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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2560 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110760 
 

เรื่อง : โครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 
(ด้านการผลิต) 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. โครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร  

ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว ด าเนินการโดย
กรมปศุสัตว์ (2) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
และ (3) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 ด าเนินการโดยกรมพัฒนาท่ีดิน 

2.กรอบวงเงินงบประมาณ 4,902.12 ล้านบาท โดยงบประมาณในปี 2560 วงเงิน 96.38 ล้านบาท  
เป็นการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานหลัก ส าหรับงบประมาณในป ี2561 – 2563 
ให้ กษ. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 

2560 ได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับพ้ืนที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบ
วงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว  
(2) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และ (3) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
และมอบหมายให้ กษ. ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการผลิต น าเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 

2. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว สรุปสาระส าคัญได้ ดังน้ี 
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์ 
2.2 วัตถุประสงค์ : ลดอุปทานข้าวเปลือกโดยการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนในนาข้าว และเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตปศุสัตว์ 
2.3 พ้ืนที่ด าเนินการ : พื้นที่ปลูกข้าวท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ 
2.4 เป้าหมาย : ปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนการปลูกข้าว จ านวน 630,000 ไร่ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินโครงการปรับพ้ืนท่ีนาและลดรอบการปลูกข้าว 
ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการ
ผลิต) ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวได้เห็นชอบแล้ว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.5 ระยะเวลาด าเนินการ : 4 ปี (ปี 2560 - 2563) แบ่งเป็น 2 ระยะ 
2.5.1 ระยะที่ 1 เป้าหมาย 100,000 ไร่ ระยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี (ปี 2560 - 2562) เริ่มรับ

สมัครเดือน มิ.ย. – ธ.ค. 2560 
2.5.2 ระยะที่ 2 เป้าหมาย 530,000 ไร่ ระยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี (ปี 2561 - 2563) เริ่มรับ

สมัครเดือน ม.ค. – ก.ย. 2561 
2.6 วิธีด าเนินการ : 

2.6.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชอาหารสัตว์ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ 
2.6.2 พืชอาหารสัตว์ที่ปลูก ได้แก่ ต้นข้าวโพดสด (อายุ 60 – 80 วัน) มันส าปะหลัง กระถิน  

หญ้าแพงโกลา เนเปียร์ พืชตระกูลถั่ว และพืชอื่นที่เป็นอาหารสัตว์ได้ โดยปลูกเพื่อการจ าหน่ายประมาณร้อยละ 50  
ที่เหลือปลูกเพื่อใช้เลี้ยงปศุสัตว์ของตนเอง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการปลูกเป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกรผู้ร่วม
โครงการ 

2.6.3 เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตพืชอาหารสัตว์ไร่ละ 6,000 บาท แบ่งจ่าย  
3 ปี ปีละ 2,000 บาท โดยจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส. ทั้งนี้หากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกข้าวอีก จะไม่ได้รับเงิน
สนับสนุนในปีน้ันและปีต่อไป 

2.6.4 เกษตรกรจะได้รับการถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชอาหารสัตว์ ตลอดจนได้รับค าแนะน าการ
จ าหน่ายและเช่ือมโยงตลาดกับองค์กรผู้รับซื้อผลผลิต 

2.7 งบประมาณ : วงเงิน 3,807.69 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560 - 
2563) ดังนี ้

2.7.1 งบด าเนินงาน วงเงิน 27.69 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ เช่น  
ค่าจัดเวทีชุมชน ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าติดตามงาน ให้ค าแนะน าการปลูก เป็นต้น 

2.7.2 งบเงินอุดหนุน วงเงิน 3,780.00 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตการปลูกพืชอาหาร
สัตว์ ได้แก่ ค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าอุปกรณ์ระบบน้ า จ านวน 630,000 ไร่ ไร่ละ 6,000 บาท 
แบ่งจ่าย 3 ปี ปีละ 2,000 บาท  

ทั้งนี้ งบประมาณในปี 2560 จะเป็นงบด าเนินงาน จ านวน 2.1 ล้านบาท 
3. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 สรุปสาระส าคัญได้ ดังน้ี 

3.1 หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
3.2 วัตถุประสงค์ : ลดรอบการท านาในฤดูนาปรัง ด้วยการพักการท านาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือก

อื่น สร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวให้ชาวนาที่เข้าร่วมมาตรการลดรอบการท านากับภาครัฐ  
สร้างโอกาสให้กับชาวนาได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา เพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้ชาวนาในระยะยาว 
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3.3 พ้ืนที่ด าเนินการ : พื้นที่ 53 จังหวัด ประกอบด้วย 
3.3.1 ภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ พะเยา 

พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ล าปาง แพร่ น่าน และตาก 
3.3.2 ภาคกลาง 9 จังหวัด  ได้แก่  ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  สระบุรี  อ่างทอง 

กรุงเทพมหานคร สิงห์บุรี ปทุมธานี และนนทบุรี 
3.3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา ยโสธร หนองบัวล าภู บึงกาฬ สุรินทร์ 
มุกดาหาร เลย บุรีรัมย์ และอ านาจเจริญ 

3.3.4 ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา 
3.3.5 ภาคตะวันตก 5 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม 

3.4 เป้าหมาย : พื้นที่จ านวน 400,000 ไร่ ชาวนา 80,000 ครัวเรือน 
3.5 ระยะเวลาด าเนินการ : เดือน ส.ค. 2560 – มิ.ย. 2561 โดยมีระยะเวลาปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไป

ปลูกพืชที่หลากหลายตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ย. 2560 ถึงวันท่ี 30 เม.ย. 2561  
3.6 วิธีด าเนินการ 

3.6.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดรอบการปลูกข้าว โดยปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
ตามความต้องการของเกษตรกร (ยกเว้นหญ้าเลี้ยงสัตว์ อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืน
ต้น และพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 120 วัน) ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ 

3.6.2 เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชทดแทนไร่ละ 2,000 บาท โดยจ่ายเงิน
ผ่าน ธ.ก.ส. 

