
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 

ครั้งที่ 3/2560 
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 

ณ ห้องประชุม 134-135 ชัน้ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
________________________ 

 
กรรมการที่มาประชุม 

1. นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานกรรมการ 
  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2. นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัย รองประธานกรรมการ 
   และพัฒนาเมือง ส านักนโยบายและแผน 
   แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3. นางพรรณี ทองเกตุ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว  กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมการข้าว 
4. นางวรัชชยา จันทร์กลั่น นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ   กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน 
5. นางสาวจิราภรณ์ เลิศมงคลนาม นิติกรช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า 
6. นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมชลประทาน 
7. นายศุภกร ฉัตรบวรยศธร ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการรังวัด  กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมท่ีดิน 
8. นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ นักบัญชีช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
9. นางสาวนฤมล ชมแสง ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจ  กรรมการ 
   และท าแผนที่ 
   แทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
10.นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
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11.นายสุริยะ ค าปวง  ผู้อ านวยการกลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
12.นางอัญชนา ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการ 
   แทนเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
13.นายนิคม จันทโร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ กรรมการ 
   แทนผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
   สหกรณ์การเกษตร 
14.นายวิทยา ประจันตะเสน แทนประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรรมการ 
15.นายสมชาย ศิริสมฤทัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.นางอินทิรา เอ้ือมลฉัตร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17.นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18.นางสาวลดาวัลย์ ค าภา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
19.นายสาธิต มณีผาย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
20.นายเอกจิต ไตรภาควาสิน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
21.นายสิริวิชญ กลิ่นภักด ี  หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการที่ติดราชการไม่มาประชุม 
1. นายสมชาย บุญประดับ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นางอมราวดี ศัลยพงษ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายชลิต ด ารงศักดิ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิวัตร ออกเวหา  เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวกฤษณา ภู่เทพ  เศรษฐกรช านาญการ 
3. นายพลเสก ขมักการ  นักวิชการพาณิชย์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสกหรณ์การเกษตร 
4. นางสาวปราณี ชมพัฒนา  นักวิชาการคลัง 
5. นายฐิติพงศ ์ วิชัยกรร  นักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ 

6. นางฐิระกานต์ ดิฐวิญญู  ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7. นายกิตติพร ฉวีสุข  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจัดรูปที่ดิน   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
8. นายกฤษณะ มงคลหัตถี  นิติกรช านาญการพิเศษ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
9. นายชัยโรจน ์ อุปรารัตน์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
10.นายสมชาย สารสัสดีกุล  วิศวกรชลประทานช านาญการพิเศษ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
 
 



