
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
ครั้งที่ 1/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประชุม 134-135 ชัน้ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

________________________ 
 
กรรมการที่มาประชุม 

1. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานกรรมการ 
2. นายเลิศวิโรจน ์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  รองประธานกรรมการ

 แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย 
4. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว    กรรมการ 
5. นายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้อ านวยการกลุ่มศกกษาและวิเคราะห์การตลาดข้าว กรรมการ 
  แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน 
6. นายพงษ์ธร ช านิกุล นิติกรช านาญการ     กรรมการ 
  แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า 
7. นายณรงค ์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง    กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมชลประทาน 
8. นายมลศักดิ์ จงรักษ์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมท่ีดิน 
9. นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ นักบัญชีช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
10.นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยี   กรรมการ 
  การส ารวจและท าแผนที่    
  แทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
11.นายส าราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   กรรมการ 
  แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
12.นายสุริยะ ค าปวง ผู้อ านวยการกลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์  กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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13.นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  แทนเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
14.นายนิคม จันทโร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ  กรรมการ 
  แทนผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
15.นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ กรรมการ 
  ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร 
  แทนประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
16.นายสมชาย ศิริสมฤทัย        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17.นายสมชาย บุญประดับ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18.นางอมราวดี ศัลยพงษ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
19.นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
20.นางสาวลดาวัลย์  ค าภา        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
21.นายชลิต ด ารงศักดิ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
22.นายสาธิต มณีผาย        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
23.นายเอกจิต ไตรภาควาสิน       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
24.นายสิริวิชญ กลิ่นภักด ี หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการที่ติดราชการไม่มาประชุม 
1. นางอินทิรา เอ้ือมลฉัตร        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ กรมส่งเสริมการเกษตร 
  การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
2. นางชลอารีย์ วาสินานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ   
3. นางสาวนิศาชล เจือทอง นักวิชการเกษตรช านาญการ   กรมการข้าว 
4. นางสาวปราณี ชมพัฒนา นักวิชาการคลัง     กรมบัญชีกลาง 
5. นางสาวธัญญชล พิชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กระทรวงมหาดไทย 
6. นางสาวรัตน์พิรุณ  กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กรมส่งเสริมการเกษตร 
7. นายพลเสก ขมักการ พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
8. นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง   
9. นายธนะพัฒน์ วิสิทธิ์จิรโชค นายช่างชลประทานอาวุโส  ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 
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10. นายพิษณุ แถลงกิจ นายช่างชลประทานอาวุโส  ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 
11. นายสุรยุทธ สันตจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
  ช านาญการ 
12.นายวิทยา ทรัพย์คงทน นายช่างชลประทานอาวุโส  ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร 
13.นายสมชาย สารสัสดีกุล วิศวกรชลประทานช านาญการพิเศษ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
14.นางแน่งน้อย ฤกษ์ถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
  ช านาญการพิเศษ   
15.นายประเมษ ชูสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
  ช านาญการพิเศษ 
16.นายกฤษณะ มงคลหัตถี นิติกรช านาญการพิเศษ   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
17.นายณรงค ์ มาเกตุ นิติกรช านาญการพิเศษ   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
18.นายชัยโรจน ์ อุปรารัตน์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
19.นายกมล ดีศรีศักดิ์ วิศวกรชลประทานช านาญการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
20.นายเศรษฐา เครือสุคนธ์ นิติกรช านาญการ    ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
21.นายอ านาจ อุยถาวรยิ่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
22.นางอลิษา วงศ์เสงี่ยม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
23.นายฉกาจ โชตินอก วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
24.นายคณากร เม้งเกร็ด วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
25.นายวีรพงษ์ วัฒนสมสกุล นายช่างชลประทานช านาญงาน ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 
26.นางสาวธัญลักษณ์  จันทร์ประเสริฐ  นิติกร   ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 
27.นายชูเกียรติ หงส์ทอง นิติกรช านาญการ    ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
28.นางดวงใจ บุญล้ าเลิศ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
29.นางสาววลัยรัตน์  ทับพร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
30.นางวิจิตรา ทรัพย์คงทน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
31.นางวรรณวิมล บุญญวินิจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
32.นางสาวปุญชรัสมิ์  เหยียดชัยภูมิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
33.นางสิริญา พนมวัน ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
    ช านาญการ 
34.นางสาวเสาวลักษณ์  ดาวเรือง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
    ปฏิบัติการ 
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35.นางสาวจาริยา ใจดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
    ปฏิบัติการ 
36.นางสาวเมฐยา แย้มโชติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
    ปฏิบัติการ 
37.นางสาวสุมน ทั้วสุภาพ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
38.นางสาวนริตตา เหมแหวน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
39.นางสาวณิชารัศม์  พัชรวิภาพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
40.นางสาวปิ่นฤทัย หลักทอง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
41.นายวชิรนันท ์ ชัยศรี   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
42.นางสาวปรารถนา  ชาญวริัตน์   เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
43.นางสาวนภสิกร  ชนช ี   เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
44.นางสาวพลอยไพลิน  สีปากดี   เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
45.นางสาวจิรวนิต ส่งรัศมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
46.นางสาวภชาพร เกล็ดนิ่ม  เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 

เลขานุการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ให้กรรมการฯ ทุกท่านทราบและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ขอแก้ไข
คือ นางอมราวดี  ศัลยพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ขอแก้ไขหน้า 43 และหน้า 44 (ขอเรียบ
เรียงข้อความใหม่เพ่ือให้เข้าใจง่ายแต่เนื้อหาคงเดิม) ดังนี้ 

1. หน้า 43 ย่อหน้าสุดท้าย “การอนุญาตพิจารณาของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ที่จะ
เห็นชอบคณะกรรมการจังหวัดพิจารณามาแล้ว เป็นเรื่องไม่เสียหาย แต่เนื่องจาก   
ข้อ 10 เป็นเรื่องของคณะกรรมการจังหวัดจะต้องมีเหตุผลด้วยว่า เป็นเรื่องจ าเป็น  
ในกรณีที่มีความจ าเป็น หมายถึงขนาดไหนอย่างไร ฉะนั้น คณะกรรมการชุดนี้
เห็นชอบควรที่จะมีเหตุผลในเรื่องความจ าเป็นแต่เหตุผลตามที่คณะกรรมการจังหวัด
พิจารณา เป็นเรื่องท่ีไม่เกิดความเสียหาย แต่ไม่ได้ให้เหตุผลว่า มีความจ าเป็นอย่างไร 
แต่บางรายเห็นว่าเป็นเรื่องจ าเป็น บางรายไม่เกิดความเสียหาย แต่ไม่บอกว่าไม่
เสียหายเพราะอะไร (ตามข้อ 5)” ขอเรียบเรียงข้อความใหม่เป็น “การพิจารณา
เห็นชอบของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ นอกจากจะต้องพิจารณาว่าไม่เกิดความเสียหาย
หรือขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการแล้ว ยังต้องมีเหตุผลตามข้อ 10 
ด้วยว่า เป็นกรณีจ าเป็น ความจริงแล้ว กรณีจ าเป็นหรือไม่อย่างไร เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดต้องพิจารณามาก่อน ว่าแต่ละรายมีเหตุผลจ าเป็น
อย่างไร ซึ่งดูตามเหตุผลที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาแล้ว ไม่ได้ให้
เหตุผลในเรื่องความจ าเป็น ส่วนใหญ่ระบุเพียงไม่เกิดความเสียหาย และไม่ได้ให้
เหตุผลด้วยว่า ไม่เสียหายต่อการจัดรูปที่ดินเพราะเหตุใด ซึ่งเห็นว่าเหตุผลในการ
เห็นชอบแต่ละรายจ าเป็นต้องระบุไว้ชัดเจน” 

