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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 16/2562 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061162 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงพาณิชย พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมง
พาณิชย พ.ศ. ....  ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุง
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงพาณิชยใหครอบคลุมถึงกรณีการยกสิทธิ
การทําการประมง การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตวนํ้าและการแกไขรายการในใบอนุญาต  
เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการทําการประมงและปริมาณ  
ผลิตผลสูงสุดของสัตวนํ้าใหสามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงพาณิชย พ.ศ. .... มาเพ่ือ

ดําเนินการ ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต  
ทําการประมงพาณิชย เพ่ือใหครอบคลุมการจัดสรรปริมาณสัตวนํ้าใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการทําการประมง
และปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตวนํ้าท่ีสามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืนตามท่ีกําหนดไวในแผนบริหารจัดการ  
การประมง รวมท้ังเพ่ือแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
และมีผลสัมฤทธ์ิเปนรูปธรรมโดยเร็ว 

2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2562 อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามขอ 1. ตามท่ี กษ. เสนอ  
และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

3. สคก. ไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงตามขอ 1. เสร็จแลว มีการแกไขในสาระสําคัญโดยเฉพาะในสวนท่ีเปน
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงพาณิชย เชน แกไขเพ่ิมเติม
หลักเกณฑในการพิจารณาออกใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตและคาอากรใบอนุญาต กําหนดกรณีท่ีจะตองแกไขรายการในใบอนุญาตกําหนดวิธีการโอนใบอนุญาต  
และกําหนดหลักเกณฑเพ่ือรองรับการโอนปริมาณสัตวนํ้าคงเหลือ นอกจากน้ี มีการแกไขเล็กนอย (ตามแบบการรางกฎหมาย) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใหสอดคลอง  
กับขีดความสามารถในการทําการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุด  
ของสัตวนํ้าใหสามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงรางกฎกระทรวงดังกลาว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลวตามขอ 3. ให กษ. 
พิจารณา เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง 

5. กษ. เสนอวา ไดพิจารณารางกฎกระทรวงดังกลาว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว ตามขอ 4. ขอยืนยันใหดําเนินการตอไป 
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

6. สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
6.1 กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหทําการประมงพาณิชยใหม 
6.2 กําหนดหลักเกณฑการแกไขรายการในใบอนุญาต โดยใหผูไดรับใบอนุญาตสามารถยื่นคําขอแกไข

รายการในใบอนุญาต ในกรณีท่ีนําเรือประมงลําอ่ืนมาทดแทนเรือประมงท่ีไดรับอนุญาตใหใชทําการประมง เครื่องมือ  
ทําการประมง พ้ืนท่ีทําการประมง หรือหวงเวลาท่ีกําหนดใหทําการประมงไดหรือปริมาณสัตวนํ้าสูงสุดท่ีอนุญาตใหทํา  
การประมง 

6.3 กําหนดหลักเกณฑการโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตวนํ้าเพ่ือใหผูไดรับใบอนุญาตสามารถ
นําปริมาณสัตวนํ้าท่ีไดรับการจัดสรรโอนใหแกผูไดรับใบอนุญาตรายอ่ืนได 

มติ ครม.  : เห็นชอบ รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงพาณิชย พ.ศ. ....  ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 16/2562 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061162 

 
เรื่อง : รางนโยบายปาไมแหงชาติ 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางนโยบายปาไมแหงชาติ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางนโยบายปาไมแหงชาติ ประกอบดวย วัตถุประสงคของนโยบายปาไมแหงชาติ บทบัญญัตินโยบายปาไม

แหงชาติ ซึ่งครอบคลุม 3 ดานไดแก ดานการจัดการปาไม ดานการใชประโยชนผลิตผลและการบริการจากปาไม  
และอุตสาหกรรมปาไม และดานการพัฒนาระบบบริหารและองคกรเก่ียวกับการปาไม 

