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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050262 

 
เรื่อง : ขอเสนอใหปลากัดไทยเปนสัตวประจําชาติ 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบใหปลากัดไทยเปนสัตวนํ้าประจําชาติ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2560  

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปนประธาน ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให ปลากัดเปนสัตวนํ้า
ประจําชาติ  

2. การประชุมคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ มีมติใหปลากัดไทยเปนสัตวนํ้า
ประจําชาติ 

3. การประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2562 โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ มีมติใหปลากัดไทยเปนปลาประจําชาติ 

4. มิติดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 
- วัฒนธรรม ปลากัดเปนตัวแทนศิลปะการตอสู ชัยชนะคือความสงางาม มีคําท่ีใชกันสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

ไดแก ลูกหมอ ลูกไล กอหวอด ถอดสี ติดบิด ในทางพระพุทธศาสนาระบุไวชัดเจน และการสรางเครื่องรางของขลังของ
พระเกจิอาจารยมากมาย 

- หลักฐานทางประวัติศาสตรตั้งแตสมัยกรุงธนบุรี ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ปรากฏหลักฐานบันทึกไวในรัชกาล
ท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 7 

5. มิติดานความเปนเจาของ และความมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
- กวา 109 ป นาย ชาลส เทต รีกัน นักมีนวิทยารายงานวาพบปลากัดท่ีประเทศไทยและใหประเทศไทย 

เปนแหลงอางอิงมาตรฐานหลักของปลากัดไทย (Betta splendens) “Bangkok, the Menam River”  
ช่ือวิทยาศาสตรวา  Betta splendens Regan, 1910  ช่ือสามัญ : Siamese Fighting Fish, Siamese Betta ตอมา 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พื ่อ ส ง เ ส ริม ก า ร เพ ร า ะ เ ลี ้ย ง  และการสรางวัฒนธรรม 
ดานการเพาะพันธุ ซึ่งนําไปสูการคาเชิงพาณิชยและกอใหเกิดมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล นอกจากน้ี ยังสามารถนําไปใชเปนสัญญา
ลักษณการประมงของไทยและสามารถนําไปใชประกอบสินคาและ
ผลิตภัณฑตางๆ เพ่ือสะทอนความเปนไทยได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดร.ฮิว แมคคอรมิค สมิท อธิบดีคนแรกของกรมประมง รายงานวา ปลากัด (Betta  splendens) เปนปลากัดท่ีพบท่ัวไป
ในประเทศไทย นอกจากน้ัน ในป พ.ศ. 2554 ดร.ชวลิต รายงานใน The IUCN Red List of Threatened Species 
ปลากัดมีถ่ินฐานและสายพันธุพ้ืนเมืองไทย 

- ปลานํ้าจืดท่ีพบในประเทศไทยมี 863 ชนิด ปลากัดท่ีมีความเปนเอกลักษณโดดเดนกวาปลาชนิดอ่ืนๆ  
มีความสวยงามและมีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน ยั่งยืนและสูความอยูดีมีสุขของคนไทย 

- ปลากัดมีความโดดเดนดานพฤติกรรมการตอสู สูไมถอย สูจนตัวตาย ไมยอมใหใครรุกราน 
6. ดานประโยชนใชสอย 

- ปลากัดสรางอาชีพท่ีมั่นคงใหกับชุมชน 
- ดานพันธุศาสตร ปลากัดจีน ปลากัดมาเลย ปลากัดอินโด ถึงแมจะมีช่ือเรียกท่ีแตกตางกันไป แตก็มีท่ีมาจาก

สายพันธุเดียวกับปลากัดปาของไทยท้ังสิ้น และผลิตจากเกษตรกรท่ีเพาะเลี้ยงปลากัดท่ัวประเทศไทย แหลงใหญท่ีสุด 
อยูท่ีจังหวัดนครปฐม การพัฒนาสายพันธุ เนนท่ีความสวยงาม จนมีผูใหนิยามความงามของปลากัดดุจ “อัญมณีใตนํ้า” 

- เปนท่ียอมรับท่ัวโลก โดยนําเสนอผานสื่อประเภทตางๆ อาทิ รูปถายปลากัด iPhone การนําเสนอภาพปลา
กัดผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลนเปนจํานวนมาก 

- ปลากัดไดรับการยกยองจากสื่อระดับโลก อาทิ BBC และหนังสือพิมพ The Guardian วาเปนความ
ภาคภูมิใจของประเทศไทย ซึ่งอยูคูกับวัฒนธรรมไทยอยางงดงามมาชานาน ปลากัดลายธงชาติเปนสื่อแทนความภาคภูมิใจ
ของคนไทย ปลากัดเปนสัตวนํ้าสายพันธุเดียวท่ีมีเอกลักษณของสีธงชาติไทย 

- ปลากัดสามารถเลี้ยงไดท่ัวโลก ขอมูลสงออกกวา 95 ประเทศ 
- ปริมาณการสงออกระหวางป พ.ศ. 2556 - 2560 มีคาเฉลี่ย 20.85 ลานตัว/ป คาเฉลี่ย 115.45 ลานบาท/ป 

คาเฉลี่ย 5.42 บาท/ตัว 
มีการประกาศเชิญชวนใหประชาชนรวมกันลงช่ือผานแคมเปญบนเว็บไซต Change.org เพ่ือเรียกรองรัฐบาล

ประกาศใหปลากัดเปนสัตวนํ้าประจําชาติ สรางการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญของปลากัดจากประชาชน 
และสื่อมวลชน จนถึงปจจุบัน (วันท่ี 26 มกราคม 2562) มีประชาชนรวมลงช่ือแลวกวาหน่ึงหมื่นหกพันกวาคน  
ความเสี่ยงดานเอกลักษณของชาติท่ีเก่ียวกับปลากัดในอนาคตเปนของประเทศอ่ืนไดช่ือเรียกจาก Siamese Fighting 
fish/Siamese เหลือแค Fighting fish/Betta หรือ American Betta, German Betta, French Betta, Chinese 
Betta 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050262 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  สธ. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ. 2522 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร  
และการกํากับดูแลอาหาร โดยกําหนดใหผูเช่ียวชาญ องคกรผูเช่ียวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนท้ังใน 
และตางประเทศทําหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร การผลิตเพ่ือการสงออก กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการโฆษณาอาหาร การดําเนินการกับอาหารหรือภาชนะบรรจุท่ีพนักงานเจาหนาท่ียึดหรืออายัดไว  
และคาใชจายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหกลไกในการพิจารณาอนุญาตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย 
ลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สธ. เสนอวา สืบเน่ืองจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2559 ใหสวนราชการตางๆ เรงรัด

ดําเนินการเสนอหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใหบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
รวมท้ังปรับปรุงกฎระเบียบและลดข้ันตอนในการดําเนินงานใหกระชับและรวดเร็วข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิม
โอกาสในการแขงขันทางการคา 

2. ตอมาไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี 77/2559 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 ใหผู เ ช่ียวชาญ  
องคกรผูเช่ียวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ ทําหนาท่ีในการประเมินเอกสาร
ทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพ่ือใหกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 
ของสวนกลางและสวนภูมิภาค ท้ังน้ี บุคคล หนวยงาน หรือองคกรดังกลาวตองไดรับการข้ึนบัญชีจากสํานักงาน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สธ./กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑอาหาร และการกํากับดูแลอาหาร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คณะกรรมการอาหารและยา 
3. โดยท่ีพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีบทบัญญัติบางประการท่ีไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

ซึ่งไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคและการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตอาหาร  
จึงทําใหตองมีการตรวจสอบ ตรวจสถานประกอบการ ตรวจวิเคราะห และพิจารณาขอมูลเอสารวิชาการเพ่ือประเมิน
ความปลอดภัยกอนการอนุญาต ซึ่งสงผลใหกระบวนการพิจารณาอนุญาตมีความลาชา ทําใหตองมีผูเช่ียวชาญหรือองคกร
ผูเช่ียวชาญเพ่ือชวยทําหนาท่ีตรวจสถานประกอบการ หรือประเมินเอกสารวิชาการเพ่ือใหการอนุญาตรวดเร็วข้ึน 
นอกจากน้ี ยังมีปญหาเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการโฆษณามากขึ้น เน่ืองจากบทกําหนดโทษท่ีไมรุนแรง 
รวมถึงการดําเนินการกับสินคาท่ีพนักงานเจาหนาท่ียึดอายัดไว มีขั้นตอนซับซอนไมเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการในปจจุบันท่ีตองการความรวดเร็ว ดังน้ัน เพ่ือใหมีมาตรการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค 
อยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาการบริ โภคอาหารท่ีไมปลอดภัย และเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก 
แกผูประกอบการธุรกิจดานอาหาร จําเปนตองมีการพัฒนาระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยดานอาหารใหทันสมัย
และสอดคลองกับมาตรฐานสากล จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งการแกไขเพ่ิมเติม
รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการจัดทํา
กฎหมายลําดับรองและแผนการเสนอกฎหมายลําดับรอง และการเรงรัดดําเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย
สําคัญ และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 77/2559 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ตามขอ 1 และขอ 2 