- 3 - 
 
11.นางแน่งน้อย ฤกษ์ถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
   ช านาญการพิเศษ 
12.นายยุทธประวีร์ ขัติยวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
   ช านาญการพิเศษ 
13.นายณรงค์ มาเกตุ  นิติกรช านาญการพิเศษ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
14.นายวุฒิชัย ขาวประภา  นายช่างชลประทานอาวุโส ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
15.นายธนะพัฒน์ วิสิทธิ์จิรโชค นายช่างชลประทานอาวุโส ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
16.นายช านาญ มีสมมนต์  วิศวกรชลประทานช านาญการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
17.นายชยุต ธรรมนิตยกุล วิศวกรชลประทานช านาญการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
18.นายเกรียงไกร ไกรแก้ว  นิติกรช านาญการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
19.นายเศรษฐา เครือสุคนธ์  นิติกรช านาญการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
20.นายมนูญ รัตนอุบล  นิติกรช านาญการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
21.นางสาววาร ี หน่อทิม  นิติกรช านาญการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
22.นางสาวปุณยนุช ชวลิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
   ช านาญการ 
23.นางดวงใจ บุญล้ าเลิศ  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
24.นางวิจิตรา ทรัพย์คงทน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
25.นางสาววลัยรัตน์ ทับพร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
26.นางวรรณวิมล บุญญวินิจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
27.นายคณากร เม้งเกร็ด  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
28.นางอลิษา วงศ์เสงี่ยม  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
29.นางสาวณัฏฐณิชชา  พันโท  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
30.นายกมล ดีศรีศักดิ์  วิศวกรชลประทานช านาญการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
31.นายสุเมธ อินทร์เกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
32.นางสาวศิริขวัญ เกตุสะอาด  เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
33.นางสาวเพ็ญนภาพร  ศรีคูณนา นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
34.นางสาวจาริยา ใจดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
   ปฏิบัติการ 
35.นางสาวนริตตา เหมแหวน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
36.นางสาวนภสิกร ชนช ี  เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
37.นางสาวภชาพร เกล็ดนิ่ม  เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
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38.นายวชิรนันท ์ ชัยศรี  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
39.นางสาวเมฐยา แย้มโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
   ช านาญการ 
40.นางยุวด ี นาควารี  นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
41.นางสาวปรารถนา  ชาญวิวัฒน ์ เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
42.นางสาวเกศรินทร์ สุโพธิ์ไข  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
43.นางสาวสุกัญญา   ฤกษ์ถนอม นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
44.นางสาวจิราพร สาสนะ  นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
45.นางสาวสุมน ทั้วสุภาพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
46.นายสุธรรม ปาละสุวรรณ พนักงานพิมพ์ ส 2  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
47.นางสาวสุฑา สุขช่วย  นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
48.นางสาวจิรวนิต ส่งรัศมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

เริ่มประชุมเวลา 09.30    นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน เนื่องจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานคณะกรรมการ   
จัดรูปที่ดินกลาง ติดราชการ จึงได้รับมอบหมายให้มาท าหน้าที่ประธานในการประชุม
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 จึงขออวยพร
ปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยที่เคารพนับถือ ขอให้
กรรมการและผู้ติดตามกรรมการมีความสุขตลอดปี 2561 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 
เลขานุการฯ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2560 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่  2/2560             
ให้กรรมการฯ ทุกท่านทราบ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จึงถือว่าคณะกรรมการฯ ได้รับรองรายงาน  
การประชุมฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 แล้ว  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 3.1  รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนงานโครงการจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมและจัดรูปที่ดิน 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เลขานุการฯ 1. การด้าเนินการตามแผนงานโครงการจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมและจัดรูปที่ดิน 
ปีงบประมาณ 2560 

  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้รับงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 เพ่ือมาด าเนินการ
งานก่อสร้างจัดรูปที่ดินและงานก่อสร้างจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ตามแผนงานโครงการจัดระบบน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรม และจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินงบประมาณ 750 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 
  1) งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน จ านวน 4 โครงการ รวมเนื้อที่ 7,640 ไร่ วงเงินงบประมาณ 
98.850 ล้านบาท ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สุพรรณบุรี สกลนคร และบุรีรัมย์ ปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 3 โครงการ ส่วนที่เหลืออีก 1 โครงการ คือ งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว ระยะ
ที่ 2 จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ในพ้ืนที่ก่อสร้าง ท าให้ไม่สามารถก่อสร้างจัดรูปที่ดินได้  
เมื่อระดับน้ าในพ้ืนที่ลดลงจะต้องตรวจสอบความเสียหายและด าเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ซึ่งปัจจุบันผลการ
ด าเนินงานคิดเป็น 80.90 % โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 
  2) งานก่อสร้างจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม จ านวน 54 โครงการ รวมเนื้อที่ 87,850 ไร่ 
วงเงินงบประมาณ 651.150 ล้านบาทในพ้ืนที่ 37 จังหวัด ปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 48 
โครงการ คงเหลืออีก 6 โครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากประสบอุทกภัยและบางรายการอยู่
ระหว่างการแก้ไขสัญญา โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 ทุกโครงการ 
  ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 
95.07 (เทียบกับยอดโอนจัดสรร) ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 8.07 (ค่าเป้าหมาย  
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาล ไตรมาส 4 ก าหนดไว้ร้อยละ 87) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม 
เน้ือที่ 
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