2. หน้า 45 ย่อหน้าที่ 3 “ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่ ถ้าอนุญาตให้
เปลี่ยนไปแล้ว จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ที่จัดเก็บหรือไม่” เพิ่มเติมค า
ว่า “การขออนญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ ถ้าอนุญาตให้เปลี่ยนไป
แล้ว จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ที่จัดเก็บหรือไม่” 
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 ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้แก้ไขเพ่ิมเติมและส่งรายงานการประชุมวาระที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมให้
กรรมการทุกท่านทราบแล้ว ไม่มีกรรมการฯ ขอแก้ไขเพ่ิมเติมแต่ประการใด จกงถือว่าเป็นการรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าวแล้ว 
 จกงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติ (นายสมชาย  ศิริสมฤทัย)    

 - ในหน้าที่ 44 สืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว กรณีขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผมได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่า กรณี ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม แล้วมาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินในส่วนของตน แต่ไม่ได้มีการรังวัด
แบ่งแยกออกไป จะท าได้หรือ ในวันนั้นอภิปรายกันในที่สุด ผกม.จด. ให้หน้าที่ 45 แจ้งว่า ขอถอนรายที่ 6 
นางธนภร ศรีสุวรรณ เพ่ือการยอมรับในสัดส่วนที่ดิน โดยให้ทุกคนมาเซ็นชื่อรับรองหรือแบ่งแยกเป็นสัดส่วน
ตามกฎหมาย แต่มติที่ประชุม ในรายท่ี 6 นี้ ยังไม่ให้ความเห็นชอบ แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อมีการถอนออก
จากการพิจารณาแล้วต้องไม่มีมติที่ประชุม ขออนุญาตทบทวนตรงนี้ ถ้าเป็นไปได้รายที่ 6 ให้เป็น คณะ
กรรมการฯ อนุมัติให้ถอนเรื่องออกจากการพิจารณา การใช้ถ้อยค า ว่ายังไม่ให้ความเห็นชอบและให้กลับไป
ทบทวนดูเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนอีกครั้งหนึ่งน่าจะไม่ตรงข้อเท็จจริง 

เลขานุการฯ (นายสิริวิชญ  กลิ่นภักดี) 

 - ขอรับไปด าเนินการแก้ไข 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และให้ปรับแก้
ข้อเท็จจริงตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ชี้แจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

เรื่องที ่3.1  รายงานผลการพิจารณาเห็นชอบแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ า       
เพื่อเกษตรกรรม ปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และสถานะการเงินกองทุน ณ วันที่ 30 
เมษายน 2560 

เลขานุการฯ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางขอรายงานผลการพิจารณาเห็นชอบแผนงานและค่าใช้จ่ายส าหรับ
แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม ปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และสถานะการ
เงนิกองทุนจัดรูปที่ดิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  รายงานผลการพิจารณาเห็นชอบแผนงานและค่าใช้จ่ายส าหรับแผนงานและโครงการจัด
รูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
  กองทุนจัดรูปที่ดินมีเงินคงเหลือ (ปลอดภาระผูกพัน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นเงิน 
31,443,991.68 บาท ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาแล้วเห็นว่ามีแผนงาน/โครงการที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการ จกงได้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนในการประชุมครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงานและค่าใช้จ่ายส าหรับแผนงานและ
โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมปี 2560 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 จ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน 
22,654,920 บาท ประกอบด้วย 1) งานปรับปรุงท่อส่งน้ าเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่จังหวัด
อ่างทอง 2) งานออกแบบงานจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม จ านวน 36 รายการ 3) งานส ารวจภูมิประเทศงาน
จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและงานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน จ านวน 40 รายการ 4) โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนส าหรับกองทุนจัดรูปที่ดิน คงเหลือเงินภายหลังเห็นชอบแผนงานฯ 
เป็นเงิน 8,789,071.68 บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) 

  2.  รายงานสถานะการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2560) 
  สถานะการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดิน มียอดเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 
เมษายน 2560 เป็นเงิน 24,137,723.59 บาท มีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 
  ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559    137,271,894.48 บาท                             
  บวก รายรับจากเงินงบประมาณปี 2560          750,000,000 บาท
         รายรับระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถกง เมษายน 2560      8,406,864.77 บาท 
         รับคืนเงินจากกรมที่ดิน           1,047,169.77 บาท 
  รวม          896,725,929.02 บาท 
  หัก รายจ่ายจริง ตุลาคม 2559 ถกง เมษายน 2560     514,895,338.47 บาท 
       ภาระผูกพันตามแผนงานก่อนปี 2560        43,307,084.90 บาท 
       ภาระผูกพันตามแผนงานปี 2560      291,730,862.06 บาท 
       ภาระผูกพันตามแผนงานปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1      22,654,920.00 บาท 
           ยอดเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 24,137,723.59 บาท 
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ประเด็นที่เสนอ 

  จกงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

กรรมการฯ ในปีงบประมาณ ปี 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน ขอรับงบประมาณไว้เท่าไหร่ ขณะนี้เงินเหลือ
น้อยมาก จ านวน 24 ล้านบาท 

เลขานุการฯ (นายสิริวิชญ  กลิ่นภักดี) 

 ในปี 2561 ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนจัดรูปที่ดิน
จากรัฐบาล ผ่านกรมชลประทาน กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท เป็นงานจัดรูปที่ดินวงเงิน 
63,274,800 บาท เป็นงานจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมวงเงิน 936,725,200 บาท  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.2   รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงานโครงการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและ   

จัดรูปท่ีดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เลขานุการฯ 
  1. การสนับสนุนงานตามนโยบายของ รมว.กษ.  
  1.1 การบูรณาการในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 
  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและสนับสนุนแหล่งน้ าให้กับพ้ืนที่
เกษตรแปลงใหญ่ ซก่งเป็นงานนโยบายที่ส าคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1) แปลงใหญ่ปี 2559 จ านวน 600 แปลง 
  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตรวจสอบพื้นท่ีเกษตรแปลงใหญ่ปี 2559 จ านวน 600 แปลง 
พบว่าอยู่ในเขตพ้ืนที่โครงการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและจัดรูปที่ดิน จ านวน 22 แปลง จ าแนกเป็นดังนี้ 
   1.1 มีระบบส่งน้ าสมบูรณ์แล้ว จ านวน 7 แปลง 
   1.2 อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบกระจายน้ าสนับสนุนแปลงใหญ่ จ านวน 6 แปลง  โดย
คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 
    -งบกองทุนจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 จ านวน 1 แปลง (ผลงานความก้าวหน้า
ปัจจุบัน 97%  คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2560)  
    -งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (งบกลุ่มจังหวัด) จ านวน 5 แปลง  
   1.3 อยู่ในแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบกระจายน้ าสนับสนุนแปลงใหญ่ ปี 2561
จ านวน 9 แปลง 
  2) แปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 1,200 แปลง 