2. เพ่ือใหการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเก่ียวกับการบริหารจัดการปาไมท้ังระบบ ทันตอสถานการณ
และเปนไปอยางมีเอกภาพ เกิดดุลยภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอม รวมท้ังมีมาตรการในการประสาน 
ติดตาม เฝาระวัง และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมของชาติตามกฎหมายเก่ียวกับการปาไม  
และการดําเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืน ตลอดจนเพ่ือเปนการนอมนําศาสตร
พระราชามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ และตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังคํานึงถึงขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการปาไม จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจาณาโดยดวน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาไมท่ีเหมาะสมกับความสมดุลของ

ระบบนิเวศและการใชประโยชนอยางยั่งยืน หยุดยั้ง ปองกันการทําลายและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาของชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ อยางยั่งยืน บนพ้ืนฐานขององคความรู นวัตกรรมและกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งรางนโยบายปาไม
แหงชาติไดผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีมีความเก่ียวของดวยแลว จึงมีความเห็นไมขัดของท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะใช รางนโยบายปาไมแหงชาติ ดังกลาวเปนกรอบแนวทางดานนโยบายปาไม  
ของประเทศตอไป 

ท้ังน้ี กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ มีขอสังเกต 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาไมท่ีเหมาะสมกับความสมดุล  
ของระบบนิเวศและการใชประโยชนอยางยั่งยืน หยุดยั้ง ปองกัน  
การทําลายและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาของชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(1) รางนโยบายปาไมแหงชาติฉบับน้ี หัวขอ 4.2.1 นโยบายดานการจัดการปาไม ขอ 3) ระบุวา “จําแนกพ้ืนท่ี
ปาไมเพ่ือการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศและระดับพ้ืนท่ี พรอมท้ังกําหนดแนวทางการบริหารจัดการและ  
การใชประโยชนท่ีดินปาไมในแตละพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม ” อยางไรก็ดี ในเรื่องการจําแนกประเภทท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน  
ไดมีการดําเนินการจําแนกประเภทท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไมถาวรและปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 9 (1)  
แหงพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2540 ซึ่งไดมีการจําแนก
ประเภทท่ีดินอยางตอเน่ือง ในรางนโยบายปาไมแหงชาติฉบับน้ีการจําแนกพ้ืนท่ีปาไมหมายรวมถึงปาไมถาวรและปาไม
ตามมติคณะรัฐมนตรีดวย หรือไม และหากหมายรวมถึงปาไมถาวรและปาไมตามมติคณะรัฐมนตรีถือวาเปนการ
ดําเนินการซ้ําซอน หรือไม 

(2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2528 นโยบายปาไมแหงชาติ ขอ 17 กําหนดใหพ้ืนท่ีท่ีมี ความลาดชัน
โดยเฉลี่ย 35 เปอรเซ็นข้ึนไปไวเปนพ้ืนท่ีปาไมโดยไมอนุญาตใหมีการออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งในรางนโยบายปาไมฉบับน้ี ไมไดระบุเรื่องดังกลาวไว 

มติ ครม.  : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รับความเห็นของกระทรวงพลังงานและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ  
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 16/2562 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061162 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติปาแมยม ปาแมต๋ํา และปาแมรองขุย บางสวน ในทองท่ีตําบลเชียงมวน 

อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติปาแมยม ปาแมต๋ํา 
และปาแมรองขุย บางสวน  ในทองท่ีตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระสําคัญเปน  
การเพิกถอนอุทยานแหงชาติปาแมยม ปาแมตํ๋า และปาแมรองขุย บางสวน ในทองท่ีตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน 
จังหวัดพะเยา เพ่ือกอสรางโครงการอางเก็บนํ้านํ้าป อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ซ่ึงคณะกรรมการ
อุทยานแหงชาติไดมีมติเห็นชอบดวยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติใหหลักการตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 

1.1 อนุมัติในหลักการโครงการอางเก็บนํ้านํ้าป อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา และใหกรมชลประทาน 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมดําเนินการตามมาตรการ  
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

1.2. อนุมัติการใชพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอ จํานวน 21 ไร เพ่ือดําเนินการกอสรางโครงการอางเก็บนํ้า
นํ้าป อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2532 และวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 