โอนจัดสรร 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เทียบกับโอนจัดสรร 

ความก้าวหน้า 
การก่อสร้าง 

แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย แผนงาน ผลงาน 
ล้านบาท %  ล้านบาท % % % 

รวม 95,490 750.00 704.82 613.19 87 670.04 95.07 94.04 94.38 
1.งานก่อสร้างจัดรูปท่ีดิน 7,640 98.85 78.03 67.88 87 72.35 92.73 94.39 94.64 
2.งานก่อสร้างจัดระบบน้ า 
เพื่อเกษตรกรรม 

87,850 651.15 626.79 545.31 87 597.69 95.36 94.01 94.36 
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ค่าเป้าหมายของรัฐบาล (งบลงทุน)                ผลการเบิกจ่ายเทียบกับโอนจัดสรร    
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งานจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้้าห้วยสวาย (ส่วนที่ 3) จ.บุรีรัมย ์

งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้้าและบ้ารงุรักษาล้าปาว ระยะที่ 2 จ.กาฬสินธุ ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           
 
 
  

งานจัดระบบน้้าโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี (บ้านกูแบซีรา) ระยะท่ี 1 จ.ปัตตานี งานจัดระบบน้้าโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง (คลอง 23 ซ้าย) (ระยะท่ี 2) จ.เชียงใหม่ 

งานจัดระบบน้้าโครงการฝายบ้านพร้าว คลอง LMC (ระยะท่ี 1) จ.พัทลุง 

งานจัดระบบน้้าโครงการฝายคลองไม้เสียบ คลอง 1R-1L-RMC จ.นครศรีธรรมราช 

งานจัดระบบน้้าโครงการฝายคลองไม้เสียบ คลอง RMC ระยะ 2 จ.นครศรีธรรมราช 



 
 

                              - 29 - 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม  ให้ประเมินผลโครงการต่อเนื่องอีก 2 รอบการผลิต รวมเป็น 3 รอบการผลิต  
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เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการให้ความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2561         
และสถานะทางการเงินกองทุนจัดรูปท่ีดิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

เลขานุการ 

3.2.1  รายงานผลการให้ความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2561  
เรื่องเดิม  

ด้วยส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ประมาณการฐานะการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือเป็นข้อมูลพิจารณา
จัดท าแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมปี 2561 ประกอบด้วย  1) สถานะ
เงินกองทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 32 ,351,916,55.-บาท 2) ประมาณการรายได้
ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2560 เป็นเงิน 13 ,214,817.49.-บาท และ 3) เงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 983,369,300.00.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1 ,028,936,034.04.-
บาท ซึ่งในการจัดท าแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ปี 2561 ดังกล่าว  
ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้น าแผนแม่บทจัดรูปที่ดินเป็นกรอบในการพิจารณาด าเนินการ เพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน(แทนคณะกรรมการจัด
รูปที่ดินกลาง ตามค าสั่งที่ 6/2558 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558)  
ผลการด าเนินงาน  
            คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงงานที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรม ปี 2561 วงเงิน 1,028,888,600.-บาท โดยมีรายการงานที่ส าคัญดังนี้ 
         1. งานก่อสร้างและปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน 

                  เนื้อท่ี   6,400     ไร่ วงเงิน    62,504,800.-บาท  

         2. งานก่อสร้างและปรับปรุงงานจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม 

                 เนื้อท่ี   109,900 ไร่ วงเงิน    920,094,500.-บาท 

              3. งานรังวัดวางแนว เพ่ือก่อสร้างจัดรูปที่ดิน 

                  เนื้อท่ี   3,950     ไร่ วงเงิน    770,000.-บาท  
         4. งานออกโฉนดที่ดินตกค้าง  

