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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170363 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 
ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการเพิ่มระยะเวลาการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ขออนุญาตท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การยกเว้นให้ผู้รับใบอนุญาต 
ไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการก้าจัดสัตว์น้้าและการป้องกันมิให้สัตว์น้้าที่เพาะเลี้ยงหลุดออกนอกพื้นที่เพาะเลี้ยง
ส้าหรับสัตว์น้้าบางชนิด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตให้สอดคล้องกับมาตรา 44 แห่งพระราช
ก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก้าหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ในการจับสัตว์น้้า 

ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อด้าเนินการ โดยมีเหตุผลเพื่อก้าหนดข้อยกเว้นให้ผู้รับ
ใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงหอยทะเล  
ไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเกี่ยวกับการก้าจัดหรือการป้องกันมิให้สัตว์น้้าที่ เพาะเลี้ยงหลุดออกนอกที่ เพาะเลี้ยง  
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของหอยทะเลซึ่งมีขนาดเล็กและไม่ลอยน้้าท้าให้ไม่สามารถน้าหอยทะเล  
หรือซากของหอยทะเลขึ้นมาก้าจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะได้ และไม่สามารถป้องกันมิให้หอยหลุดออกพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยง
ได้เช่นกัน 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามข้อ 1. ตามที่ กษ. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้
ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ตามข้อสังเกตของ สคก. แล้วด้าเนินการ
ต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้หน่วยงานสามารถด้าเนินงานได้ภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายก้าหนด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. สคก. แจ้งว่าได้ตรวจพิจารณารา่งกฎกระทรวงดังกล่าว ตามข้อ 2. เสร็จแล้ว โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลา
การพิจารณาออกใบอนุญาตและเงื่อนไขท่ีผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและไม่สร้าง
ภาระให้แก่ผู้รับใบอนุญาตมากเกินสมควร และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต  
ให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
การโอนใบอนุญาต ให้สอดคล้องกับมาตรา 44 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
ก้าหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย) 

4. ต่อมาโดยมีพระราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2562 
ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณายืนยันอีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้วยืนยันให้ด้าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ตามข้อ 4. ต่อไป 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170363 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีลุ่มน้้าช้ันท่ี 1 เอ เพื่อท้าเหมืองแร่บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จ้ากัด ที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีลุ่มน้้าช้ันท่ี 1 เอ เพื่อท้าเหมืองแร่โดโลไมต์ 
ตามค้าขอประทานบัตรที่ 1/2553 ของบริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จ้ากัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 
และวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2538 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จ ากัด ได้ยื่นค าขอประทานบัตรที่ 1/2553 ชนิดแร่โดโลไมต์ ที่ต้าบลปากแพรก  

อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 224 ไร่ 3 งาน 04 ตารางวา โดยขอทับพื้นที่บางส่วนของประทานบัตรที่ 
22110/13577 ของบริษัทเทพอุทิศการแร่ จ้ากัด ชนิดแร่โดโลไมต์ และประทานบัตรที่ 22111/13578  
ของนางชูศรี สมสมัย ชนิดแร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงเป็นการขอ
ประทานบัตรทับในพ้ืนที่ประทานบัตรเดิมที่ครบก าหนดสิ้นอายุแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแปลงดังกล่าว  โดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
และให้ด้าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าด้าเนินการในพื้นที่ 
ตลอดจนการปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน ส านักงานเทศบาลต าบลปากแพรกเห็นชอบ 
ค าขอประทานบัตรแปลงดังกล่าว และคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
ของโครงการแล้ว ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้ว มีสภาพแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้เห็นชอบไว้และไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะหรือสร้างความขัดแย้งกับราษฎรในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ท่ีอยู่ในกรอบแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (31 กรกฎาคม 2561) เห็นชอบแล้ว โดยภายใต้แผนแม่บท
ดังกล่าวได้ก าหนดให้พ้ืนที่ที่ปรากฏว่ามีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร 
ค่าภาคหลวงแร่ ซึ่งร้อยละ 60 จะจัดสรรให้ท้องถิ่นโดยตรง ภาษีใน
รูปแบบต่างๆ โครงการจะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ การจ้าง
งานของบริษัทฯ และผู้รับเหมา โดยเน้นการจ่างงานที่เป็นแรงงานท้องถิ่น
ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน มีการจัดตั้ง
กองทุนต่างๆ เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่น และการเฝ้าระวังสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้โครงการจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้จากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และธุรกิจ
บริการอื่นๆ อีกจ้านวนมาก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ซ่ึงรวมถึงพ้ืนที่ตามประทานบัตร ค าขอต่ออายุประทานบัตร และค าขอประทานบัตรที่ได้ออกให้หรือได้ยื่นไว้ตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยในหลักการการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้้าช้ันที่ 