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางร่วมบูรณาการผลักดันพ้ืนที่โครงการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม
และจัดรูปที่ดิน ที่ได้ก่อสร้างระบบกระจายน้ าเข้าสู่แปลงเกษตรกรรมแล้วเสร็จ มีสภาพระบบส่งน้ าที่สมบูรณ์
สามารถใช้การได้ดี โดยน าเสนอพ้ืนที่ต่อโครงการชลประทานจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ปี 2560 ซก่งได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่ามีแปลงใหญ่ปี 2560 อยู่ในเขตพ้ืนที่โครงการ
จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและจัดรูปที่ดิน จ านวน 35 แปลง จ าแนกเป็นดังนี้ 
   2.1 มีระบบส่งน้ าสมบูรณ์แล้ว จ านวน 34 แปลง 
   2.2 อยู่ในแผนก่อสร้างระบบกระจายน้ าสนับสนุนแปลงใหญ่ ปี 2561 จ านวน 1 แปลง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 การขับเคลื่อน "โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 

  โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเกษตรกรที่มีความสนใจในการน าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง รวม
จ านวน 417 ราย ในเขตจังหวัดพิจิตร หนองคาย อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม สิงห์บุรี อ่างทอง 
นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซก่งได้มีการส่งมอบปัจจัยการผลิต จัดอบรมให้องค์ความรู้ เชิงปฏิบัติการ  
พาเกษตรกรศกกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียง จัดอบรมกับ 5 ประสาน โดยประกอบด้วย เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตรกร/เกษตรกร
ต้นแบบ สถาบันการศกกษาในพ้ืนที่ และภาคเอกชน พร้อมทั้งได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตาม
แผนการผลิตของเกษตรกรที่อยู่ในความดูแล สามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกร ได้ดังนี้ 

ที ่ พื้นที่รับผิดชอบ 
เกษตรกร 

ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ (ราย) 

การจ าแนกกลุ่มความพร้อมของเกษตรกร 
กลุ่มพร้อมมาก 

(ราย) 
กลุ่มพร้อมปานกลาง 

(ราย) 
กลุ่มพร้อม 

(ราย) 
1 อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 14 4 8 2 
2 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 20 6 12 2 
3 อ.กุดจับ จ.อุดรธาน ี 3 1 1 1 
4 อ.เมือง จ.สกลนคร 108 32 65 11 
5 อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น 102 49 50 3 
6 อ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม 55 3 26 26 
7 อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี 17 9 8 0 
8 อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 7 3 4 0 
9 อ.เฉลิมพระเกียรต ิ

จ.นครศรีธรรมราช 
80 15 65 0 

10 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 11 3 8 0 
 รวม 417 

 (100%) 
125 

29.98% 
247 

59.23% 
45 

10.79% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 

โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุี 



 
 
  2. ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนงานและโครงการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและ
จัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2560  
  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้รับงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 เพ่ือมา
ด าเนินการตามแผนงานและโครงการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 750 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่แนบ แบ่งออกเป็น 
  1) งานก่อสร้างจัดรูปที่ดินจ านวน 4 โครงการ รวมเนื้อที่ 7,640 ไร่ วงเงินงบประมาณ 
98.850 ล้านบาท ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สุพรรณบุรี สกลนคร และบุรีรัมย์ โดยคาดว่าจะด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 4 โครงการภายในเดือนกันยายน 2560 

2) งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมจ านวน 54 โครงการ รวมเนื้อที่ 87,850ไร่ 
วงเงินงบประมาณ 651.150 ล้านบาท ในพ้ืนที่ 37 จังหวัด โดยปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
5 โครงการ ส่วนที่เหลืออีก 49 โครงการ คาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 

ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดังนี้ 

กิจกรรม 
เน้ือที่ 
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  
ความก้าวหน้า 
การก่อสร้าง 

แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย แผนงาน ผลงาน 
จ านวน

(ล้านบาท) 
% 

จ านวน
(ล้านบาท) 

% % % 

รวม 95,490 750.00 417.52 55.67 530.82 70.78 72.44 74.54 
1.งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน 7,640 98.85 55.03 55.67 50.93 51.52 73.18 73.09 
2.งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ า 
เพื่อเกษตรกรรม 

87,850 651.15 362.49 55.67 479.89 73.70 72.38 74.67 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานจัดรูปท่ีดินโครงการประตรูะบายน ้าห้วยปลาหาง
ตอนล่าง (ส่วนท่ี 2) จ.สกลนคร 

งานจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่าโบสถ์ 
ส่วนท่ี 3 จ.สุพรรณบุร ี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครปฐม 
(คลอง 2R-5L ระยะ2) จ.ราชบุร ี

งานจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน า้โป้งจ้อ (ระยะที่ 3) 
จ.เชียงใหม่ 

งานจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน า้โป้งจ้อ (ระยะที่ 3) 
จ.เชียงใหม่ 

งานจัดระบบน ้าสถานสีูบน ้า P6B (ระยะที่ 2) 
จ.อุดรธาน ี

งานจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปตัตานี 
(ต้าบลดอนรัก) ระยะที่ 1 จ.ปัตตาน ี

งานจัดระบบน ้าโครงการชลประทานชัยนาท ส่วนท่ี 1 
จ.ชัยนาท 



 
 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนงานและโครงการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและ

จัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
  1) งานปรับปรุงท่อส่งน้ าเข้านา ในเขตจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชัณสูตร  
จ. อ่างทอง จ านวน 1 แห่ง วงเงิน 0.200 ล้านบาท เพ่ือปรับปรุงท่อส่งน้ าที่ช ารุดเสียหายให้สามารถใช้งาน
และส่งน้ าเข้าพ้ืนที่ซก่งเป็นพ้ืนที่แปลงใหญ่ จ.อ่างทอง โดยปัจจุบัน (16 พฤษภาคม 2560) มีผลการเบิกจ่าย 
0.140 ล้านบาท  ผลการด าเนินงานก่อสร้างร้อยละ 90 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2560 
  2) ค่าออกแบบงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม จ านวน 36 รายการ รวมพ้ืนที่ 104,440 
ไร่ วงเงิน 3.96872 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและส ารวจตรวจแนวตามร่างแบบก่อสร้าง 
คาดว่าจะสามารถออกแบบได้แล้วเสร็จทุกโครงการภายในเดือนกันยายน 2560 