                เนื้อท่ี   1,451.80 ไร่ วงเงิน    1,140,300.-บาท 
 

              5. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและการผลิต ใน                
ในระดับแปลงเกษตร จ านวน 79 รุ่น วงเงิน    3,002,000.-บาท 
         6. โครงการวัดประสิทธิภาพการใช้น้ าในพื้นที่จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม 

                    4 พ้ืนที่ วงเงิน    2,000,000.-บาท 

          7. ค่าใช้จ่ายของส านักงานจัดรูปที่ดินกลางและส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ า                  2                 
เพ่ือเกษตรกรรม วงเงิน 39,377,000.-บาท  

             หลังจากคณะอนุกรรมการฯให้ความเห็นชอบแผนงานฯ ปี 2561 แล้ว กองทุนจัดรูปที่ดินมีเงิน
คงเหลือเป็นเงิน 47,434.04.-บาท 
         



 

 

 

 

 

 3.2.2 รายงานสถานะทางการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)  
               ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ขอรายงานสถานะทางการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น 10,257,917.84.-บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

   จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน  ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ในปีงบประมาณ 2560 ท าได้ 95% ซึ่งเกินกว่า
เป้าหมาย เป็นงบลงทุนกระจายไปสู่เศรษฐกิจในระดับพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ 2561 ขอให้รักษาระดับไว้ หรือ
จะมากกว่าก็ด ี

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ     
  



 
เรื่องท่ี 3.3 รายงานการประเมินผลการด้าเนินงานของกองทุนจัดรูปท่ีดิน ประจ้าปีบัญชี 2560 

เลขานุการ ด้วยกระทรวงการคลังและกองทุนจัดรูปที่ดินได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจ าปีบัญชี 2560 โดยอาศัยความตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการรายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 ซึ่งตาม
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 การเงิน 
 ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 
 ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ส่งรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน 
ประจ าปีบัญชี 2560 ให้กับกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) แล้ว ตั้งแต่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคะแนนผลการด าเนินงานอยุ่ที่ 4.179 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้ 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ 
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เรื่องท่ี 3.4  รายงานผลการจัดท้าโครงการจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมและโครงการจัดรูปท่ีดิน  
                พ.ศ. 2560 – 2564 
เลขานุการ 

ข้อกฎหมาย 1. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 18 ในกรณีที่ส านักงาน  
จัดรูปที่ดินกลางหรือเจ้าของที่ดินในพ้ืนที่ที่ท าเกษตรกรรมมีความประสงค์ให้มีการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม
ในพ้ืนที่ใด ให้ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดท าโครงการเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง และมาตรา 31  
ในกรณีที่ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางหรือเจ้าของที่ดินในพ้ืนที่ที่ท าเกษตรกรรมมีความประสงค์ให้มีการจัดรูป
ที่ดินในพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรมหรือพ้ืนที่ในเขตจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ให้ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
จัดท าโครงการเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง  
  2. ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าโครงการจัดระบบ
น้ าเพ่ือเกษตรกรรมและโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  
ข้อ 4 เมื่อมีความประสงค์ให้มีการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรมใด ให้
ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดท าโครงการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม หรือโครงการจัดรูปที่ดิน เสนอต่อ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณา  
  3. ค าสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางที่ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท า
แผนการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ให้อ านาจหน้าที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการจัดท าโครงการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและโครงการจัดรูปที่ดิน และน าเสนอคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินกลางเพ่ือทราบ 
การด้าเนินการ 

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจัดท าโครงการจัดระบบน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรม โครงการจัดรูปที่ดิน โครงการปรับปรุงจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม และโครงการปรับปรุงจัดรูป
ที่ดิน ตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าโครงการจัดระบบน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรมและโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็น
โครงการในแผนงานระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2560 และแผนงานระยะสั้น ปี พ.ศ. 2561 – 2564 จากแผน
แม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 – 2579 โดยมีหัวข้อในการพิจารณาจัดท าโครงการ ดังนี้ 