๑ เอ เพื่อท้าเหมืองแร่ของบริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จ้ากัด ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เนื่องจากเป็นการขอต่ออายุ
ประทานบัตรในพื้นที่ประทานบัตรเดิมที่มีการท้าเหมืองแร่มาก่อน ซึ่งการด้าเนินการในขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นการพิจารณา
อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรท้าเหมืองแร่ แต่เป็นการด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติผ่อนผัน
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีลุ่มน้้าช้ันท่ี ๑ เอ เพื่อท้าเหมืองแร่ ตามค้าขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๓ ของบริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จ้ากัด 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ และวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ และพื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นพื้นที่
ต้องห้ามส้าหรับการท้าเหมืองตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการผู้ช้านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ส้าหรับใช้ประกอบการขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้้าช้ันที่ ๑ เอ ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก้ากับให้บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ 

จ้ากัด ด้าเนินการตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ทส 1602.63/140 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563) และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170363 
 
เรื่อง : ขออนุมัติด้าเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติให้ มท. [กรุงเทพมหานคร (กทม.)] ด้าเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าคลองพระยาราชมนตรี 
จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย มีก้าหนดแผนงานโครงการ 7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570) กรอบวงเงิน
งบประมาณ 6,130 ล้านบาท 

2. อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 เพื่อด้าเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าฯ 
วงเงินภาระผูกพันทั้งสิ้น 6,130 ล้านบาท โดยขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท และจะใช้เงิน
งบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท 

3. มอบหมายให้ส้านักงบประมาณ (สงป.) และ กทม. ร่วมกันพิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพื่อสนับสนุนการด้าเนินการ 
โครงการฯ ให้เป็นตามไปแผนงานต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ มีมติที่ประชุม ดังน้ี 
1. เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลอง

สนามชัย วงเงิน 6,130 ล้านบาท และให้กรุงเทพมหานครเสนอโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 
2. ให้กรุงเทพมหานครและกรมชลประทาน ด้าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ โดยให้

กรุงเทพมหานครไปด้าเนินการ 
1) เร่งรัดด้าเนินการอุโมงค์ระบายน้้า 3 แห่ง ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว ได้แก่ อุโมงค์ระบายน้้าใต้คลอง

แสนแสบ อุโมงค์ระบายน้้าใต้คลองทวีวัฒนา และอุโมงค์ระบายน้้าใต้คลองเปรมประชากร 
2) โครงการนี้เป็นการเร่งระบายน้้าพื้นที่กรุงเทพมหานครจากตอนบนลงสูแ่ก้มลิงคลองมหาชัย – คลองสนามชัย 

ก่อนระบายน้้าออกสู่อ่าวไทย และเช่ือมโยงกับโครงข่ายระบบระบายน้้านอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควรประสานกับ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อรองรับปริมาณน้้าหลาก โดยระบายน้้าผ่านพื้นที่ กทม.  
ฝั่งตะวันตกตามแนวคลองหลักและคลองสาขาต่างๆ ผ่านโครงการแก้มลิง 
“คลองมหาชัย – คลองสนามชัย” ลงสู่ทะเลด้านใต้ของ กทม. 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จังหวัดใกล้เคียง และกรมชลประทานเพื่อให้การระบายน้้ามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเกิดความชัดเจนต่อไป 
3) ให้กรมชลประทานปรับปรุงแก้มลิงคลองมหาชัย – คลองสนามชัย ท้าเป็นแก้มลิงตามพระราชด้าริ 

ให้สอดคล้องกับการด้าเนินงานกรุงเทพ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยในหลักการขออนุมัติด้าเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์

ระบายน้้าคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากปัจจุบัน
พื้นที่ตั้งแต่ใต้คลองมหาสวัสดิ์จนไปถึงคลองมหาชัยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม 
ประกอบกับแนวคลองระบายน้้ามีค่อนข้างน้อยและค่อนข้างแคบ ซึ่งการระบายน้้าโดยใช้อุโมงค์ใต้ดินจะเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และชุมชนตามแนวคลองได้ 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของส้านักงบประมาณ และให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170363 
 
เรื่อง : ผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 18   

การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งท่ี 71 และครั้งที่ 72 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ ใก ล้ สู ญ พั น ธุ์  [Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES)] ครั้งที่ 18 และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 71 และครั้งที่ 72 และพิจารณา
มอบหมายส่วนราชการด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 18  

การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งท่ี 71 และ ครั้งท่ี 72 โดยสรุปสาระส้าคัญ ได้ดังนี ้
1. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการค้าช้าง (Elephant Trade Information System: ETIS 

Report) ซึ่งที่ประชุมได้รับรายงานว่า ประเทศไทยไม่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการค้างาช้าง 
ผิดกฎหมายอีกต่อไป ส่งผลให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศที่ต้องพัฒนาและด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ  
ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่มีคดีค้างาช้างรายใหญ่ รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะยังมี
ตลาดการค้างาช้างในประเทศแต่ก็มีกฎหมายและมาตรการในการควบคุมดูแลอย่างรัดกุม 

