
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/22                                วันท่ี   8  มกราคม  2557 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  7  มกราคม  2557 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557  ณ สโมสรทหารบก 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี  

วาระที่ 1 เรื่อง การรับรองวันดินโลกขององค์การสหประชาชาติ 
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรับรองวันดินโลกขององค์การสหประชาชาติ 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ   
                   สาระสําคญัของเร่ือง  กษ. รายงานว่า 
                   1. กษ. โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดกิจกรรมวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคม 2556  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับความสําคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร 
โภชนาการ และความม่ันคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือรับมือกับความท้าทาย 
จากการท่ีประชากรโลกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามท่ี
พระองค์ทรงให้ความสําคัญและได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินอย่างต่อเน่ือง เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศ
และนานาประเทศโดยได้จัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ถึงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรดิน พร้อมทั้งพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขดินที่มีปัญหา การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน  
                   2. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556  ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญคร้ังที ่68  
(UN General Assembly : UNGA 68th) ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ได้พิจารณาให้การ
รับรองวันดินโลก (World Soil DAY) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีและในปี 2558 เป็นปีดินสากล 
(International Year of Soil in 2015)  
                   3. ผลที่จะเกดิขึ้นหลังจากที่มีการยอมรับในระดับสหประชาชาติให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็น 
วันดินโลกน้ัน จากปี 2014 เป็นต้นไป ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 
กว่า 200 ประเทศจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก เน่ืองจากองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองซึ่งจะส่งผลให้
วันดินโลกอยู่ในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ สําหรับประเทศไทย กษ. โดย
กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจํากรุงโรม จะได้
เตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคมทุกปี และปีดินสากลในปี 2558  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ทั้งน้ี... 
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วาระ
เร่ืองที่

1 การรับรองวันดินโลกขององค์การสหประชาชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2557

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                        วันที่  7  มกราคม  2557 
 
 
  วันน้ี (7มกราคม 2557) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี 
  จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 
เรื่อง การรับรองวันดินโลกขององค์การสหประชาชาติ 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบการรับรองวันดินโลกขององค์การสหประชาชาติ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ   
                   สาระสําคัญของเร่ือง  
                   กษ. รายงานว่า 
                   1. กษ. โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดกิจกรรมวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคม 2556  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับความสําคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร 
โภชนาการ และความม่ันคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือรับมือกับความท้าทาย
จากการท่ีประชากรโลกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามท่ี
พระองค์ทรงให้ความสําคัญและได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินอย่างต่อเน่ือง เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศ
และนานาประเทศโดยได้จัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ถึงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรดิน พร้อมทั้งพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขดินที่มีปัญหา การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน  
                   2. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556  ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญคร้ังที ่68 (UN 
General Assembly : UNGA 68th) ณ สาํนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ได้พิจารณาให้การรับรอง
วันดินโลก (World Soil DAY) ตรงกับวันที ่5 ธันวาคมของทุกปีและในปี 2558 เป็นปีดินสากล 
(International Year of Soil in 2015)  
                   3. ผลที่จะเกดิขึ้นหลังจากที่มีการยอมรับในระดับสหประชาชาติให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันดิน
โลกน้ัน จากปี 2014 เป็นต้นไป ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 
ประเทศจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก เน่ืองจากองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองซึ่งจะส่งผลใหวั้นดินโลก
อยู่ในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ สําหรับประเทศไทย กษ. โดยกรมพัฒนา
ที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจํากรุงโรม จะได้เตรียม
กิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคมทุกปี และปีดินสากลในปี 2558 
 

***************************************************** 
 

 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 