(1) ชื่อโครงการ 
(2) เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(3) ที่ตั้งโครงการ/แนวเขตพื้นท่ีที่ประสงค์จะจัดท า* 
(4) แหล่งน้ าที่จะใช้* 
(5) พ้ืนที่เพาะปลูก 3 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2557 – 2559) 
(6) ประเภทการท าเกษตรกรรม* 
(7) จ านวนเจ้าของที่ดินที่ท าเกษตรกรรมในแนวเขตที่ประสงค์จะด าเนินการ* 
(8) ความเป็นไปได้ในด้านวิศวกรรม สังคม และความคุ้มค่า ในการด าเนินการ* 
(9) ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ* 
(10) งบประมาณท่ีต้องใช้ด าเนินการ 
(11) ผู้ด าเนินการ 
(12) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ  
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จากการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ พบว่ามีโครงการที่มีความเหมาะสมใน

การจัดท าโครงการ จ านวนโครงการทั้งสิ้น 274 โครงการ พ้ืนที่รวม 922,393 ไร่ โดยมีตัวอย่างการจัดท า
โครงการงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน ตามเอกสารที่แนบ และมี
รายละเอียดการจัดท าโครงการโดยสรุป 274 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์
ตามแผน
แม่บทฯ 

โครงการ 

จ้านวนโครงการ/พ้ืนที่ (ไร่) 
โครงการ/
พ้ืนที่ (ไร่) 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
กลาง 

ภาค 
ใต้ 

รวม 

1. ขยายพ้ืนที่
จัดระบบ
ชลประทาน 
ในไร่นา 

1.1 จัดระบบน้้า
เพ่ือเกษตรกรรม 

โครงการ 66 41 27 28 162 
พื้นที่ (ไร่) 155,620 147,806 153,588 131,192 588,206 

1.2 จัดรูปที่ดิน 
โครงการ 2 8 9 3 22 
พื้นที่ (ไร่) 22,150 41,930 38,955 18,050 121,085 

2. รักษาพ้ืนที่
เดิมที่มีการ
จัดระบบ
ชลประทาน 
ในไร่นา 

2.1 ปรับปรุง
จัดระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรม 

โครงการ 20 14 16 16 66 

พื้นที่ (ไร่) 39,435 31,890 45,600 46,390 163,315 

2.2 ปรับปรุง 
จัดรูปที่ดิน 

โครงการ 6 6 9 3 24 
พื้นที่ (ไร่) 9,042 16,652 16,601 7,492 49,787 

รวม 
โครงการ 94 69 61 50 274 
พ้ืนที่ (ไร่) 226,247 238,278 254,744 203,124 922,393 

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ได้เห็นชอบการ
จัดท าโครงการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 – 2564 จ านวน 274 
โครงการ ตามที่ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2560 และให้ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางน าเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพ่ือทราบต่อไป 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน  ให้ฝ่ายเลขาฯ ปรับปรุงตารางการจัดท าโครงการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม และโครงการ
จัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 – 2564 จ านวน 274 โครงการ โดยให้แสดงข้อมูลเป็น 6 ภาค 
ตามการแบ่งภาคใหม่ของกระทรวงมหาดไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ  



- 53 - 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

เรื่องท่ี ๔.๑ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนการใช้ท่ีดินในเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน จ้านวน ๔ ราย 

เลขานุการ 

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้รับเรื่องการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๖, ข้อ ๗ 
และข้อ ๙  ต้องน าเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางให้ความเห็นชอบตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๐ ซึ่ง
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ได้พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขออนุญาตมาครั้งหนึ่งแล้ว มีมติ
เห็นสมควรอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดิน รวมจ านวน 4 ราย 