3) ค่าส ารวจงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและงานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน จ านวน 40
รายการ รวมพ้ืนที่ 133,230 ไร่ วงเงิน 14.7862 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการส ารวจภูมิประเทศใน
สนาม คาดว่าจะสามารถส ารวจภูมิประเทศได้แล้วเสร็จทุกโครงการภายในเดือนกันยายน 2560 

4) โครงการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนส าหรับกองทุนจัดรูป
ที่ดิน วงเงิน 3.700 ล้านบาท กรมชลประทานได้อนุมัติรับราคาจากบริษัทที่ปรกกษาบริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ 
แอดไวเซอรี่ จ ากัด วงเงินรับราคา 3.691 ล้านบาท  
 

 

งานปรับปรุงท่อส่งน้ าเข้านา ในเขตจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชัณสูตร จ. อ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  4. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและ
การผลิตในระดับแปลงเกษตรกร 
  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้รับงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 ตามแผนงานและ
โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ปี 2560 เพ่ือมาด าเนินการโครงการฝึกอบรมเกษตรกร 
หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและการผลิตในระดับแปลงเกษตร จ านวน 79 รุ่ น 
(เกษตรกรรุ่นละ 30 ราย) วงเงิน 3.002 ล้านบาท ซก่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา
สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันในเขตโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม รวมถกงมีความ
เข้าใจในนโยบายด้านการเกษตร การลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ระบบเกษตรกรรมอย่าง
อย่างยืน และการจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มาให้ความรู้ รวมถกงพาศกกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม โดยผลการด าเนินการใน
ปัจจุบัน (31 พฤษภาคม 2560) ได้ฝึกอบรมไปแล้ว 18 รุ่น มีผลการเบิกจ่าย 0.6086 ล้านบาท (คิดเป็น 
20.27%) คาดว่าจะด าเนินการจัดฝึกอบรมครบ 79 รุ่น ในเดือนมิถุนายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและการผลิตในระดับแปลงเกษตรกร จ.พัทลุง 

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและการผลิตในระดับแปลงเกษตรกร จ.นครปฐม 

เกษตรอ ำเภอปำ่พะยอมเป็นวิทยำกร หัวหน้ำกลุ่มถ่ำยทอดเทคโนโลยีศูนย์วจิัยพันธุ์ข้ำว จ.พัทลงุ เป็นวิทยำกร 



   
 

5. การประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการโครงการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและจัดรูป
ที่ดิน ปีงบประมาณ 2560 
  ตามที่ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มี
ข้อเสนอแนะให้ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการโครงการจัดระบบน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรมและจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2560 ดังนั้น ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางจกงได้ขอความอนุเคราะห์จาก
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. งานจัดระบบน้ าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาสองพ่ีน้อง คลอง 4L-5L-2L จ.สุพรรณบุรี 
2. งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 3 จ.สุพรรณบุรี  
3. งานจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้ากุดฮี จ.ศรีสะเกษ 
ปัจจุบันส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เกษตรกรใน

พ้ืนที่ โครงการล าดับที่  1 เมื่อวันที่  18 -21 เมษายน 2560 และโครงการล าดับที่  2 เมื่อวันที่  
22-26 พฤษภาคม 2560 ส าหรับโครงการล าดับที่ 3 คาดว่าจะเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เกษตรกรในวันที่ 
12-16 มิถุนายน 2560 โดยคาดว่าจะด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 
เมื่อด าเนินการประเมินฯ แล้วเสร็จ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางจะรายงานในที่ประชุมทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การเกบ็ขอ้มูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์งานจดัระบบน้ าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง คลอง 4L-5L-2L จ.สพุรรณบุร ี

การเกบ็ข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิก์ารด าเนินการงานจดัรปูที่ดนิโครงการส่งน้ าและบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ส่วนที่ 3 จ.สพุรรณบุรี 



 
 
 
ข้อสังเกต 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา) 
 - ในเรื่องของการฝึกอบรม อยากให้มีการติดตามว่าเมื่อฝึกอบรมไปแล้ว เกษตรกร ได้น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงหรือไม่  ขอให้ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ติดตามผลจากการที่อบรมว่ามีการน าเอาไปใช้
ประโยชน์แค่ไหนอย่างไร 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ (นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป) 
 - ขอเสนอให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของแต่ละปีงบประมาณว่าได้ผลสัมฤทธิ์
อย่างไร ตามแผนแม่บทท่ีก าหนดไว้ใน 3 หัวข้อ ดังนี้ 
 1. เรื่องของการประหยัดน้ า 
 2. เรื่องการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุกการผลิต 
 3. เรื่องการตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
จะต้องประเมินให้ครบทั้ง 3 หัวข้อนี้  
ประธาน สั่งการให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม ตามแผนแม่บทที่ก าหนดไว้ใน 3 หัวข้อ  

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่องที ่3.3  รายงานผลด าเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดินตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักงาน     
การตรวจเงินแผ่นดิน 

เลขานุการฯ 

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีงบประมาณ 2558        
ของกองทุนจัดรูปที่ดิน กรมชลประทาน จ านวน 2 งบ ได้แก่ 1.) งบการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2557 ถกงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 2.) งบการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 
2558 ถกงวันที่ 30 กันยายน 2558 สรุปผลการตรวจสอบ มีดังนี้ 
  ประเด็นที่  1. กองทุนจัดรูปที่ดินได้ท าการปรับปรุงบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 โดย
ไม่มีหลักฐานประกอบรายการปรับปรุงบัญชี จ านวน 7 รายการ ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2542 
  ประเด็นที่  2. บัญชีรายได้ค้างรับ (ดอกเบี้ยค้างรับ) ปรากฏว่ายอดที่ส่งให้ตรวจสอบตาม
ระบบ GFMIS,โปรแกรมบัญชีและรายงานของส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมีผลต่างกัน จกงไม่สามารถตรวจ  
สอบได ้
  ประเด็นที่  3. บัญชีลูกหนี้ระยะยาว (ลูกหนี้โครงการจัดรูปที่ดิน) ปรากฏว่ายอดที่ส่งให้
ตรวจสอบตามระบบ GFMIS,โปรแกรมบัญชีและรายงานของส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมีผลต่างกัน จกงไม่
สามารถตรวจสอบได ้

       ผลการด าเนินงาน 

 ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางขอรายงานผลด าเนินงานในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1  
  1.  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ด าเนินการค้นหาเอกสารประกอบอย่างถกงที่สุดแล้ว แต่ไม่
สามารถค้นหาเอกสารได้ จกงน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 
10 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมมีมติให้หารือกระทรวงการคลังเพ่ือขอทราบแนวทางปฏิบัติกรณีเอกสาร     
สูญหาย  
  2.  กรมชลประทานขอทราบแนวทางปฏิบัติกรณี เอกสารสูญหาย ตามหนั งสื อ                 
ที่ กษ.0308/5806 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ที่ กค 427/17157 
ลงวันที่  17 มิถุนายน 2557 แจ้งให้กรมชลประทานด าเนินการตามหนั งสือกระทรวงการคลั ง                   
ที่ กค 0526.7/ว72 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2541 เรื่องการใช้ส าเนาเอกสารแทนต้นฉบับที่สูญหาย 
  3.  กรมชลประทานได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้หนังสือกระทรวงการคลังตามข้อ 2 
ครบถ้วนแล้ว ดังนี้  
 
