประมงเปนรายลําตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด โดยจะใชงบประมาณท้ังสิ้น 
764,454,100 บาท แตเน่ืองจากมีขอจํากัดในการใชงบประมาณ ดังน้ัน จึงเห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
คาใชจายในการชดเชยเรือประมง เปน 2 ปงบประมาณ ดังน้ี 

ปท่ี 1 ขอใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน นําเรือประมงขนาดต่ํากวา 90 ตันกรอสออกนอกระบบ โดยผูประกอบการ 1 ราย สามารถนําเรือ
ออกนอกระบบสูงสุดจํานวน 3 ลํา รวมจํานวนเรือประมง 252 ลํา งบประมาณ 469,603,900 บาท 

ปท่ี 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอของบประมาณ สําหรับดําเนินการนําเรือประมงสวนท่ีเหลือทุก
ขนาดออกนอกระบบ จํานวน 53 ลํา งบประมาณ 294,850,200 บาท (สองรอยเกาสิบสี่ลานแปดแสนหาหมื่นสอง
รอยบาทถวน) โดยไดบรรจุไวในคําของบประมาณรายจายประจําป 2563 ท้ังน้ี หากไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จะดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบกลางประจําป 2563 ตอไป 

ท้ังน้ี มีข้ันตอนการจายคาชดเชย โดยเมื่อไดรับการอนุมัติโครงการและงบประมาณในการดําเนินการแลว กรม
ประมงดําเนินการจายคาชดเชยโดยจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหแกเจาของเรือประมงตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนด ดังน้ี 

งวดท่ี 1 จํานวนรอยละ 30 ของจํานวนเงินคาชดเชย เพ่ือเปนคาใชจายในการแยกช้ินสวนหรือทําลายเรือประมง  
งวดท่ี 2 จํานวนรอยละ 70 ของจํานวนเงินคาชดเชย หลังจากเจาของเรือประมงไดดําเนินการแยกช้ินสวนหรือ

ทําลายเรือประมงเรียบรอยแลว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการใหดําเนินโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเล 
ท่ียั่งยืน ระยะท่ี 1 (ระยะเรงดวน) การชดเชยเยียวยาเจาของเรือท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ป 2558  
โดยเงินคาชดเชยเรือประมง จํานวนรวม 305 ลํา ใหเปนตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะท่ี 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานความมั่นคง  
ลดความเหลื่อมล้ํา การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเรื่องท่ีเปนวาระเรงดวนและการแกไขปญหา 
การดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ (กขป. 5) และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ กํากับ ติดตาม และดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือใหการนําเรือประมงออกนอกระบบดังกลาวบรรลุผลอยางถูกตอง ครบถวน เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050362 

 
เรื่อง : ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “สหกรณเขมแข็ง เกษตรยั่งยืน” ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและ

สหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “สหกรณเขมแข็ง เกษตรกรยั่งยืน” ของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ มาเพ่ือดําเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเห็นถึงความสําคัญของระบบสหกรณ 

ท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญอันจะนําไปสูการพัฒนาและเก้ือหนุนตอดานการเกษตรและความเปนอยูของประชาชน ซึ่งท่ีผานมา
การดําเนินการของสหกรณยังประสบปญหาเก่ียวกับดานการวางแผน ดานการบริหารจัดการดานเงินทุนการมีสวนรวม
ของสมาชิกสหกรณ ปญหาดานความโปรงใส ปญหาดานการผลิต การรวบรวม ปญหาดานกฎหมายท่ีมีอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน ปญหาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีไมสามารถเช่ือมโยงขอมูลในการดําเนินกิจการตางๆ  
ของสหกรณไดและปญหาดานการเ ช่ือมโยงระบบสหกรณ ท้ังหมดใหสามารถเช่ือมโยงกันไดอยางเปนระบบ 
และมีประสิทธิภาพสงผลกระทบตอเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกสหกรณคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ  
สภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงไดดําเนินการพิจารณาศึกษาเรื่อง “สหกรณเขมแข็ง เกษตรกรยั่งยืน” เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการแกไขปญหาดังกลาวและสํานักเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
ไดเสนอรายงานดังกลาวมาเพ่ือดําเนินการ 