ข้อกฎหมาย 

 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 

  มาตรา ๕๖  ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ห้ามมิให้ใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่
เกษตรกรรมหรือท าการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ หรือท าการใด ๆ แก่ที่ดินนั้นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  แก่การ
จัดรูปที่ดิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินจังหวัดมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการ
ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม 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 หรือ        
การเปลี่ยนการใช้ที่ดินในกรณีอ่ืนที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา
อนุญาตได้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางแล้ว 



- 54 - 
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และความหมายของ
เกษตรกรรมอ่ืน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ข้อ 1  ค าว่า “เกษตรกรรมอ่ืน” ตามประกาศนี้ให้หมายความถึง 

(๑) การเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่มีการปลูกสร้างโรงเรือนหรืออาคารที่มีลักษณะถาวรส าหรับการเลี้ยง
สัตว์ 

(๒) การเลี้ยงสัตว์น้ า ที่ไม่มีการขุดขนย้ายดินออกจากแปลงที่ดินที่ได้รับจากการจัดรูปที่ดินใน
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

กรอบการพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินตามระเบียบฯ ข้อ 10 ประกอบข้อกฎหมาย ตามมติ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางที่ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 
๒๕๖๐ จ้านวน 7 ข้อ คือ 

 1. ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน หรือกระทบต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงในการใช้น้ าเพื่อ
การเกษตร 
 ๒. ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๓. มีความเจริญเข้าไปถึงหรือมีแนวโน้มที่ความเจริญเข้าไปถึง โดยพิจารณาจากแผนผังก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดและเส้นทางคมนาคม 
 ๔. ความคุ้มทุนของโครงการจัดรูปที่ดิน 
 ๕. ระยะเวลาถือครองที่ดินของผู้ขออนุญาต 
 ๖. สัดส่วนพ้ืนที่ขอเปลี่ยนการใช้ที่ดินเทียบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เหลือของแปลงที่ขออนุญาตและ
สัดส่วนพื้นที่ขอเปลี่ยนการใช้ที่ดินทั้งหมดเทียบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

7. เหตุผลความจ าเป็นของผู้ขออนุญาตที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์สาธารณะหรือการท าเกษตรกรรม 

การด้าเนินการ 
 ส านักงานงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท าข้อมูลตามกรอบข้อมูลหลัก
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด เรื่องการเปลี่ยนการ
ใช้ที่ดินตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยน
การใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๐  (รายละเอียด ปรากฏตามตาราง
สรุปข้อมูล ความเห็นของส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง และเอกสารประกอบการพิจารณา รวม ๔ ราย)  

 ประเด็นที่เสนอ    

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการ จัดรูป
ที่ดิน ตามมติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด รวมจ านวน 4 ราย 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเห็นว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตให้เปลี่ยน 
การใช้ที่ดินทั้ง ๔ ราย เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม  
พ.ศ. .... ในระเบียบวาระ ที่ ๔.๒ ซึ่งหน้าที่และอ านาจการพิจารณาเป็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดใน
พ้ืนที่เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  
แต่ขอให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยใช้กรอบการพิจารณาตามระเบียบฯ ที่ขอ
ปรับปรุง ข้อ ๙ (๑)-(๗) เพ่ือเป็นความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด จากการ
พิจารณา ทั้ง ๔ ราย เห็นว่ามีประเด็นที่ยังขาดความชัดเจน คือข้อมูลการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๙ (๑) 
และ (๗) ในเรื่องความเสียหายหรือผลกระทบต่อการจัดรูปที่ดิน ต่อเจ้าของที่ดินแปลงข้ างเคียง และเหตุผล
ความจ าเป็นในการ ขออนุญาตซึ่งต้องมีเอกสารอันเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ๑. การเปลี่ยนการใช้ที่ดิน ฯ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดินหรือกระทบต่อ
เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ต้องสร้างการรับรู้หรือการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและ
เจ้าของที่ดินในพ้ืนที่ข้างเคียง มีการท าประชาคม กับการบอกข้อมูลที่ครบถ้วนกับผู้ที่จะเข้ามาท าประชาคม 