1.3 ให กษ. ดําเนินโครงการฯ ใหเปนไปตามขอกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ และใหรับ
ความเห็นของ ทส. สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูนาง 
บางสวน เพ่ือกอสรางโครงการอางเก็บนํ้านํ้าป อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา เน้ือท่ีประมาณ 1,344 ไร 
3 งาน 77 ตารางวา ตามท่ี กษ. เสนอ และใหดําเนินการตอไปใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ  
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด โดยใหเรงรัดการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

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

เพ่ือกอสรางโครงการอางเก็บนํ้านํ้าปอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดพะเยา ซึ่งเปนโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ทส. เสนอวา กรมชลประทานไดมีหนังสือขออนุญาตใชพ้ืนท่ีทําประโยชนภายในเขตอุทยานแหงชาติดอยภูนาง 
เพ่ือกอสรางโครงการอางเก็บนํ้านํ้าป อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในทองท่ีบานปน หมูท่ี 3 ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน 
จังหวัดพะเยา เปนโครงการพัฒนาแหลงนํ้า ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

4. กรมชลประทานไดจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอางเก็บนํ้านํ้าปดังกลาวแลว  
และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการพัฒนาแหลงนํ้า  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2557 ไดใหความเห็นชอบรายงานฉบับดังกลาวแลว  
และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2557 ไดใหความเห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกลาวแลว 

5. โครงการอางเก็บนํ้านํ้าป อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในทองท่ีบานปน หมูท่ี 3 ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน 
จังหวัดพะเยา เปนโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง 
โดยพ้ืนท่ีกอสรางโครงการฯ บางสวน อยูในเขตอุทยานแหงชาติ ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินปาแมยม 
ปาแมตํ๋า และปาแมรองขุย ในทองท่ีตําบลปง ตําบลควร ตําบลขุนควร อําเภอปง ตําบลบานถ้ํา ตําบลหนองหลม 
ตําบลบานปน อําเภอดอกคําใต  และตําบลสระ  ตําบลเชียงมวน ตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
ใหเปนเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2555 (ปจจุบันต้ังชื่อเปนอุทยานแหงชาติดอยภูนาง) แตเน่ืองจากการกอสราง
โครงการดังกลาว เปนการกระทําใหสภาพทางธรรมชาติเดิมถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไปไมอยูในหลักเกณฑท่ีขออนุญาต
ใหพนักงานเจาหนาท่ีกระทําไดตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งการกอสรางอางเก็บนํ้า
ในเขตอุทยานแหงชาติ  จะตองดําเนินการกันพ้ืนท่ีท่ีจะทําการกอสรางออกจากเขตอุทยานแหงชาติเสียกอน ดังน้ัน  
เพ่ือกอสรางโครงการอางเก็บนํ้านํ้าป อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง  
จึงมีความจําเปนตองเพิกถอนบริเวณปาแมยม ปาแมตํ๋า และปาแมรองขุย บางสวนฯ เน้ือท่ีประมาณ 1,344 ไร  
3 งาน 77 ตารางวา เพ่ือใหกรมชลประทานกอสรางโครงการอางเก็บนํ้านํ้าปฯ  และเมื่อรางพระราชกฤษฎีกาฯ  
มีผลใชบังคับแลว กรมชลประทานจะตองยื่นเรื่องขอใชพ้ืนท่ีภายในเขตปาสงวนแหงชาติกับกรมปาไมตอไป 

6. คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2559 ไดมีมติเห็นชอบ  
ในหลักการเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูนาง บางสวน เพ่ือใหกรมชลประทานกอสรางโครงการอางเก็บนํ้านํ้าป  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการ เน่ืองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

โดยกรมชลประทานมีความจําเปนท่ีตองใชพ้ืนท่ีบางสวนในเขตอุทยานแหงชาติ เน้ือท่ีประมาณ 1,344 – 3 – 77 ไร 
เพ่ือกอสรางโครงการอางเก็บนํ้านํ้าปอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ซึ่งเปนโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติปาแมยม ปาแมต๋ํา และปาแมรองขุย บางสวน ในทองท่ี
ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ  
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 16/2562 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061162 

 
เรื่อง : รางประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในท่ีดิน และแผนผัง

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  สกพอ. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 
5 สิงหาคม 2562 เรื่อง รางประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เรื่อง แผนผังการใช
ประโยชนในท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
พ.ศ. .... 

2. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 
30 กันยายน 2562 เรื่อง รายการประกอบแผนผังทายรางประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งรางประกาศดังกลาวคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
มีมติเห็นชอบแลว โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเก่ียวกับแผนผังการใชประโยชนในท่ีดิน และแผนผังการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 เห็นชอบแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

แผนการใชประโยชนในท่ีดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการดําเนินงาน  
และแผนการใหบริหารภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามท่ี สกพอ. เสนอ  
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
และครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 4 ตุลาคม 2561 

2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 23 มกราคม 2562 ตามท่ี สกพอ. เสนอ ซึ่งมีประเด็นของแนวทางการจัดทํา

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

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนสง ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี  
และรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนในอนาคตของเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีมติรับทราบและใหดําเนินการตามความเห็นท่ีประชุม กพอ. 
3. สกพอ. เสนอวา โดยท่ีมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 บัญญัติให 

สกพอ. จัดทําแผนการใชประโยชนในท่ีดินในภาพรวมแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  
แผนการดําเนินงาน และแผนการใหบริหารภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
และเมื่อ กพอ. ใหความเห็นชอบแลว ให สกพอ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป ซึ่ง สกพอ. ไดนําเสนอ กพอ. 
และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามขอ 1. แลว 

4. นอกจากน้ีมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหเมื่อ กพอ. ใหความเห็นชอบแผนมาตรา 29 แลว 
ให สกพอ. รวมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจัดทํารายละเอียดของแผนผังการใช
ประโยชนท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหสอดคลองกับแผนดังกลาว โดยตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีคณะกรรมการนโยบายใหความเห็นชอบแผน ซึ่ง สกพอ. ไดรวมกับ  
กรมโยธาธิการและผังเมืองและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํารายละเอียดแผนผังการใชประโยชนในท่ีดินดังกลาวขางตน  
เสร็จแลว และไดนําไปรับฟงความคิดเห็นดวยแลว 

5. กพอ. ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2562  โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  
มีมติเห็นชอบรางแผนผังการใชประโยชนในท่ีดิน แผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6. กพอ. ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2562  โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  
มีมติเห็นชอบรายการประกอบแผนผังทายประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในท่ีดิน  
และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 

7. โดยท่ี มาตรา 11 (3) และ (7) บัญญัติให กพอ. มีหนาท่ีและอํานาจใหความเห็นชอบแผนผังการใชประโยชน
ในท่ีดินและแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค และออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ  
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี และโดยท่ีในวรรคสอง
ของมาตรา 11 ดังกลาว บัญญัติใหการดําเนินการตาม (3) และ (7) เมื่อ กพอ. ไดมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ  
เรื่องใดแลว ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ หากไมมีขอทักทวงหรือไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ประกอบกับมาตรา 
32 แหงพระราชบัญญัติฉบับน้ี บัญญัติใหแผนผังท่ีจัดทําข้ึนตามมาตรา 30 เมื่อไดรับความเห็นขอบจาก กพอ.  
และคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว  ใหผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองในสวนท่ีใชบังคับในเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออกอยูกอนวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนผังน้ันเปนอันยกเลิกไป จึงไดเสนอผลการประชุมของ กพอ. 
เก่ียวกับรางประกาศและรายการประกอบแผนผังทายประกาศดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

8. นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งใหนําเรื่องน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในท่ีดินและแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
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สาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... เน่ืองจากมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนสง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนในอนาคตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 
5 สิงหาคม 2562 และครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2562 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2. อนุมัติรางประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใชประโยชน  
ในท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....  
และรายการประกอบแผนผังทายประกาศดังกลาว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ 
และใหดําเนินการตอไปได 

3. ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับความเห็นของของสํานักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