2. การปิดตลาดการค้างาช้างภายในประเทศ (Closure of Domestic Markets for Elephant Ivory) เป็นการเสนอ
ให้ประเทศภาคีที่ไม่ได้ปิดตลาดการค้างาช้างภายในประเทศของตน ส้าหรับการค้าเชิงพาณิชย์ซึ่งงาดิบและผลิตภัณฑ์  
ซึ่งรวมถึงไทย ต้องจัดท้ารายงานเกี่ยวกับมาตรการที่ใช้ควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ เพื่อท้าให้เกิดความมั่นใจได้ว่า
การค้างาช้างภายในประเทศดังกล่าวจะไม่น้าไปสู่การล่าช้างและการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย 

3. สต็อกงาช้าง (Ivory Stockpiles) ได้มีข้อเสนอให้ก้าหนดกิจกรรมที่จ้าเป็นส้าหรับภาคีที่ไม่สามารถให้ข้อมูล
การส้ารวจรายปีของสต็อกงาช้างที่ถือครองโดยรัฐ และสต๊อกงาช้างที่ครอบครองโดยเอกชนที่มีความส้าคัญ
ภายในประเทศของตนเอง หรือสต็อกงาช้างที่ไม่มีความปลอดภัย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ภาคีแห่งอนุสัญญา CITES น้าไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งอนุสัญญา รวมถึงได้มีการลงมติรับรองการเปลี่ยนแปลง
บัญชีชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่า 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. การค้าช้าง ซากของช้าง และผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากของช้าง (Trade in Elephant Specimens) เป็นร่างเสนอ
เกี่ยวกับการจัดการสต็อกงาช้าง การค้าช้างเอเชีย และการทบทวนการใช้ระบบสารสนเทศการค้าช้าง (ETIS Programme)  
โดยให้คณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่ถูกรายงานไปยัง 
ETIS เพื่อจะตัดสินใจว่าประเทศใดควรเข้าสู่กระบวนการจัดท้าแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับผลการประชุมฯ ดังกล่าว โดยเฉพาะการออกประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ เพื่อให้กฎหมายภายในประเทศสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
ของอนุสัญญา CITES และการให้ความส้าคัญในการศึกษาวิจัยพืชในบัญชี CITES หรือพืชที่ยังไม่ได้อยู่ในบัญชี CITES  
เพื่อน้าข้อมูลไปใช้ก้าหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์ และการควบคุมการค้าต่อไป ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติช้าง 
พ.ศ. .... ซึ่งยกร่างร่วมกันโดย กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมการปกครอง นั้น ผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างด้าเนินการจัดท้าข้อมูลลงในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ซึ่งออกโดยอาศัยอ้านาจ 
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส้าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170363 
 
เรื่อง : ผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 
2. มอบหมายหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวเนื่องตามนัยตารางติดตามผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขง

กับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที ่1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที ่27 พฤศจิกายน 2562 

ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมฯ ทบทวนความคืบหน้าของกรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี และติดตามผล 

ของการด้าเนินการตามปฏิญญาแม่น้้าฮันเพื่อสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน  
ของลุ่มน้้าโขง - สาธารณรัฐเกาหลี และแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขง - สาธารณรัฐเกาหลี 

2. ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันรับรองปฏิญญาแม่น้้าโขง - แม่น้้าฮัน ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม  
โดยได้ก้าหนดทิศทางความร่วมมือลุ่มน้้าโขง - สาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต และปรับสาขาความร่วมมือให้สอดคล้อง 
กับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลีและกระแสการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค โดยปรับเป็น 3 เสาหลักใหม่ 
ประกอบด้วย ประชาชน ความเจริญรุ่งเรือง และสันติภาพ และ 7 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชนบทและเกษตรกรรม โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สิ่งแวดล้อม และความท้าทายต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

3. ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีประกาศเพิ่มการสนับสนุนกองทุนความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
เป็น 3 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 และร่วมสนับสนุนงบประมาณจ้านวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ในกองทุนเพื่อ 
การพัฒนาของ ACMECS ทั้งนี้ สาขาหลักที่สาธารณรัฐเกาหลีประสงค์จะส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศลุ่มน้้าโขง ได้แก่ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

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

เพื่อช่วยส่งเสริมและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
กับประเทศสมาชิกและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
รวมถึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการมีบทบาทในฐานะหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาของประเทศลุ่มน้้าโขงด้วย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการจัดการปัญหาภัยพิบัติ 
4. นายกรัฐมนตรีเสนอ 3 ประเด็นส้าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ได้แก่ (1) ประชาชน โดยเสนอตั้งเป้าหมาย