  ๒. เหตุผลความจ าเป็นของผู้ขออนุญาตที่แสดงให้เห็นถึงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น หรือเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน หรือเป็นการเพิ่มมูลค่าด้านเกษตรกรรม 

ให้น าเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนการใช้ที่ดินทั้ง ๔ ราย ให้ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 
กลับไปด าเนินการจัดท าข้อมูลในประเด็นที่ยังขาดความชัดเจน และให้อ านาจพิจารณาอนุญาต เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดิน
เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. .... ที่ท าการปรับปรุงระเบียบฯ ก าหนดหน้าที่และอ านาจการ
พิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินฯ เป็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดต่อไป 
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เรื่องท่ี ๔.๒  ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ

อนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เลขานุการ ตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
ได้มีมติ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
การจัดท าอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติ
ต่าง ๆ เพ่ือประกาศใช้ตามกฎหมายแล้วน าเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพ่ือทราบ (ตามค าสั่ง
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ที่ ๑/๒๕๕๘) ไปด าเนินการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่า
ด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่ งมิใช่เกษตรกรรม 
พ.ศ. 25๕9 ให้สอดรับกับบทบัญญัติมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซึ่งบัญญัติอ านาจการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่
เกษตรกรรมหรือท าการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ แก่ที่ดินนั้นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน เป็นของ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมอบหมาย  

การด้าเนินการ  

 คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2๕๖๐                 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ประชุมมีมติ เห็นควรยกเลิกระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. 
2549 และพิจารณายกร่าง “ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ
อนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. ....” และให้น าเสนอคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม มาตรา 56 ประกอบมาตรา 11 (9)  แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  

 ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้น าร่าง“ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. ....” ที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2๕๖๐ ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้พิจารณาให้ข้อสังเกตการปรับปรุงยกร่างระเบียบฯ ดังกล่าวในเบื้องต้น และ
ได้น าข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย 
ประกอบการพิจารณาอีกครั้งในการประชุม ครั้งที่ ๔/2๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม 2560 ที่ประชุม ฯ ได้
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าในการพิจารณายกร่างระเบียบ ฯ (ครั้งที่ ๒) และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินกลางเพ่ือวางระเบียบ ฯ บังคับใช้ตามกฎหมาย ต่อไป (ร่างระเบียบฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ) 

ข้อกฎหมาย  

๑. พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 25๕๘  
 มาตรา 11 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ .... 

  (9) วางระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานและกิจการที่เก่ียวกับการจัดระบบน้ า
เพ่ือเกษตรกรรม และการจัดรูปที่ดินของส านักงานจัดรูปที่ดินกลางหรือส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด .... 
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 มาตรา ๑๓  คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษา หรือวิจัย หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน หรือตามที่
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมอบหมายก็ได้ 

 มาตรา 56   ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ห้ามมิให้ใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่
เกษตรกรรมหรือท าการปลูกสร้างสิ่งใดๆ หรือท าการใดๆ แก่ที่ดินนั้นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การจัด
รูปที่ดิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินจังหวัดมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ...   

๒. ค้าสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ที่๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตามส าเนาเอกสารแนบ) 

สาระส้าคัญท่ีต่างไปจากเดิม  

 ๑. “ผู้ขออนุญาต” หมายความว่า ...หรือผู้มีสิทธิได้รับที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

 ๒. “ที่ดิน” หมายความว่า ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

 ๓. “หัตถกรรมในครัวเรือน” มีการปรับข้อความจากเดิม ..หรือใช้เครื่องมือมีขนาดก าลังไม่
เกิน ๒ แรงม้า เป็น หรือใช้เครื่องจักรมีขนาดก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 