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีคําสั่ง
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักรับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอเสนอแนะดังกลาวและสรุปผลการพิจารณาหรือ 
ผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกลาวในภาพรวม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายกรมสงเสริมสหกรณ 
ใหดําเนินการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอเสนอแนะดังกลาว ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณไดขอความเห็น 
จากหนวยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท้ังหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเสริมสรางความรูใหแกบุคลากรสหกรณ สมาชิกสหกรณ
และเกษตรกร ถายถอดความรูทางวิชาการผานการใหคําแนะนําปรึกษา/
เอกสารเผยแพร เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก มีการจัดตั้งทีม
ตรวจสอบและเขาตรวจการสหกรณอยางเขมขนทุกแหง เรงรัดการแกไข
ขอบกพรองของสหกรณ อันเปนการตรวจสอบและกํากับดูแลสหกรณ 
และปองกันการทุจริตสงเสริมการบริหารจัดการธุรกิจ ถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตสินคาเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว) ใหไดมาตรฐาน เพ่ือเปน 
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสหกรณและการสนับสนุน 
ดานเงินทุนสําหรับการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยสหกรณ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การดําเนินงานของสหกรณ เพ่ือรวมพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาดังกลาวซึ่งมีหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมพิจารณา
รวมท้ังสิ้น29 หนวยงานและสรุปผลการพิจารณาศึกษาในภาพรวมเรียบรอยแลว 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอเสนอใหคณะรัฐมนตรีทราบผลการพิจารณาศึกษาแนวทางและความ
เหมาะสมของขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดยผลการพิจารณารวมกับหนวยงานตางๆ ในภาพรวมเห็นดวยกับ
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “สหกรณเขมแข็ง เกษตรกรย่ังยืน” ท่ีไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชน 
ของระบบสหกรณโดยคณะกรรมาธิการฯ ไดมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและขอเท็จจริงตาง ๆท่ีเก่ียวของ
อยางรอบดานในทุกมิติและไดสะทอนภาพรวมสภาพปญหาของระบบสหกรณท่ีเผชิญอยูในปจจุบันและเห็นวา 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ มีความสอดคลองกับนโยบาย แผนงาน/โครงการตามแนวทางท่ีกระทรวงเกษตร 
และสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดดําเนินการแลวเชนเดียวกัน รวมท้ังมีสาระสําคัญท่ีเปนประโยชนตอขบวนการ
สหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปรับใชเปนแนวทางดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณใหมีความเขมแข็ง ท้ังน้ี  
กระทวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเ ก่ียวของไดดําเนินการสอดคลองกับแนวทางและขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการฯ ไปในบางสวนแลวท้ังในดานการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณและการเสริมสราง
ความรูใหแกสหกรณและสมาชิกสหกรณ การตรวจสอบ กํากับดูแลสหกรณและปองกันการทุจริต การสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของสหกรณ และการสนับสนุนดานเงินทุน การปรับปรุงแกไขกฎหมายสหกรณ และการพัฒนาดานเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ 

มติ ครม. : รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เรื่อง “สหกรณเขมแข็ง เกษตรกรยั่งยืน” ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และแจงใหสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050362 
 

เรื่อง : แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน จํานวน 5 คน แทนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีดํารงตําแหนงครบวาระสามป ดังน้ี 

1. นายชัยวัฒน สิทธิบุศย 
2. นายโสภณ ชมชาญ 
3. นายสิทธิพงษ ดิลกวณิช 
4. นายวุฒิชาติ สิริชวยชู 
5. นายนพดล เภรีฤกษ 

ท้ังน้ี ใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดพิจารณา
เห็นชอบแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

พัฒนาท่ีดิน จํานวน 5 คน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป ตามท่ี กษ. เสนอ 
2. กษ. รายงานวา กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้ง (ตามขอ 1) 

ไดดํารงตําแหนงครบวาระสามป เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน
เปนไปอยางตอเน่ือง จึงเห็นควรแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาท่ีดินชุดใหม จํานวน 5 คน  
แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมท่ีครบวาระ ท้ังน้ี ผูท่ีไดรับการเสนอแตงตั้งในครั้งน้ีเปนผูท่ีมีอายุเกิน 70 ปบริบูรณ 
จํานวน 2 คน คือ นายชัยวัฒน สิทธิบุศย (อายุ 71 ป) และ นายโสภณ ชมชาญ (อายุ 74 ป) แตบุคคลดังกลาวเปนผูท่ีมี
ความรู ความชํานาญ และเปนผูท่ีมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน  
พ.ศ. 2551 รวมท้ังยังมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ สามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีในฐานะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไดเปนอยางดี 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (พด.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดินเปนไป
อยางตอเน่ือง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050362 

 
เรื่อง : หนังสือรับรองการใชข้ันสุดทาย [End-User Certificate (Non Transfer Certificate)] ระบบดาวเทียมสํารวจ