4. สําหรับประเด็นตามรางมาตรา 4 ซ่ึงเพ่ิมหมวด 1/1 กระบวนการพิจารณาอนุญาต โดยเพ่ิมมาตรา 13/4 
ท่ีกําหนดใหคาขึ้นบัญชีและคาใชจายท่ีจัดเก็บตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเปนเงินของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน น้ัน สธ. ไดขอใหกระทรวงการคลัง 
(กค . ) พิจารณาตามพระราชบัญญัติวินัยการเ งินการคลังของรัฐ พ .ศ . 2561 แลว ซ่ึง กค . เห็นชอบ 
รางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ี สธ. เสนอ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 
0402.3/18546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 256) 

5. สธ. ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการเสนอรางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 
โดยมีการรับฟงความคิดเห็นผานหนังสือและบันทึกขอความเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ รับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซต
ของสํานักอาหาร (www.food.fda.moph.go.th) เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (www.fda.moph.go.th) 
เว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การรับฟงความคิดเห็น
กฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) รวมท้ัง 0จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน และไดจัดทํารายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติ และคําช้ีแจงตามหลักเกณฑ 
ในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

http://www.food.fda.moph.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/
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จากกฎหมายดังกลาวแลว ซึ่งไดนําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย
ดังกลาวเผยแพรผานทางเว็บไซตของสํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ ดวยแลว 

6. สธ. ไดเสนอแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง 
ท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวมาดวยแลว จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาอัตราโทษปรับใหมีความเหมาะสม และใหรับความเห็น
และขอสังเกตของกระทรวงพาณิชยและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกําหมายลําดับรอง
ท่ีตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050262 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทํา

ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และแตงตั้งคณะทํางานฝายไทยของคณะทํางานรวมฯ 
 
สารัตถะ :  คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุ โ รปในการตอตาน
การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 

2. แตงตั้งคณะทํางานฝายไทยของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาล ไทยและคณะกรรมาธิก า รยุโรป 
ในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการายงาน และไรการควบคุม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
การสรางความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรปในการตอตานการทําประมง IUU โดยจัดตั้ง

คณะทํางานฝายไทยของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทําประมง 
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม โดยมีขอ กําหนดคณะทํางานร วมระหวางรั ฐบาลไทย  
และคณะกรรมาธิการยุโรปฯ ดังกลาว เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน โดยจะไมมีการลงนามในเอกสารสัญญา
หรือบันทึกความเขาใจในความรวมมือดังกลาว มีประเด็นท่ีเสนอพิจารณา ดังน้ี 

1. ขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทําประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุมมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนเวทีในการพัฒนาความเปนหุนสวนท่ีเขมแข็ง
ระหวางสหภาพยุโรปและประเทศไทยตอไปในอนาคต ซึ่งเปนการดําเนินการความรวมมือเพ่ือตอตานการทําประมง IUU 
และติดตามประเด็นการเจรจาหารือดาน IUU อยางเปนทางการ โดยคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการ
ยุโรปฯ จะจัดประชุมเจรจาหารือทุกป ในเวทีระหวางประเทศขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) และองคกรบริหารจัดการประมงในระดับ
ภูมิภาค (RFMOs) เปนตน หารือเก่ียวกับขอริเริ่มระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพ่ือตอตานกับการทําประมง IUU  
และจัดระเบียบ/รวมมือในขอริเริ่มรวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ ดานการทําประมง IUU  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย/กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือชวยพัฒนาใหประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับการตอตาน
การทําประมง IUU และรวมมือในการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทํา
ประมง IUU ในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และสถานการณท่ีนากังวลในประเทศท่ีสาม รวมท้ังประสานงานในโครงการพัฒนาตางๆ โดยกําหนดขอบเขตงานหลักของ
คณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปฯ เปน 2 สวน คือ 1) งานความรวมมือทวิภาคีระหวาง
ประเทศไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป และ 2) งานความรวมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระดับโลก 