 ๔. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดิน เพ่ือปลูกบ้านอยู่อาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับ
การอยู่อาศัยหรือประกอบการเกษตรในเนื้อที่ไม่เกิน ๑ ไร่ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดอาจมอบหมายให้
หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตได้ 

 ๕. ได้ก าหนดกรอบข้อมูลหลักประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินในกรณีอ่ืนที่
มิได้ก าหนดไว้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอ านาจพิจารณาอนุญาตได้ แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพ่ือทราบ (ตามระเบียบ ฯ ฉบับเดิม คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา
อนุญาตได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางแล้ว) 

ประเด็นที่เสนอ 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง “ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม 
พ.ศ. ....” ตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
บังคับใช้ตามกฎหมาย ต่อไป 
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ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร (นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ) 

 ได้ให้ข้อสังเกต ในร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. .... 
-ข้อ ๙ (๑) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดินหรือกระทบต่อที่ดินแปลงข้างเคียงโดยรอบพ้ืนที่ให้
หมายความรวมถึงเขตการจัดรูปที่ดินและเขตการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม 
-ข้อ ๑๐ ควรมีการจัดท า master plan ไว้ก่อนมีการมาขออนุญาตเป็นรายย่อยๆ 

นายกฤษณะ  มงคลหัตถี (ผู้อ้านวยการส่วนกฎหมายจัดรูปท่ีดิน) 
 ระเบียบฯ นี้ เป็นอนุบัญญัติที่ออกตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งในมาตรานี้ก าหนดห้ามไว้เฉพาะพ้ืนที่ ในเขตโครงการจัดรูปที่ ดิน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด เท่านั้น จึงไม่สามารถที่จะก าหนดให้ไปครอบคลุมในพ้ืนที่เขตการ
จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมได้ 
 กรณีการจัดท า master plan ไว้ก่อนมีการขออนุญาตในหลักการเราควบคุมการใช้ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินจะมีการขออนุญาตเป็นรายๆ ดังนั้น จึงท าได้แค่การก าหนด
กรอบการพิจารณาอนุญาตไว้ ให้มีมาตรฐานในการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด 
นายวิทยา  ประจันตะเสน (ผู้แทนประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ) 
 เห็นด้วยกับทางฝ่ายเลขานุการ เราไม่สามารถที่จะออกระเบียบฯ นอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก าหนดหรือให้อ านาจไว้ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ   
อนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. .... ตามมติของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่เสนอ ทั้งนี้ โดยให้ปรับแก้ถ้อยค า ร่างระเบียบฯ ดังนี้  
                 - ในข้อ ๕ บทนิยาม ค าว่า “หัตถกรรมในครัวเรือน” ให้ใช้ถ้อยค าว่า “หัตถกรรมใน
ครัวเรือน” 
หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้มือเป็นหลักและมีการใช้แรงงานไม่ถึง ๗ คน หรือใช้เครื่องจักรมีขนาด
ก าลังรวมกันไม่ถึง ๕ แรงม้า  
                - ในข้อ ๑๑ ว่าด้วยเรื่องการอุทธรณ์มติและความเป็นที่สุดของค าสั่งทางการปกครองในการ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยให้ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายร่วมกับฝ่าย
เลขานุการไปพิจารณาปรับเขียนถ้อยค าใหม่ โดยเป็นไปตาม หลักการที่ว่ามติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัด ให้ เป็นที่สุดและกรณีค าสั่งของหัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสามารถอุทธรณ์ได้ และให้ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน น าร่าง
ระเบียบฯ นี้เสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร) ลงนาม และน าลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือบังคับใช้ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป เมื่อประกาศบังคับใช้แล้วให้
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพ่ือทราบ   
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(นายสิริวิชญ  กลิ่นภักดี) 
หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 

 

 

 

(นายชัยโรจน์  อุปรารัตน์) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

(นางวรรณวิมล  บุญญวินิจ) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 



ผู้จดรายงานการประชุม 

 

                       

                    

 
 
                       
 
                   

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