โลกธีออส 2 (THEOS-2) 
 
สารัตถะ :  วท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบหนังสือรับรองการใชข้ันสุดทาย [End-User Certificate (Non Transfer Certificate)] ระบบ
ดาวเทียมสํารวจโลกธีออส ๒ (THEOS-2) ท้ังน้ีหากมีการปรับปรุงแกไขหนังสือรับรองการใชข้ันสุดทายฯ ในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญกอนการลงนาม ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถดําเนินการตอไปได โดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบในภายหลัง 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงนามในหนังสือรับรองการใชข้ันสุดทาย 
[End-User Certificate (Non Transfer Certificate)] ระบบดาวเทียมสํารวจโลกธีออส ๒ (THEOS-2) ในฐานะผูแทน
รัฐบาลไทย และมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนาม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอเรื่อง หนังสือรับรองการใชข้ันสุดทาย [End-User Certificate (Non 

Transfer Certificate)] ระบบดาวเทียมสํารวจโลกธีออส ๒ (THEOS-2) เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องน้ีเขาขาย 
ท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
มาตรา 4 (7) โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) กํากับการบริหารราชการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดเห็นชอบใหเสนอเรื่องดังกลาวดวยแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นวาการลงนามรางหนังสือรับรองการใชข้ันสุดทาย [End-User 

Certificate (Non Transfer Certificate)] ระบบดาวเทียมสํารวจโลกธีออส ๒ (THEOS-2) เปน เรื่อง เ กี่ยวของกับ
ก า รบริหารสัญญา เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทําโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา  
(THEOS-2) มิไดอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีจะพิจารณา อยางไรก็ตาม หากการสงมอบงาน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : วท./กษ. (พด.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือสรางขีดความสามารถดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ อันจะเปนการสงเสริม สรางความมั่นคงของชาติในดานตางๆ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แตละข้ันตอนเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด สวนราชการท่ีเก่ียวของรวมท้ังกระทรวงเกษตรและสหกรณก็จะสามารถนําขอมูล
ภูมิสารสนเทศไปใชประโยชนในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมไดตอไป 

มติ ครม. : ลงมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ สําหรับกรณีการออกหนังสือ 
มอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหเปนไปตามความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ ท้ังน้ี หากมีความจําเปน 
ตองปรับเปลี่ยนรางหนังสือรับรองการใชข้ันสุดทาย [End-User Certificate (Non Transfer Certificate)]  
ระบบดาวเทียมสํารวจโลกธีออส 2 (THEOS-2) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตร ี
ไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050362 

 
เรื่อง : แผนปฏิบัติการโครงการรอยใจรักษ พ.ศ. 2562 - 2580 
 
สารัตถะ :  ยธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการรอยใจรักษ พ.ศ. 2562 – 2580 โดยใชงบประมาณระหวางป  
พ.ศ. 2562 – 2572 จํานวน 1,300,784,811 บาท จากงบประมาณแผนงานบูรณาการการปองกัน ปราบปราม 
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเปนรายป 

2. ขอยกเวนไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขาสู
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากพ้ืนท่ีเปาหมายเปนพ้ืนท่ีชายแดนท่ีออนไหวตอปญหาดานความมั่นคง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สํานักงาน ป.ป.ส. และมูลนิธิแมฟาหลวง ไดจัดทําโครงการรอยใจรักษ โดยบูรณาการแผนการทํางานรวมกับ

ทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งในทุกมิติ 
เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันใหแกชุมชนในการลด ละ เลิก การคา การลําเลียง และการเสพยาเสพติด รวมท้ังไมไปเก่ียวของ
กับสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ อยางยั่งยืน ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 4 หมูบานหลัก ไดแก บานเมืองงามเหนือ บานหวยสาน  
บานหัวเมืองงาม บานเมืองงามใต  และ 20 หมูบ านยอย ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเ ชียงใหม  
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใชงบประมาณในการดําเนินงานท้ังสิ้น 71,020,800 บาท 