   
 



 
 
   3.1  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุและพฤติการณ์เกี่ยวกับเอกสารสูญ
หาย ตามค าสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 83/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 พบว่าสาเหตุส าคัญเกิดจาก
ปัญหาน้ าท่วมและการปรับปรุงอาคารส านักงาน และกรมฯ ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจ 
สามเสน เกี่ยวกับเอกสารการปรับปรุงบัญชีกองทุนจัดรูปที่ดินสูญหาย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  
   3.2  กรมชลประทานอนุมัติให้ใช้หลักฐานอ่ืนที่มิใช่หลักฐานการจ่ายเป็นหลักฐาน
แทนเอกสารที่สูญหาย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 และได้รายงานผลด าเนินการให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมบัญชีกลางทราบแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 และวันที่ 
31 สิงหาคม 2559  

 ประเด็นที่ 2 - 3 

 กรมชลประทานได้แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบการบันทกกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้โครงการจัดรูป
ที่ดินตามค าสั่งกองการเงินและบัญชีที่ 5/2559 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว โดยจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน และจะได้รายงานให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป 

ประเด็นที่เสนอ 

 จกงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน  ประเด็นที่ 1 รับทราบ  
ประเด็นที่ 2 ที่ 3 ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามที่
เลขานุการฯ ได้ชี้แจง 

ข้อสังเกต  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย (นางอมราวดี  ศัลยพงษ์) 
  - เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทั้งของกองทุน หรือว่าโครงการตามแผนเป็นเอกสารส าคัญ ควรจะ
มีการก าชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารค่าใช้จ่ายทั้งของกองทุน และโครงการให้จัดเก็บ
รักษาหรือหาวิธีการเก็บรักษาอย่าให้เกิดการสูญหาย ซก่งต้องเก็บตามระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด มิฉะนั้น
อาจมีปัญหาต้องรับผิดชอบตามมา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  

 

 

 



 
 
เรื่องท่ี 3.4  ความก้าวหน้าการจัดท าแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 – 2579 

เลขานุการฯ 
  ส านักงานจัดรูปท่ีดินกลางได้จัดท าแผนแม่บทการจัดรูปท่ีดิน พ.ศ. 2560 – 2579 และได้น าเสนอ
คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางเมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ซก่งคณะกรรมการฯ ได้ให้
ความเห็นชอบในหลักการและให้ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลตามท่ีคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ โดยให้น าเสนอประธาน
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปท่ีดิน (รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ) พิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 

การด าเนินการ 
  ส านักงานจัดรูปท่ีดินกลางได้ปรับปรุงข้อมูลตามท่ีคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ และได้
น าเสนอประธานคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปท่ีดินให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2560 จกงได้น าเสนอแผนแม่บทการจัดรูปท่ีดิน พ.ศ. 2560 – 2579 เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี กษ 0309/2534 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2560 
(รายละเอียดเอกสารท่ีแนบ) โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรกกษา เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 ลงมติเห็นชอบ
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท าแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน 
เพื่อให้สามารถด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปีงบประมาณต่อๆไป ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ท้ังนี้ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของของหน่วยงานต่างๆ ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย ตามหนั งสือส านัก เลขา ธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วน ท่ีสุด  ท่ี  นร  0505/19328 ลงวัน ท่ี  
7 มิถุนายน 2560 

หน่วยงำน ควำมเห็นประกอบ 

กค. - แผนแม่บทฯ เป็นกรอบทิศทางการบรหิารจัดการจัดรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการใช้น ้าและบริหารจัดการน ้าในระดับไร่นา  
- ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนแม่บทฯ และรายงานให้ คจก.ทราบ 

คค. - เป็นการด้าเนินการส่งเสริมการท้าการเกษตรและพัฒนาระบบชลประทาน เพิม่ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ น 
- ต้องมีการบูรณาการความรว่มมือหนว่ยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- จ้าเป็นตอ้งท้าการประชาสัมพันธ์ให้กบัหน่วยงาน องค์การ ให้เข้ามามีสว่นร่วมในการรับทราบข้อเท็จจริง วิเคราะห์แนวทาง
การพัฒนาพื นที ่ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมรับผิดชอบจากการด้าเนินการตามแผนแม่บทฯ 

ทส. - ควรวางกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูลผลงาน ความก้าวหนา้ ปัญหาอุปสรรค และจัดท้าฐานขอ้มูล เพื่อ
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาโครงการโดยการมีส่วนรว่มของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการทุกระยะ  

วท. - ควรพิจารณาเพิ่มมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศที่มีผลต่อสภาพอุทกวิทยาของลุ่มน ้าทั ง
ในและนอกเขต ชป. และส่งผลต่อปริมาณน ้าที่ไหลลงพื นที่เก็บน ้า 

สศช. - กษ. ควรเร่งรัดการจัดท้าแผนปฏบิัติการฯ เพื่อรองรับแผนแม่บทฯ โดยเน้นผลตอบแทนด้านการผลิตให้คุ้มค่ากับการลงทุนการ
จัดระบบชลประทานในไร่นา ซ่ึงมีค่าลงทุนสูงกว่าพื นที่ชลประทานทั่วไป  
- ด้าเนินการประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ให้สามารถบริหารจัดการกจิกรรมต่อเนือ่ง ดูแล
รักษาระบบชลประทาน และมีหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งสนับสนุนการผลิตและการตลาด 

ประเด็นที่เสนอ 
  จกงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ ทั้งนี้ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 



 
 

ประธาน  เฉพาะประเด็นนี้ เนื่องจากฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าแผนแม่บทเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว และ
ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปแล้ว  ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ผ่านความเห็นชอบจาก          
5 หน่วยงาน ที่ทางฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงก็เลยสั่งการว่า เมื่อท าเป็นรูปเล่มแล้ว ก็ต้องเอาความเห็นของ         
5 หน่วยงานนี้ใส่เข้าไปด้วย อย่างไรก็ตาม อยากเพ่ิมเติม ณ ที่นี้ว่า ในแผนแม่บทที่ได้ท าไปแล้ว และมีความเห็น
ของ 5 หน่วยงานแล้ว แต่วันนี้ประเทศไทยเรามีแผนบริหารจัดการน้ าของประเทศทั้งหมด ซก่งเราไม่เคยมีมา
ก่อน ปัจจุบันเรามีแผนบริหารจัดการน้ าทั้งระบบทั้งประเทศ ดังนั้น ในเรื่องการจัดรูปที่ดิน และการใช้น้ าในการ
จัดรูปที่ดินต้องเกิดการต่อเนื่องเชื่อมโยง บางครั้ง การท าแผนบริหารจัดการน้ าจะมาสอดรับแผนแม่บทการจัด
รูปที่ดิน โดยเฉพาะการกระจายน้ าในพ้ืนที่ไร่นา ก็จะไปต่อเนื่องเชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการน้ า ถ้าแผน     
2 แผนนี้ ต่อเนื่องเชื่อมโยงด้วยกันได้ก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าโดยรวมของประเทศได้ 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  ขอความเห็นชอบให้ที่ดินกรมชลประทานคงเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไปในเขตโครงการจัด 
       รูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 