เพิ่มจ้านวนนักศึกษาของประเทศลุ่มน้้าโขงในสาธารณรัฐเกาหลีเป็น 2 เท่า ภายใน 5 ปี (2) ความเจริญรุ่งเรือง เสนอให้
ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์การพัฒนา SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลีให้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกมาเป็นแบบอย่างในการเพิ่ม
มูลค่าให้กับ SMEs ของลุ่มน้้าโขง (3) สันติภาพ รับทราบถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม น้้า ภัยพิบัติ 
และการสร้างป่าอาเซียน/แม่น้้าโขงให้เป็นป่าแห่งสันติภาพ และเสนอให้มีการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ของสาธารณรัฐเกาหลีในการพยากรณ์น้้าในระยะยาว เพ่ือการบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าโขง 

5. ด้านการพัฒนาชนบทและเกษตรกรรม เสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท  
เพื่อเพิ่มพูนผลิตภาพในพื้นที่ชนบทและเพิ่มรายได้ของประชาชนลุ่มน้้าโขง บนพ้ืนฐานของวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ตระหนักว่า 
การมุ่งพัฒนาการเกษตรและชนบทเป็นรากฐานส้าคัญส้าหรับการพัฒนาประเทศ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขง

กับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการมีบทบาทในฐานะ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของประเทศลุ่มน้้าโขงด้วย ท้ังนี้ ขอให้หน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานในด้านทรัพยากรน้้า พิจารณา
ในภาพรวมเกี่ยวกับความชัดเจนของข้อมูลและความเช่ือมโยงของแต่ละกลุ่มความร่วมมือ ไม่ให้มีกิจกรรมที่ซ้้าซ้อนกัน 
เพื่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด้าเนินงานสามารถด้าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 และมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามผลการประชุมฯ ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170363 
 
เรื่อง : ผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี 11 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี 11 
2. มอบหมายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องตามนัยตารางติดตามผลการประชุมผู้น้ากรอบความรว่มมือลุ่มน้้าโขง

กับญี่ปุ่น ครั้งท่ี 11 ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี 11 สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมได้ทบทวนความคืบหน้าของการด้าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๘ เพื่อความ

ร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น รวมทั้งหารือทิศทางความร่วมมือในอนาคต 
2. ที่ประชุมได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ๒ ฉบับ ได้แก่ 

1) ถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๑ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์
ทางการเมืองของผู้น้าประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น ซึ่งผู้น้ายินดีต่อ “โครงการ
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในภาคการเกษตรในอาเซียน” ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างเสริมขีดความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าท่ีรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

2) ข้อริเริ่มลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุม
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี โดยให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมการเกษตร
สมัยใหม่ซึ่งใช้ประโยชน์จากกลไกอ้านวยความสะดวกที่ปรับปรุงแล้ว อาทิ การชลประทาน การใช้เครื่องจักรทาง
การเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ญี่ปุ่นจะสานต่อการสนับสนุนความพยายามของประเทศลุ่มน้้าโขง 
รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพในห่วงโซ่มูลค่าอาหารประเทศลุ่มน้้าโขงและญี่ปุ่นจะพยายามเพิ่มรายได้ของเกษตรกร  
รายย่อยโดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือกับประเทศลุ่มน้้าโขงเพื่อให้การด้าเนินโครงการต่างๆ  

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

เพื่อช่วยส่งเสริมและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
การพัฒนาภาคการผลิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการลดความเหลื่อมล้้าทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มีความยั่งยืน รวมทั้ งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ 
ของไทยในการมีบทบาทในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของประเทศ 
ลุ่มน้้าโขง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มีผลเป็นรูปธรรม โดยประเด็นหลักที่ญี่ปุ่นมุ่งส่งเสริม ได้แก่ (๑) การพัฒนาความเช่ือมโยง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
กฎระเบียบ และอุตสาหกรรม และ (๒) การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๓) การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๔) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๘ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ระยะที่ ๒ และแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - 
เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) และ (๕) การสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนญี่ปุ่นในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่มีคุณภาพ 

4. นายกรัฐมนตรีได้เสนอข้อคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือ โดยย้้าความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่น
อย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ตามระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ และในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการและคน โดยเร่งด้าเนินการตามความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 
ระยะแรกเริ่ม การส่งเสริมความเช่ือมโยงด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต่างๆ ที่ญี่ปุ่นมีศักยภาพ 
นอกจากนี้ ไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่นจัดการประชุม Mekong - Japan SDGs Forum ซึ่งจะเป็นเวที
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ของสมาชิกอันจะน้าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือ 

ลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาภาคการผลิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการลดความเหลื่อมล้้าทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความยั่งยืน รวมทั้งเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของไทยในการมีบทบาทในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของประเทศลุ่มน้้าโขง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ยินดีสนับสนุนการด้าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
2. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