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการรอยใจรักษ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 136/2561  
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนกรรมการและเลขานุการรวมกับประธาน
เจาหนาท่ีบริหารมูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือเปนกลไกนโยบายอํานวยการขับเคลื่อนงานและติดตามผล
การดําเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงานระดับพ้ืนท่ี ตามคําสั่งคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการรอยใจรักษ ท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 และจัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการรอยใจรักษในพ้ืนท่ี 
โดยมีหมอมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล เปนประธาน หัวหนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในพ้ืนท่ีรวมเปน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ยธ./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือลดอิทธิพลเครือขายขบวนการคาเสพติดท่ียังคงมีอยูในพ้ืนท่ี
ชายแดนภาคเห นืออย า งต อ เ น่ือง  โดย บูรณาการความร วมมือ 
จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  
ตลอดจนภาคประชาชนดวยมาตรการดานการพัฒนาทางเลือก ปองกัน 
บําบัด และเฝาระวังยาเสพติด 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อนุกรรมการ ประกอบดวย เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม เกษตรจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการโครงการชลประทาน
เชียงใหม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม ประมงจังหวัดเชียงใหม และมีผูอํานวยการ
สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

3. สํานักงาน ป.ป.ส. เห็นควรจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการรอยใจรักษ พ.ศ. 2562 – 2580 เพ่ือปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติด โดยบูรณาการมาตรการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ แกไขปญหาอยางเปนระบบ รอบดาน  
เห็นผลเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนตามแนวทางศาสตรพระราชา  
พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตอไปไดดวยตนเอง โดยกําหนดมาตรการดําเนินงาน  
4 มาตรการ ประกอบดวย การพัฒนาทางเลือกเพ่ือสรางความเช่ือมั่นและศรัทธาของประชาชนในพ้ืนท่ี การปองกันยาเสพติด 
การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด การเฝาระวังปญหายาเสพติด ท้ังน้ี แบงระยะเวลาดําเนินการ เปน 3 ชวง คือ ระยะเริ่มตน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ระยะดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2572 และระยะรักษาสภาพ 
ความยั่งยืน ปงบประมาณ พ.ศ. 2573 – 2580 โดยมีงบประมาณระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2572  
รวมประมาณ 1,300,784,811 บาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นวาแผนปฏิบัติการโครงการรอยใจรักษ พ.ศ. 2562 – 2580  

มีความสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง และนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
รวมท้ังแผนปฏิบัติการดานการแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565  
โดยโครงการรอยใจรักษเปนโครงการท่ีเปนการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
อยางเปนระบบ โดยยึดผลประโยชนของชุมชนเปนท่ีตั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นดวยในหลักการ 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการโครงการรอยใจรักษ พ.ศ. 2562 – 2580 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 
สําหรับคาใชจายในการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะเกิดข้ึนในปตอๆ ไป ใหกระทรวงยุติธรรม 
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามความเห็นของ 
สํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050362 

 
เรื่อง : บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ขอเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาทับกวาง และปามวกเหล็ก 

แปลงท่ี 1 เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ทองท่ีจังหวัดสระบุรี 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติผอนผันใหบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เขาทํา
ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาทับกวางและปามวกเหล็ก แปลงท่ี 1 เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต จํานวน 15 แปลง พ้ืนท่ีลุมนํ้า ช้ันท่ี 1 เอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 
วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2544 และวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอเรื่อง บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ขอเขาทํา

ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาทับกวางและปามวกเหล็ก แปลงท่ี 1 เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ทองท่ีจังหวัดสระบุรี เน่ืองจากบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตเขาทํา
ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติดังกลาว เพ่ือขอประทานบัตรเหมืองแรหินปูน และไดรับอนุญาตประทานบัตรทําเหมือง
แรหินปูนอยูกอนแลว ซึ่งประทานบัตรทําเหมืองแรหินปูนสิ้นสุดอายุวันท่ี 27 เมษายน 2579 แตหนังสืออนุญาตเขาทํา
ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติปาทับกวางและปามวกเหล็ก แปลงท่ี 1 ไดสิ้นอายุการอนุญาตแลวเมื่อวันท่ี  
17 มิถุนายน 2554 ท้ังน้ี พ้ืนท่ีดังกลาวอยูในเขตกําหนดช้ันคุณภาพลุมนํ้าภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุมนํ้าปาสัก  
ช้ันท่ี 1 เอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 ซึ่งการขอเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ  
และเปนพ้ืนท่ีอยูในเขตกําหนดช้ันคุณภาพลุมนํ้าภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุมนํ้าปาสัก ช้ันท่ี 1 เอ จะตองดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2544 และวันท่ี 
4 ตุลาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติไดมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 
15/2560 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 ใหกรมปาไมนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอผอนผันใหบริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) เขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีลุมนํ้า ช้ันท่ี 1 เอ 

 