เลขานุการฯ    ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ ต าบลท่าช้าง ต าบลมะตูม 
อ าเภอพรมหมพิราม ต าบลบ้านกร่าง ต าบลจอมทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก และต าบลชุมแสงสงคราม ต าบล
บางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุ โลก พ.ศ. 2524 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก          
ได้ก าหนดแปลงที่ดินที่จะ จัดให้แก่เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน ด าเนินการจัดสร้างระบบชลประทาน
และการระบายน้ า การสร้างถนนหรือทางล าเลียงในไร่นา การปรับระดับพ้ืนดินและการอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดรูป
ที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปี พ.ศ.2524 ซก่งภายในแผนที่แสดงเขตโครงการจัดรูปที่ดินแนบท้ายพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวมีที่ดินสาธารณประโยชน์ (ทุ่งหนองอ าปรือ) เนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ เศษตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านกร่าง อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับที่ดิน
ดังกล่าว โดยมิต้องด าเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดินและให้ที่ดินสาธารณฯเป็นทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดรูปที่ดินตาม มาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ปัจจุบันได้โอนมาเป็นที่ดินของ กรมชลประทานตามบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านกร่าง มีความ
ประสงค์ขอคืนที่ดินสาธารณประโยชน์ (ทุ่งหนองอ าปรือ) เนื่องจากเป็นหนองน้ าสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกันดังเดิม ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จกงน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัดพิษณุโลกในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ดิน
สาธารณประโยชน์ (ทุ่งหนองอ าปรือ)  เดิมสภาพเป็นหนองน้ าสาธารณะประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่แต่
เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาฯ และด าเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินเสร็จแล้วปี พ.ศ. 2524 ก็มิได้ใช้หนองน้ า
สาธารณะดังกล่าวมาด าเนินการจัดรูปที่ดินไม่ไดใ้ช้เป็นที่ระบายน้ าแปลงจัดรูปที่ดินแต่อย่างไร เพ่ือให้กลับไปอยู่
ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่างซก่งมีอ านาจการดูแลอยู่เดิมต่อไป ทั้งไม่กระทบหรือเสียหาย
ต่อการจัดรูปที่ดิน จกงมีมติเห็นสมควรจัดให้ที่ดินกรมชลประทานคงเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป 
เนื้อที่รังวัดได้ 18-2-09.9 ไร่ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
และให้ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกส่งเรื่องให้ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง เพ่ือให้น าเสนอคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินกลางให้ความเห็นชอบต่อไป 

การด าเนินการ   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้น าเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับ
กฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เดิม
ที่ดินสาธารณประโยชน์ (ทุ่งหนองอ าปรือ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก มีสภาพเป็น
หนองน้ าสาธารณะประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเพ่ืออุปโภคและการอ่ืนๆ อันอยู่ในความดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินมีผลท าให้ที่ดิน 

 

 



 

สาธารณะดังกล่าวถูกถอนสภาพตกเป็นที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทันทีโดยผลของกฎหมายอ านาจ
การดูแลก็เป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เมื่อมีการด าเนินการ
ก่อสร้างจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2524 ก็มิได้น าที่ดินสาธารณะทุ่งหนองอ าปรอืมาใช้ในการจัดรูปที่ดินเป็นแปลงจัดรูป
ที่ดินเพ่ือให้เจ้าของที่ดินขอเช่า หรือเช่าซื้อ แต่อย่างใด ดังนั้น เพ่ือให้ที่ดินสาธารณะ  ทุ่งหนองอ าปรือกลับไป
อยู่ในอ านาจดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเดิม เป็นการเปลี่ยนผู้ก ากับดูแลที่ดินเท่านั้น ทั้งไม่กระทบ
ต่อแปลงข้างเคียงที่ได้ก่อสร้างจัดรูปที่ดินไปแล้ว หรือเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน ปัจจุบันที่ดินกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ทุ่ งหนองอ าปรือ) โอนเป็นที่ดิน กรมชลประทานตามบทเฉพาะกาลมาตรา74 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  กรมชลประทานเห็นว่าที่ดินดังกล่าวไม่เหมาะสม
น ามาใช้ในการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตั้งแต่ต้นเพราะที่ดินดังกล่าวสภาพปัจจุบันก็ยังคงเป็นหนองน้ า
สาธารณะประโยชน์ร่วมกันเพ่ืออุปโภคหรือการอ่ืน ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่  ที่ได้ด าเนินการจัดรูปที่ดินไว้แล้ว 
เมื่อปี 2524 เห็นสมควรจัดให้ที่ดินกรมชลประทานคงเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและให้น าเสนอ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 34 ประกอบมาตรา  74 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  พ.ศ. 2558 ต่อไป 

ข้อกฎหมาย 

   1) มาตรา 43 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 “เมื่อได้รับ
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินใช้บังคับแล้ว 
        (1) ถ้าในเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดิน นั้น
หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดรวมอยู่ด้วยให้
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมิต้องด าเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดินและให้ที่ดินนั้นเป็น
ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดรูปที่ดิน ฯลฯ 
   2) มาตรา 74 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 “ให้โอน
บรรดากิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มาตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มาเป็นของกรมชลประทานตามพระราชบัญญัตินี้ 
   3) มาตรา 34 วรรคสองและวรรคสาม พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม    
พ.ศ. 2558 
  “ถ้าที่ดินได้ถอนสภาพตาม (1) และ (2) เป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้สงวนหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการให้
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดให้ที่ดินตอนนั้นคงเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพ่ือประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการต่อไป ถ้าไม่อาจ
ด าเนินการได้ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดที่ดินแปลงอื่นภายในเขตตามพระราชกฤษฎีกานั้นให้แทน 
 

 