2. การจัดตั้งคณะทํางานฝายไทยของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุ โ รปใน
การตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เพ่ือดําเนินการในเชิงเทคนิคและการปฏิบัติ  
โดยสหภาพยุโรปไดเสนอแนะใหเปนคณะทํางานในระดับกรม โดยมีอธิบดีเปนประธาน และเน่ืองจากประเด็นการตอตาน
การทําประมง IUU เก่ียวของกับภารกิจของกรมประมงเปนหลัก จึงเห็นควรใหอธิบดีกรมประมงเปนประธานคณะทํางาน 
และมผีูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนคณะทํางาน ไดแก กรมเจาทา กองทัพเรือ ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมศุลกากร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด กรมยุโรป กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง โดยมีผูอํานวยการกองประมงตางประเทศ กรมประมง เปนคณะทํางานและเลขานุการ ซึ่งมีอํานาจหนาท่ี 
กําหนดนโยบายในการเจรจาหารือความรวมมือกับคณะทํางานของคณะกรรมาธิการยุโรป ในการตอตานการทําประมง 
IUU และประเด็นท่ีคณะทํางานท้ังสองฝายตกลงหารือรวมกัน กํากับดูแล ใหความเห็นชอบ ประสานงาน และดําเนินการใดๆ 
เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปฯ โดยสามารถแตงตั้ง
คณะทํางานยอย ท่ีปรึกษา หรือผูชวยเลขานุการเพ่ือชวยปฏิบัติงานได และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีนายกรัฐมานตรี  
รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมาย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมง
ผิดกฎหมายเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางขอกําหนดคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทย 
และคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวใหสามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหคณะทํางานฝายไทยของคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตาน
การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

3. ใหรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมงผิด
กฎหมายไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอ
คณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050262 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  บจธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 
(องคการมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญเปนการขยายระยะเวลาดําเนินการของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) ออกไปอีก 3 ป จากเดิมท่ีกําหนดไว 8 ป และแกไขการกําหนดอายุขั้นสูงของประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ บจธ. จากเดิม ไมเกิน 65 ปบริบูรณ เปน ไมเกิน 70 ปบริบูรณ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ. จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน

บริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 มีภารกิจหลักในการจัดตั้งธนาคารท่ีดินและกระจาย 
การถือครองท่ีดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน ดําเนินการใหเกษตรกรและผูยากจนไดใชประโยชนในท่ีดินอยางท่ัวถึง  
โดยรัฐสามารถนําท่ีดินท่ีไมมีการใชประโยชนมาบริหารจัดการใหเกิดการใชประโยชนอยางเหมาะสม กอใหเกิด 
การกระจายการถือครองท่ีดินไดอยางกวางขวางยิ่งข้ึน เกษตรกรและผูยากจนไดรับการแกไขปญหาดานท่ีดินทํากิน 
และท่ีอยูอาศัย โดยเดิมมีกําหนดยุบเลิกตามความในมาตรา 40 (2) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อครบกําหนดแปดป 
นับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับ (วันท่ี 8 มิถุนายน 2559) แตเน่ืองจาก บจธ. เพ่ิงเริ่มดําเนินการเมื่อวันท่ี  
31 มีนาคม 2558 จึงมีการขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปอีก 3 ป นับแตวันครบกําหนดยุบเลิกดังกลาว  
โดยตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ทําใหมีผล
ขยายระยะเวลาดําเนินงานของ บจธ. ไปถึงวันท่ี 8 มิถุนายน 2562 

2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 มาตรา 15 (2) 
กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
วา “มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ” ซึ่ง บจธ. ไดสํารวจองคการมหาชนจํานวน 39 แหง 
พบวาทุกแหงกําหนดอายุข้ันสูงของประธานกรรมการและกรรมการท่ีมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงไวท่ีเจ็ดสิบปบริบูรณ
ท้ังสิ้นมีเพียง บจธ. แหงเดียวเทาน้ันท่ีกําหนดไวท่ีหกสิบหาปบริบูรณ 