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

เ พ่ือขอประทานบัตรเหมืองแรหินปูน และไดรับอนุญาต
ประทานบัตรทําเหมืองแรหินปูนอยูกอนแลว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของแลว ไมมีขอขัดของกรณีบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) ขอเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาทับกวาง และปามวกเหล็ก แปลงท่ี 1 เพ่ือทําเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ทองท่ีจังหวัดสระบุรี ท้ังน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณมีขอสังเกต
เพ่ิมเติมวา พ้ืนท่ีท่ีขอเขาทําประโยชนดังกลาวอยูติดกับเขตปฏิรูปท่ีดิน การดําเนินกิจการดังกลาวจึงอาจจะมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ชุมชนเกษตรกรรม และสุขภาพเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เห็นสมควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ติดตามการดําเนินการของผูขออนุญาตใหเปนไปตามท่ีกําหนดในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดวย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของกํากับดูแลใหผูรับอนุญาตปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของและมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2557  
[หนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ท่ี ทส (กกวล) 1005/ว 11399 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2557]  
รวมท้ังมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562  
[เรื่อง แนวทางและมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุ.เทพมหานคร/ปริมณฑล และพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ] 
โดยดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050362 

 
เรื่อง : (ราง) แนวทางดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําท่ี (Geostationary – satellite 

orbit : GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ (ราง) นโยบายการ
พิจารณาอนุญาตใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศ 

 
สารัตถะ :  ดศ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบ (ราง) แนวทางดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําท่ี 
(Geostationary - satellite orbit: GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

2. ใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการพิจารณาอนุญาตใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561  

เพ่ือพิจารณาปรับปรุง (ราง) แนวทางดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําท่ี (Geostationary 
- satellite orbit : GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ (ราง) นโยบายการพิจารณา
อนุญาตใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

2. (ราง) แนวทางดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําท่ี (Geostationary - satellite 
orbit : GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

(1) ความหมายของคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมประจําท่ี (Geostationary – satellite 
orbit : GSO) คลื่นความถ่ีและสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม GSO หมายถึงขายงานดาวเทียมท่ีประเทศไทยมีสิทธิ 
ใชงานโดยสมบูรณ และไดรับการยอมรับระหวางประเทศซึ่งเปนสิทธิท่ีเกิดข้ึนเมื่อขายงานดาวเทียมไดรับการจดทะเบียน 
(Notification) ไวในทะเบียนผูใชคลื่นความถ่ีหลักระหวางประเทศ (MIFR) ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศแลว 

(2) การรักษาสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม GSO 
(3) วิธีการรักษาไวซึ่งสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม GSO เพ่ือใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน 
(4) เสนอใหมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตใหผูประกอบการดาวเทียมสื่อสารใชสิทธิขายงาน

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

เพ่ือเปนประโยชนตอการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการสื่อสาร
โทรคมนาคม ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคมและอ่ืนๆ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดาวเทียมในนามประเทศไทย รวมท้ังคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว โดยมีเง่ือนไขในการใหสิทธิอยางนอย 11 เง่ือนไข 
ในระหวางท่ียังไมประกาศใชรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ฉบับท่ีอยูระหวางการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ การใหสิทธิเขาใชวงโคจรดาวเทียมจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ในฐานะรัฐ ดังน้ัน ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปนหนวยงานท่ีเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปจนกวา
รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ฉบับท่ีอยูระหวางการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติมีผลใชบังคับ 

เมื่อรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีผลใชบังคับแลวให กสทช. ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

3. (ราง) นโยบายการพิจารณาอนุญาตใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
3.1 นิยาม ดาวเทียมตางชาติ คือ ดาวเทียมประเภทวงโคจรประจําท่ี (Geostationary - satellite orbit : 

GSO) และวงโคจรไมประจําท่ี (Non – Geostationary - satellite orbit : NGSO) ท่ีใชสิทธิขายงานดาวเทียมของ
ประเทศอ่ืน 

3.2 ขอบเขตของนโยบาย นโยบายน้ีใชกับดาวเทียมสื่อสารท่ีอยางนอยตองรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามกฎหมายไทย 

(1) นโยบายการพิจารณาอนุญาตใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศเชิงพาณิชย 
(2) นโยบายอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทใดประเภทหน่ึง 

ใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติเปนการช่ัวคราว (ad hoc) ตามภารกิจขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 
(2.1) ภารกิจของพระราชวงศ 
(2.2) ภารกิจเก่ียวกับภัยพิบัติแหงชาติ 
(2.3) ภารกิจเก่ียวกับความมั่นคงทางทหาร 
(2.4) ภารกิจเก่ียวกับสาธารณสุขและการศึกษา 
(2.5) ภารกิจถายทอดกิจกรรมสําคัญของชาติหรือระหวางประเทศ 
(2.6) ภารกิจเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(2.7) ภารกิจซึ่งเปนนโยบายเรงดวนกับรัฐบาล 
(2.8) ภารกิจซึ่งเปนการใหบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสาธารณะ  