 
 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสอง แล้วให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีแผนที่สังเขปแสดงขอบเขตของที่ดิน
ตอนนั้นแนบท้ายประกาศด้วยและให้ที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในลักษณะเดียวกันก่อนที่ จะ
มีการตราพระราชกฤษฎีกามาตรา 32” 
   4) มาตรา 69 วรรคสอง พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2558 
“บรรดาการด าเนินการใดเก่ียวกับคันและคูน้ าหรือการจัดรูปที่ดิน ซก่งได้กระท าไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อนที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นใช้ได้แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
กรณีที่มีปัญหาไม่อาจด าเนินการตามพระราชบัญญัติในเรื่องใดให้ด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้น เป็นไปตามที่
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนด” จกงเห็นควรน าเสนอกรรมการจัดรูปที่ดินกลางให้เห็นชอบตามมาตรา 
34 วรรคท้าย 
ประเด็นที่เสนอ 
  จกงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ใหท้ี่ดินกรมชลประทาน (ที่สาธารณะทุ่งหนอง
อ าปรือ) ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกันต่อไปในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกตามมติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
พิษณุโลก และคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติ (นายสมชาย  ศิริสมฤทัย) 
  - เดิมหนองน้ าสาธารณะ ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเดียวที่ดูแลที่สาธารณะ 
ตามมาตรา 122 พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ก าหนดให้นายอ าเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน และหนองน้ าสาธารณะ ในความหมายมอง
ว่าเป็นแก้มลิง ไม่ควรน ามาจัดรูปที่ดิน ถกงแม้โดยข้อกฎหมายสามารถโอนได้ ควรจะเป็นที่สาธารณะประเภท
พลเมืองใช่ร่วมกันที่อยู่บนบก เช่น ที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ เพราะปัจจุบันอาจไม่มีการเลี้ยงวัว เลี้ยงกระบือ อย่างนี้ ไม่
ขัดข้อง ดังนั้น เห็นด้วยกับคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดที่จะโอนกลับคืนสู่ท้องถิ่น 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ที่ดินกรมชลประทาน (ที่สาธารณะหนองอ าปรือ) บริเวณต าบลบ้านกร่าง อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 18-2-09.9 ไร่ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก คงเป็นที่  
สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป ตามมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 
และคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย 
 
 

 

 

 

 



 

4.2  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนการใช้ท่ีดินในเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน จ านวน 10 ราย 

เลขานุการ ด้วยส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้รับเรื่องการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการ 
จัดรูปที่ดินนอกเหนือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์      
วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙               
ข้อ6, ข้อ7 และข้อ9 ซก่งต้องน าเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนพิจารณาอนุญาต 
ซก่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ราชบุรี และเพชรบุรี ได้พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ
อนุญาตมาครั้งหนก่งแล้วจกงมีมติเห็นควรอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
ดังกล่าว จ านวน  10  ราย ตามตารางขอความเห็นชอบการเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินใน
หน้าถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การด าเนินการ 

 ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้น าเรื่องการเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน                
เสนอคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน
ที่มิใช่เกษตรกรรม ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560 เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอคณะกรรมการ                
จัดรูปที่ดินกลาง ซก่งที่ประชุมมีมติก าหนดกรอบการพิจารณาในการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขต
โครงการจัดรูปที่ดินไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 

 1.ความครบถ้วนของเอกสารในการใช้ประกอบการพิจารณา 

 2.ขัดต่อกฎหมายใดหรือไม่ และได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้องว่าสามารถด าเนินการได้ 

 3.การขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดินหรือมี
ผลกระทบกับพื้นท่ีข้างเคียงหรือพ้ืนที่จัดรูปที่ดินในบริเวณนั้นหรือไม่ และมีมาตรการป้องกันหรือไม่อย่างไร 

 4.การขอเปลี่ยนการใช้ที่ดินเป็นประโยชน์ เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดรูปที่ดินหรือไม่
อย่างไร 

 5.ผู้ขออนุญาตมีเหตุผลหรือความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนการใช้ที่ดินอย่างไร และ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเมื่อพิจารณาเห็นควรอนุญาตให้ระบุความจ าเป็นในการเห็นควรอนุญาตนั้นให้
ชัดเจน รวมไปถกงประโยชน์สาธารณะที่อาจจะเกิดขก้น 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้การน าเสนอเรื่องเปลี่ยนการใช้ที่ดินของแต่ละจังหวัดมีมาตรฐานและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
  

ข้อกฎหมาย 

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕58 มาตรา ๕6 วรรคหนก่ง 

 มาตรา 56 ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินห้ามมิให้ใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่
เกษตรกรรมหรือท าการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ หรือท าการใด ๆ แก่ที่ดินนั้นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ  
จัดรูปที่ดินเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหรือผู้ซก่งคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินจังหวัด มอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



 

ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดิน
เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้    

 “เปลี่ยนการใช้ที่ดิน” หมายความว่า การเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อ่ืนที่มิใช่
เกษตรกรรมรวมทั้งการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ หรือกระท าการใด ๆ แก่ที่ดินอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ
จัดรูปที่ดิน ภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

 ข้อ ๕ ห้ามมิให้อนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดินหรือ             
ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ 

  ข้อ ๑๐ การเปลี่ยนการใช้ที่ดินนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๙ หรือการเปลี่ยน 

การใช้ที่ดินในกรณีอ่ืนที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุญาตได้ใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็นเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางแล้ว  

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และความหมายของเกษตรกรรมอ่ืนตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ข้อ 1 ค าว่า “เกษตรกรรมอ่ืน” ตามประกาศนี้ให้หมายความถกง 

(1) การเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่มีการปลูกสร้างโรงเรือนหรืออาคารที่มีลักษณะถาวรส าหรับเลี้ยงสัตว์ 

ความเห็นของส านักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการขอความเห็นชอบการเปลี่ยนการใช้ที่ดิน   
ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ราชบุรีและเพชรบุรี แล้ว มีเหตุผลความ
จ าเป็นในการขออนุญาต และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดได้พิจารณาตามกรอบที่คณะอนุกรรมการฯ 
ก าหนดไว้ครบถ้วน มีมาตรการป้องกันความเสียหาย จกงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน แต่ด้วย
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินนอกเหนือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่เกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ าเป็นต้องด าเนินการตามข้อ 10 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุญาตได้      
ในกรณีที่มีความจ าเป็นเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางแล้ว  จกงเห็นควรน าเสนอ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบ มติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร, ราชบุรี, 
เพชรบุรี เพื่อให้มีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ต่อไป  
 
 
 



 

ประเด็นที่น าเสนอ 

 จกงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการ                    
จัดรูปที่ดิน ตามมติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ราชบุรีและเพชรบุรี รวมจ านวน 10 ราย     
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา) 

ข้อสังเกตของกรรมการในที่ประชุม 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒดิ้านกฎหมาย (นางอมราวดี  ศัลยพงษ์)   

ก่อนพิจารณา ขอตั้งข้อสังเกต ว่าการเปลี่ยนการใช้ที่ดินในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า มีมากขก้นเรื่อยๆ
แล้วการอนุญาตของคณะกรรมการฯชุดนี้ที่เห็นชอบไป จะมีการน าไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาส าหรับ
รายอื่นๆ ต่อไป เพราะฉะนั้น อยากขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอย่างเคร่งครัด ดูหลักเกณฑ์ ระเบียบให้ดีว่า 
อนุญาตได้หรือไม่ได้อย่างไรและเหตุผลจริงๆ แล้วใช่หรือไม่ มีหลักฐานประกอบเหตุผลถูกต้องหรือไม่ เพราะว่า 
การเปลี่ยนการใช้ที่ดินถ้าท าไปได้เรื่อยๆ ต่อไปก็คงรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการและกิจการโรงงานที่เจ้าของอ้างว่ามีระบบป้องกันน้ าเสียไม่ทราบว่ามีการตรวจสอบ อย่างจริงจังหรือ
เป็นระบบที่ใช้ได้จริงๆ หรือไม่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติ (นายสมชาย  ศิริสมฤทัย)   