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

เพ่ือใหการดําเนินการตามภารกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค 
ในการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเมื่อ 31 มีนาคม 2558 เห็นชอบใหแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการ
ผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 2 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารท่ีดิน รวมจํานวน 5 คน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน)  
พ.ศ. 2554 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
อนุมัติแตงตั้งนายสมชาย ศิริสมฤทัย เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน  
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป และเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัต ิ
ใหแตงตั้ง นายจิรชัย มูลทองโรย เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน ท้ังน้ี 
คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดินจะครบวาระดํารงตําแหนงในวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นวาสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) หรือ 

บจธ. ไดดําเนินการตามภารกิจแลวบางสวนหากแตยังไมแลวเสร็จ ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการตามภารกิจสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคในการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นดวยกับการขอขยายกรอบ
ระยะเวลาการดําเนินงานและการขอแกไขคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แตท้ังน้ี บจธ. ควรเรงผลักดันใหมีการจัดตั้งธนาคารท่ีดินข้ึนโดยเร็ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหขยายระยะเวลาดําเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) ออกไปอีก
คราวละไมเกิน 1 ป แตรวมระยะเวลาแลวไมเกิน 3 ป โดยมีเง่ือนไขวาหากคณะรัฐมนตรีเห็นวาการดําเนินการ 
ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) ไมเกินผลสัมฤทธ์ิหรือไมคุมคาเมื่อเทียบกับภาระงบประมาณ
ตามรายงานผลการดําเนินการในแตละปท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) ตองเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน กอนครบกําหนดระยะเวลาในแตละ 1 ป และมีมติใหยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) ก็ใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) เปนอันยกเลิก แลวใหรัฐมนตรี
ประกาศยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) ในราชกิจจานุเบกษาตอไป ตามมาตรา 40  
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) ไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรและผูยากจนใหสอดคลองกับการแกไขปญหาการสูญเสียท่ีดินและการจัดการท่ีดินใหเกษตรกรนาแปลงรวม 
และรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050262 

 
เรื่อง : การดําเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) 
 
สารัตถะ :  บจธ. ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบให บจธ. นําเงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีคงเหลือ ณ วันท่ี  
30 มิถุนายน 2561 จํานวน 400,427,037 บาท เพ่ือดําเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. จํานวน 4 โครงการ  
ซึ่งคณะกรรมการ บจธ. ไดใหความเห็นชอบดวยแลว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการ บจธ. ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2561 ไดมติเห็นชอบให บจธ. 

ดําเนินโครงการตามภารกิจ จํานวน 4 โครงการ จากงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
จํานวน 400,427,037 บาท เพ่ือไปดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

1. โครงการตนแบบการบริหารจัดการท่ีดินแบบครบวงจร จํานวน 233,253,535 บาท 
2. โครงการแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในท่ีดินของเกษตรกรและผูยากจน จํานวน 86,032,687 บาท 
3. โครงการนํารองธนาคารท่ีดิน ในพ้ืนท่ีนํารอง 5 ชุมชน จํานวน 44,785,501 บาท 
4. โครงการชวยเหลือผูประสบปญหาดานท่ีดินจากการดําเนินนโยบายของรัฐ จํานวน 36,355,314 บาท 
โดยให บจธ. นําเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) 

เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเกิดการกระจายการถือครองท่ีดิน และสงเสริมการใชประโยชนในท่ีดินใหแก
เกษตรกร ผูยากจน หรือองคกรชุมชน ท่ีไมมีท่ีดินทํากิน หรือมีแตไมเพียงพอ รวมท้ังดําเนินการใหความชวยเหลือเกษตร
และผูยากจน ท่ีมีปญหาจะสูญเสียท่ีดิน หรือสูญเสียสิทธิในท่ีดินไปแลวจากกรณีปญหาตางๆ และยังสามารถเปนชองทาง
ในการใหความชวยเหลือดานท่ีดินใหแกผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายของรัฐตอไปได จึงเห็นดวยตามท่ีสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) เสนอ 

 