และสังคมท่ีสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล จะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีแนนอนอยางนอย 
ไดแก ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด พ้ืนท่ีการบริการ และบริการหรือเน้ือหาท่ีใชชองสัญญาณน้ัน รวมถึงเสียคาธรรมเนียม
การประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีเก่ียวของ 

(3) ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทําหนาท่ีกํากับดูแลตามกฎหมายและนโยบายน้ีกอนท่ี 
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(ราง) พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  มีผลใชบังคับ เมื่อรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีผลใชบังคับแลว ให กสทช. 
ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

4. เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในคราวประชุม ครั้งท่ี 
5/2561 มีมติเห็นชอบ (ราง) แนวทางดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําท่ี (Geostationary - 
satellite orbit: GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และ (ราง) นโยบายการพิจารณา
อนุญาตใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศและเห็นชอบใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ  
(ราง) แนวทางดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําท่ี (Geostationary - satellite orbit : 
GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ (ราง) นโยบายการพิจารณาอนุญาตให
ดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศ ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวาจะเปนประโยชนตอการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการสื่อสาร

โทรคมนาคม ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคมและอ่ืนๆ จึงเห็นชอบการดําเนินการตามกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังน้ี 

1. เห็นชอบ (ราง) แนวทางดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําท่ี (Geostationary – 
satellite orbit : GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

2. เห็นชอบ (ราง) นโยบายการพิจารณาอนุญาตใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศ 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการ (ราง) แนวทางดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําท่ี 
(Geostationary – satellite orbit : GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
และ (ราง) นโยบายการพิจารณาอนุญาตใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศ ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ และใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของกระทรวงการ
ตางประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาดําเนินการดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050362 

 
เรื่อง : ผลการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 26 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 30 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 26 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค 
ครั้งท่ี 30 และการประชุมท่ีเก่ียวของ และมอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามตารางสรุปประเด็นติดตามผลการประชุม
ผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 26 ตารางสรุปประเด็นติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 30 และตาราง
สรุปผลการติดตามผลการหารือทวิภาคีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เขารวมการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค  

ครั้งท่ี 26 และการประชุมท่ีเก่ียวของ ระหวางวันท่ี 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
การตางประเทศและรองปลัดกระทรวงพาณิชย รวมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 30 ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 
ณ กรุงพอรตมอรสบี รัฐเอกราชปาปวนิวกินี 

2. ผลการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 26: นายกรัฐมนตรีไดเขารวมการประชุมฯ โดยมีการหารือ/
แลกเปลี่ยน/แสดงวิสัยทัศน ดังน้ี (1) การเชื่อมโยงเพ่ือการเจริญเติบโตท่ีครอบคลุมผานอนาคตทางดิจิทัล: ไทยเสนอ
ประเด็นท่ีเอเปคควรกระชับความรวมมือตอไป ไดแก การพัฒนาทักษะและการศึกษาเพ่ือรองรับการเขาสูยุคดิจิทัล/ 
การสรางศักยภาพและบุคลากรดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร/สนับสนุนการคาพหุภาคีท่ียึดระบบกฎเกณฑภายใต 
WTO และ FTAAP/สงเสริมความมั่นคงอาหาร เกษตรกรรมและประมงยั่งยืน/หยิบยกโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) เปนแนวปฏิบัติท่ีดีของไทย (2) การสงเสริม
การเจริญเติบโตท่ีครอบคลุมในยุคดิจิทัล: ไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของคนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวม
ของสตรีในระบบเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน/ผลักดันความเช่ือมโยงในทุกมิติในกรอบตางๆ เชน ACMECS อาเซียน และเอเปค/
เสนอใหมีความสอดคลองระหวางแนวคิดในภูมิภาค เชน CPTPP RCEP และยุทธศาสตร “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง”/ 
การลดชองวางระหวางเขตเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

3. ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี ๓๐: สนับสนุนระบบการคาพหุภาคีภายใต WTO และเห็นประโยชนของ