ฟาร์มเลี้ยงสุกร ระบบปิดและระบบเปิดต่างกัน ระบบเปิดยังเป็นเกษตรกรรม แต่อาจไม่ตรง
กับวัตถุประสงค์ของกฎหมายการจัดรูปที่ดิน ถ้าเป็นฟาร์มเลี้ยงระบบปิดไม่ใช่เกษตรกรรม ตามความหมายของ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องค าว่า เกษตรกรรมอ่ืนของกฎหมายจัดรูปที่ดิน เมื่อไม่ใช่
เกษตรกรรมแล้ว มาดูต่อว่า วัตถุประสงค์ของกฎหมายจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ืออะไร ซก่งอยู่ในหมายเหตุ
ท้าย พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า การบริหาร
จัดการน้ าในระดับไร่นาที่เชื่อมโยงกับระบบชลประทาน ฟาร์มเลี้ยงหมู ไม่ได้ต้องการระบบน้ าของชลประทานเลย 
ดังนั้น ตามที่ท่านอมราวดีฯ ตั้งข้อสังเกตไว้ การที่ได้พิจารณาเห็นชอบไปแล้วครั้งหนก่งมันจะผูกพัน
คณะกรรมการชุดนี้ว่า ครั้งที่แล้วยังให้ ท าไมรายนี้ไม่ให้ หลักเกณฑ์ก็ไม่ต่างกัน ในส่วนที่ขอใช้พ้ืนที่พอมาดู
รายละเอียด ขอใช้บางส่วน สี่ไร่ในพ้ืนที่ทั้งหมดสี่สิบเก้าไร่สามงาน  ถ้าดูตามสัดส่วนอาจดูไม่มาก แต่พ้ืนที่ฟาร์ม 
หมูระบบปิดสี่ไร่ไม่ใช่ฟาร์มเล็ก ที่ส าคัญการควบคุมการใช้ประโยชน์เรามีการควบคุมได้ดีขนาดไหน และใน
ความเป็นจริงแล้วตอนนี้ลงมือท าฟาร์มหมูไปแล้วหรือยัง กรณีถ้าท าแล้วมาขออนุญาตท าไม ข้อสังเกต ถ้าลงทุน 
ขนาดนี้ซก่งไม่ใช่เกษตรกรเล็กๆเป็นระบบปิดด้วย จ านวนสุกรที่เลี้ยงเท่าไหร่ ถ้าอ้างเพียงว่า คณะกรรมการฯ    
ได้เคยให้ความเห็นชอบในการท าฟาร์มเลี้ยงสุกรในระบบปิดของส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรีมาแล้วจะ
มาผูกพันว่าจะต้องพิจารณาเห็นชอบด้วยต้องอธิบายใจความให้ได้ว่ามันต่างกันตรงไหน อีกกรณี ระเบียบฯ    
ใช้ค าว่า อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หมายถกง ไม่ต้องถกงกับมีการเสียหาย แค่มีเค้าลางท าท่าว่าจะไม่ดี จกงต้อง 

 



 

พิจารณาให้รอบคอบ เรื่องนี้ ข้อมูลน้อย แล้วเล่มที่แจกยิ่งเห็นหลายๆ เรื่อง เช่น ขอท าเพ็นปูนเต็มพ้ืนที่แล้วไป
จัดรูปที่ดินท าไม มีค าถาม ขอตั้งข้อสังเกตเท่านี้ 

ในที่ประชุมฯ  อยากให้ย้ าเหตุผลว่าพ้ืนที่นี้เป็นการจัดรูปที่ดินแบบเต็มหรือเป็นแบบบางส่วน อย่างน้อย
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในหลายๆ ด้าน ถ้าเป็นไปได้ให้ถ่ายรูปความเจริญมาให้ดู และแผนที่
ทางอากาศ 

ประธานที่ประชุม  อยากให้มีการก าหนดเกณฑ์ที่ถูกต้องในการพิจารณา โดยมองให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือใช้
เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้น าเรื่องขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินทั้ง ๑๐ ราย กลับไปทบทวนและให้น ามาเสนอ 
พิจารณาใหม่เพ่ือความรอบคอบ และให้ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่
เกษตรกรรม พ.ศ. 25๕๙ โดยให้ก าหนดกรอบการพิจารณาหรือการใช้ดุลพินิจอนุญาตของคณะกรรมการ    
จัดรูปที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดให้ชัดเจนยิ่งขก้น ตามท่ีประชุมได้ให้ความเห็นไว้ ดังนี้ 
 1. ให้ไปก าหนดตัวชี้วัดความเจริญของพ้ืนที่ว่าขนาดไหนระดับไหน จกงเรียกว่าความเจริญ
พัฒนาเข้าไปถกงบริเวณที่ดินนั้น ๆ แล้ว 
 2. ชี้ให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินส่งผลกระทบกับการจัดรูปที่ดิน การส่งน้ าการบริหาร
จัดการน้ าในพื้นท่ี และมีผลกระทบกับพื้นท่ีข้างเคียงอย่างไรหรือไม่ ขนาดไหน ต้องชัดเจน 

3. ความเห็นของคนหลาย ๆ คนในพ้ืนที่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ตามที่ขออนุญาต 
จะมีผลกระทบกับพวกเขาหรือไม่ อย่างไร เกี่ยวกับการใช้น้ า การบริหารจัดการน้ า การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในพ้ืนที ่

4. พ้ืนที่จัดรูปที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีการพัฒนาแบบไหน (สมบูรณ์แบบ/ไม่สมบูรณ์แบบ)    
มีรูปผังแปลงก่อสร้างมาแสดงให้ดูด้วย พร้อมภาพถ่ายพ้ืนที่ที่ขออนุญาต 

5. ระยะเวลาในการจัดรูปที่ดินด าเนินการมานานกี่ปีแล้ว คุ้มทุนแล้วหรือไม่อย่างไร 
 6. ในพ้ืนที่นั้น ๆ โครงการควรจะก าหนดอัตราส่วนในการเปลี่ยนการใช้ที่ดินได้กี่เปอร์เซ็นใน
กรอบแต่ละช่วงระยะเวลา 

7. มีเอกสารประกอบครบถ้วน เช่น รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด 
ความเห็นของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตเป็นเอกสาร เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
 
 

 

 

 



 

เลิกประชุมเวลา  11.30  นาฬิกา 

 

 

 

(นายสิริวิชญ  กลิ่นภักดี) 
หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 

 

 

 

(นายชัยโรจน์  อุปรารัตน์) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

(นางวรรณวิมล  บุญญวินิจ) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มติที่ประชุม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