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

เพ่ือสงเสริมการใชประโยชนในท่ีดินใหแกเกษตรกร ผูยากจน 
หรือองคกรชุมชน ท่ีไมมี ท่ีดินทํากิน หรือมีแตไม เ พียงพอ รวมท้ัง
ดําเนินการใหความชวยเหลือเกษตรและผูยากจน ท่ีมีปญหาจะสูญเสีย
ท่ีดิน หรือสูญเสียสิทธิในท่ีดินไปแลวจากกรณีปญหาตางๆ และยังสามารถ
เปนชองทางในการใหความชวยเหลือดานท่ีดินใหแกผูไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินนโยบายของรัฐตอไปได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) เสนอ ท้ังน้ี ใหสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) เรงดําเนินโครงการท้ัง 4 โครงการ ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเปนรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค
ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว (8 มิถุนายน 2562) และรายงานผลการดําเนินโครงการตอคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติเพ่ือทราบ รวมท้ังใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) ประสานคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติเพ่ือนําผลการดําเนินโครงการดังกลาวไปบรรจุไวในผลการดําเนินงานของรัฐบาลดวย 

2. ใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) ประสานงานกับกระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบูรณาการรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการใหความชวยเหลือประชาชนกลุมเปาหมาย 
ในการดําเนินโครงการดังกลาว เชน กลุมเปาหมาย ความตองการรับความชวยเหลือพ้ืนท่ีดําเนินการ เพ่ือลดข้ันตอน 
และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมท้ังเพ่ือลดความซ้ําซอนในการดําเนินโครงการและไมเปนภาระตอ
งบประมาณของประเทศมากเกินไป 

3. ใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย 
และสํานักงบประมาณไปพิจารณาประกอบการดําเนินการดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050262 

 
เรื่อง : โครงการปรับปรุงกกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาสวนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน) 
 
สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบใหการประปาสวนภูมิภาคดําเนิน การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงกิจการการประปาภายหลังการรับโอน การประปาสวนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน) เน่ืองจากเปนการปรับปรุง
รายละเอียดแผนงานโครงการท่ีเปนสาระสําคัญคือ การปรับลดวงเงินโครงการจากเดิมท่ีไดผานความเห็นชอบ
คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2558 วงเงินโครงการเดิม 49.000 ลานบาท เปน 29.579 ลานบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2558 เห็นชอบใหดําเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลัง

การรับโอน การประปาสวนภูมิภาค สาขากันตัง (ควนกุน) วงเงิน 49.000 ลานบาท 
2. การประปาสวนภูมิภาค จําเปนตองปรับรายละเอียดแผนงานพรอมปรับลดงบประมาณโครงการฯ จากเดิม 

49.000 ลานบาท เปน 29.579 ลานบาท เน่ืองจากไดใชเงินรายไดกอสรางระบบผลิตนํ้าประปาแบบ Mobile Plant 
ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เพ่ือแกไขสถานการณภัยแลงเรงดวนในพ้ืนท่ีไปแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นดวยกับโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน 

การประปาสวนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เน่ืองจากเรื่องดังกลาวเปนการปรับปรุง
รายละเอียดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหการบริการนํ้าประปาเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความตองการใชนํ้าของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง ท้ังน้ี กรมชลประทาน
มีความเห็นเพ่ิมเติมวา ขอใหกระทรวงมหาดไทย (การประปาสวนภูมิภาค) คํานึงถึงศักยภาพของแหลงนํ้าดิบในพ้ืนท่ี 
ใหเพียงพอตอการใชนํ้าในอนาคตตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนประปาสวนภูมิภาค สาขากันตัง 
(ควนกุน) (ฉบับปรับปรุง) วงเงินลงทุนโครงการ 29.579 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สําหรับงบประมาณ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือใหการบริการนํ้าประปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับความตองการใชนํ้าของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในการดําเนินโครงการดังกลาวใหดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงมหาดไทย (การประปา
สวนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และสํานักงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงมหาดไทย (การประปาสวนภูมิภาค) ไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีปาชายเลนประเทศไทย) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 
(เรื่อง รายงานศึกษาสถานภาพปจจุบันของปาไมชายเลนและปะการังของประเทศ) และวันท่ี 22 สิงหาคม 2543  
(เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ เรื่อง การแกไขปญหาการจัดการพ้ืนท่ีปาชายเลน) เปนกรณีเฉพาะราย 
ท้ังน้ี ในสวนของการปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทน ใหกระทรวงมหาดไทย (การประปาสวนภูมิภาค) ดําเนินการ 
ใหเปนไปตามนัยระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง วาดวยการปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทนเพ่ือการอนุรักษ
หรือรักษาสภาพแวดลอม กรณีการดําเนินโครงการใดๆ ของหนวยงานของรัฐท่ีมีความจําเปนตองเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ี
ปาชายเลน พ.ศ. 2556 อยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