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

เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางเขตเศรษฐกิจเอเปค เชน  
การสนับสนุนการคาพหุภาคีภายใตองคกรการคาโลก (World Trade 
Organization : WTO) การสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน และการปฏิรูปโครงสรางเพ่ือนําไปสู
การเจริญเติบโตท่ีครอบคลุมและมอบหมายใหหนวยงานท่ีมีภารกิจ
เก่ียวเน่ืองจากผลการประชุมดังกลาวขางตนดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไปในโอกาสแรก 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การปฏิรูป WTO ใหมีประสิทธิภาพ/มีระบบการระงับขอพิพาทท่ีโปรงใสและเปนธรรม/ สนับสนุนการสงเสริมความ
เช่ือมโยงและการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค/เนนความสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน มีนวัตกรรม  
และครอบคลุม อยางไรก็ตาม เน่ืองจากความขัดแยงระหวางจีนและสหรัฐฯ ในประเด็นการคา ท่ีประชุมจึงไมสามารถ 
มีฉันทามติรับรองเอกสารผลลัพธได ปาปวนิวกินีจึงไดออกถอยแถลงของประธานสําหรับการประชุมรัฐมนตรีเอเปค  
ครั้งท่ี 30 มีสาระสําคัญ คือ สงเสริมเช่ือมโยงเพ่ือการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีแนนแฟนยิ่งข้ึน/สนับสนุน
การคาพหุภาคีภายใต WTO และการปรับปรุง WTO ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน/สงเสริมการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและ
ครอบคลุมในประเด็นตางๆ เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิทัล การสงเสริม MSMEs และการใชทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน อีกท้ัง ไดบรรจุประเด็นใหม คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเปนเรื่องท่ีไทยรวมกับผลักดันกับเม็กซิโก 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นสมควรรับทราบผลการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 26 

และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 30 และการประชุมท่ีเก่ียวของ และสําหรับการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ 
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณตามตารางสรุปประเด็นติดตามผลการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 26  
ตารางสรุปประเด็นติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 30 และตารางสรุปติดตามผลการหารือทวิภาคี 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณยินดีท่ีจะสนับสนุนการดําเนินการท้ังทางตรง
และทางออมตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 26 (ระหวางวันท่ี 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 
ณ กรุงพอรตมอรสบี รัฐเอกราชปาปวนิวกินี) การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 3 (วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  
ณ กรุงพอรตมอรสบี รัฐเอกราชปาปวนิวกินี) และการประชุมท่ีเก่ียวของ 

2. มอบหมายใหหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวเน่ืองตามนัยตารางสรุปประเด็นติดตามผลการประชุมประชุมผูนํา
เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 26 ตารางสรุปประเด็นติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 30 และตารางสรุป 
การติดตามผลการหารือทวิภาคีของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
ในโอกาสแรก 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050362 

 
เรื่อง : ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดีย ครั้งท่ี 18 ณ เมืองเดอรบัน 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim 
Association – IORA) ครั้งท่ี 18 ระหวางวันท่ี 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองเดอรบัน สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต และมอบหมายหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวเน่ืองตามผลการประชุมดังกลาวเรงดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association: IORA) ครั้งท่ี 18 

ณ เมืองเดอรบัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเก่ียวของใน 2 ประเด็น ดังน้ี 
1. Fisheries Management มีประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศประสานงานหลัก โดยมีไทยและบังกลาเทศเปน

ประเทศประสานงานรวม โดยขณะน้ีอินโดนีเซียอยูระหวางการปรับปรุง Concept Note on Fisheries Management: 
Towards Sustainable Fisheries Practices in the Indian Ocean ตามความเห็นของไทยและบังกลาเทศ กอนเวียน
ใหประเทศสมาชิกพิจารณาตอไป 

2. Blue Economy โดย กต. ไดเปนหนวยงานประสานหลักในการดําเนินการของไทย และอยูระหวางการจัดทํา
แผนการดําเนินงานในคณะทํางานดานเศรษฐกิจภาคทะเลตามท่ีไดรวบรวมความเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว ไมมีขอขัดของตอผลการประชุมฯ และเห็นวาการสงเสริมความรวมมือ

ในสาขาท่ีไทยมีความเช่ียวชาญ เปนประโยชนตอไทยในดานการแสดงบทบาทนําท่ีชวยเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของสินคาไทย
และเปนโอกาสในการขยายตลาดสินคาโดยเฉพาะสินคาประมงในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียและในตลาดโลก รวมท้ังเปน
โอกาสท่ีไทยจะไดแลกเปลี่ยนองคความรูจากประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญอ่ืน เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของไทยตอไป โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณยินดีใหการสนับสนุนการดําเนินความรวมมือตามหัวหนาคณะผูแทนไทย
ไดประกาศเจตนารมณไว โดยเฉพาะเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดและนํ้าเค็ม และการจัดการขยะทะเล 

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

เพ่ือเปนประโยชนตอไทยในดานการแสดงบทบาทนําท่ีชวย
เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของสินคาไทยและเปนโอกาสในการขยายตลาด
สินคาโดยเฉพาะสินคาประมงในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียและในตลาดโลก 
รวมท้ังเปนโอกาสท่ีไทยจะไดแลกเปลี่ยนองคความรูจากประเทศท่ีมีความ
เช่ียวชาญอ่ืน เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของไทยตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association – 
IORA) ครั้งท่ี 18 ณ เมืองเดอรบัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต และมอบหมายหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวเน่ืองตามผล 
การประชุมดังกลาวเรงดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050362 

 
เรื่อง : ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 14 และการประชุมท่ีเก่ียวของ  

ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

๑. รับทราบผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งท่ี 14 และการประชุม 
ท่ีเก่ียวของ ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ระหวางวันท่ี 14 – 29 พฤศจิกายน ๒๕๖1 ณ เมืองชารม เอล เชค สาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต 

2. มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามผลการประชุมฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งท่ี 14 และการประชุมท่ีเก่ียวของ  

ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ระหวางวันท่ี 14 – 29 พฤศจิกายน ๒๕๖1 ณ เมืองชารม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต โดยผลการประชุมฯ ท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณมีดังน้ี 

1. การเนนย้ําถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิต และจําเปน 
ท่ีจะตองขยายความรวมมือผานการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพในภาคสวนท่ีสําคัญตางๆ รวมถึง 
ดานสุขอนามัย ท่ีเนนใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการนํ้า
และสุขาภิบาลเพ่ือความมั่นคงทางอาหารและความเปนอยูท่ีดี 

2. ขอมติสําคัญท่ีประเทศไทยควรดําเนินการเพ่ือสนับสนุนและใหความรวมมือกับอนุสัญญาฯ และภาคีอนุสัญญา 
อ่ืนๆ ไดแก 1) ประสานความรวมมือกับหนวยงานกลางของอนุสัญญาตางๆ และความรวมมือท่ีเก่ียวของ เพ่ือบูรณาการ
และผลักดันใหการดําเนินงานดานการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และ 2) ประกาศพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลและชายฝงท่ีมีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย

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

เพ่ือรวมกันแกไขปญหาและสนับสนุนเปาประสงคการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน และเปนแนวทางท่ีประเทศตางๆ ยึดถือ โดยคํานึงถึงความ
รับผิดชอบรวมกันในระดับท่ีแตกตางกัน ซึ่งประเทศไทยไดมีโอกาสรวม
แสดงจุดยืนและบทบาทในดานการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทางชีวภาพ ครั้งท่ี 14 และการประชุมท่ีเก่ียวของ ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยเห็นควรเชิญภาคธุรกิจดานการเกษตร และดานพลังงาน เหมืองแร โครงสรางพ้ืนฐาน ภาคการผลิตและแปรรูป  
เขามามีสวนรวม เน่ืองจากบริษัททางการเกษตรและปศุสัตวขนาดใหญหลายบริษัท ไดสงเสริมใหเกษตรกรในประเทศไทย
เลี้ยงสัตว โดยพันธุท่ีนํามาจากตางประเทศ หรือสงเสริมใหมีการปลูกพืชอาหารสัตวแทนการปลูกพืชกสิกรรมเดิมท่ีมีอยู 
ในพ้ืนท่ี สงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงควรสรางความตระหนักถึง
การอนุรักษในเรื่องดังกลาว ท้ังในสัตวและพืชโดยการปลูกจิตสํานึกใหแกภาคสวนท่ีเก่ียวของในดานการอนุรักษสัตว 
และพืชพ้ืนเมือง และควรใหความสําคัญตอผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตอความหลากหลายทางชีวภาพ
และสุขอนามัยมนุษย โดยมีการดําเนินงานรวมกันเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตอไป รวมถึงการติดตามการดําเนินงาน
ดานการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ชีววิทยาสังเคราะห ขอมูลลําดับพันธุกรรม และความปลอดภัย
ทางชีวภาพเพ่ือปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากสิ่งมี ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตอความหลากหลายทางชีวภาพ 
และสุขอนามัยของมนุษย จึงยินดีใหความรวมมือในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม
ตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 14 และการประชุม
ท่ีเก่ียวของ และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการ
ตางประเทศและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 