050262 

 
เรื่อง : โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตางๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) 
 
สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตางๆ (เกาะปนหยี 
จังหวัดพังงา) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
เน่ืองจากโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) เปนการบริการไฟฟา 

ใหหมูบานชนบทไดมีไฟฟาใชตามนโยบายของรัฐบาล รวมท้ังเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะ  
ตลอดจนเปนการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการทองเท่ียว จึงเห็นควรอนุมัติโครงการดังกลาว ท้ังน้ี โครงการ
ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตางๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้งระบบไฟฟา 
จากเดิมเปนการกอสรางปกเสาผานปาชายเลน และกอสรางเคเบิลใตนํ้า เปนการกอสรางเคเบิลใตนํ้าท้ังหมด เพ่ือไมให
สงผลกระทบทางลบตอความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืชและพันธุสัตว ในเขตพ้ืนท่ีชุมนํ้าอุทยานแหงชาติ 
อาวพังงา จึงทําใหการขอความเห็นชอบโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
มีความลาชาจากกรอบระยะเวลาดําเนินการเดิม (พ.ศ. 2561 – 2562) การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงขอปรับชวงระยะเวลา
ดําเนินการใหสอดคลองกับปจจุบันเปน 2 ป (พ.ศ. 2562 – 2563) โดยยังคงมีผลประโยชน และผลตอบแทน 
ในการดําเนินโครงการตามรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นควรสนับสนุนโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ 

(เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) ท้ังน้ี ผูดําเนินโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี จังหวัดพังงา) 
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เหตุเพราะโครงการดังกลาวกอสรางระบบจําหนายดวยสายเคเบิลใตนํ้าท้ังหมด 
ซึ่งการวางสายเคเบิลใตนํ้าถือเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงท่ีจับสัตวนํ้าท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินใหผิดไปจากสภาพ 
ท่ีเปนอยู ตามมาตรา 62 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งผูท่ีทําการแกไขเปลี่ยนแปลงท่ีจับสัตวนํ้าฯ 
จะตองขออนุญาตและปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง ลงวันท่ี 29 เมษายน 2559 เรื่อง การขออนุญาตทําการแกไข

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือรองรับการเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ และเปนการบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีอาศัยอยูบนเกาะปนหยี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เปลี่ยนแปลงท่ีจับสัตวนํ้าท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินใหผิดไปจากสภาพท่ีเปนอยู พ.ศ. 2559 และระเบียบ 
กรมประมง ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง การขออนุญาตทําการแกไขเปลี่ยนแปลงท่ีจับสัตวนํ้าท่ีเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินใหผิดไปจากสภาพท่ีเปนอยู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : 1. อนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยในสวนของการกูเงินใหเปนไปตามความเห็น 
ของกระทรวงการคลัง ท้ังน้ี ใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค) และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็น 
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค) ปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
วาดวยการปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทนเพ่ือการอนุรักษหรือรักษาสภาพแวดลอมกรณีการดําเนินโครงการใดๆ  
ของหนวยงานของรัฐท่ีมีความจําเปนตองเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลน พ .ศ .  2556 อยางเครงครัด  
สําหรับคาใชจายในการปลูกและบํารุงปาชายเลนตามระเบียบดังกลาว ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชจายจากเงินรายได 
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

3. ในการดําเนินโครงการตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาคในคราวตอๆ ไป ใหกระทรวงมหาดไทยกํากับ 
ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบ
ความพรอมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของสวนราชการและการตรวจสอบขอมูลผูละท้ิงงานราชการ)  
อยางเครงครัดดวย 
 