3.6.3 ในพื้นที่ท่ีปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย เกษตรกรต้องไม่ท าการเพาะปลูกข้าว
นาปรัง ในช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2561 ยกเว้น พื้นที่รับน้ าที่มีประกาศให้ท านาปีเร็วขึ้น และ
เกษตรกรสามารถเลือกช่วงระยะเวลาปลูกพืชหลากหลายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2561 

3.6.4 เกษตรกรจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชทดแทน การจัดการผลผลิต และการ
เชื่อมโยงตลาดผลผลิตพืชทดแทน 

3.7 งบประมาณ : วงเงิน 864.53 ล้านบาท ดังนี้ 
3.7.1 งบด าเนินงาน วงเงิน 64.53 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าจัดเวทีชุมชน ค่าจัดการเรียนรู้การผลิตพืช

ทดแทนให้ชาวนา และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าติดตามงาน เป็นต้น 
3.7.2 งบเงินอุดหนุน วงเงิน 800.00 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทน เพื่อลด

รอบการเพาะปลูกข้าวนาปรังของชาวนาบางส่วนตามความต้องการของชาวนา เช่น ค่าเตรียมดิน ค่าปัจจัยการผลิต  
เป็นต้น จ านวน 400,000 ไร่ ไร่ละ 2,000 บาท 
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4. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 สรุปสาระส าคัญได้ ดังน้ี 
4.1 หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาท่ีดิน 
4.2 วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอุปทานข้าวเปลือกโดยการปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนในนาข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปรับปรุงบ ารุงดิน และเพื่อตัดวงจรศัตรูพืชโดยการพักดิน (ลดรอบการท านา) 
4.3 พ้ืนที่ด าเนินการ : 22 จังหวัดลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าแม่กลอง ประกอบด้วย 

4.3.1 ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และ
พิจิตร 

4.3.2 ภาคกลาง 15 จังหวัด ได้แก่  กรุง เทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรสาคร 

4.4 เป้าหมาย : จ านวนพื้นที่ 200,000 ไร่ 
4.5 ระยะเวลาด าเนินการ : เดือน มิ.ย. 2560 – มิ.ย. 2561 โดยมีระยะเวลาปลูกและไถกลบพืชปุ๋ยสด 

ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 – มี.ค. 2561 
4.6 วิธีด าเนินการ  

4.6.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อไถกลบครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ 
4.6.2 กรมพัฒนาท่ีดินจัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดเป็นเมล็ดพันธ์ุต้นทุนสนับสนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้ารว่ม

โครงการ ไร่ละ 5 กิโลกรัม โดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนจะจัดหาและรับซื้อเมล็ดพันธุ์
จากเกษตรกรเป็นล าดับแรก หากไม่สามารถจัดหาจากเกษตรกรได้ครบตามเป้าหมายจะจัดหาจากเอกชนเป็นล าดับต่อไป 

4.6.3 เกษตรกรไถเตรียมดิน ดูแลรักษา และไถกลบพืชปุ๋ยสด ในระยะเวลา 45 – 60 วัน เพื่อเป็น
การปรับโครงสร้างของดินช่วยท าให้ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น โดยรัฐจะสนับสนุนค่าไถเตรียมดิน ไร่ละ 500 บาท และค่า
ไถกลบไร่ละ 500 โดยจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส. ซึ่งหากเกษตรกรเจ้าของแปลงมีรถไถเป็นของตนเองสามารถด าเนินการได้เอง 
หรือรวมกลุ่มกันในการจัดหารถไถมาด าเนินการเตรียมดิน หากไม่สามารถด าเนินการได้ กรมพัฒนาท่ีดินจะจัดจ้างรถไถมา
ด าเนินการให้ 

4.6.4 เกษตรกรห้ามน าพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไปท านาปรังในฤดูการผลิต 2561 (1 พ.ย. 2560 – 
30 เม.ย. 2561) 

4.6.5 เกษตรกรจะได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาพืชปุ๋ยสด 
4.7 งบประมาณ : วงเงิน 229.90 ล้านบาท เป็นงบด าเนินงาน ดังนี้ 

4.7.1 ค่าสนับสนุนค่าไถ วงเงิน 200 ล้านบาท เป็นค่าไถ 2 ครั้ง พ้ืนท่ี 200,000 ไร่ ครั้งละ 500 บาท 
4.7.2 ค่าเมล็ดพันธุ์ต้นทุน วงเงิน 29.75 ล้านบาท เป็นค่าเมล็ดพันธุ ์จ านวน 1,000 ตัน ตันละ 29,750 บาท 
4.7.3 ค่าบริหารโครงการ วงเงิน 150,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของ 

ธ.ก.ส. ให้แก่เกษตรกรจ านวน 15,000 ราย รายละ 10 บาท 
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5. สรุปภาพรวมงบประมาณ 

โครงการ 
พ้ืนที่  

(ล้านไร่) 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 
1. โครงการปลูกพืชอาหาร
สัตว์ทดแทนนาข้าว 

0.63 2.10 1,472.83 1,266.93 1,06.83 3,807.69 

2. โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง  
ปี 2561 

0.40 64.53 800.00 - - 864.53 

3. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด 
ฤดูนาปรัง ปี 2561 

0.20 29.75 200.15 - - 229.90 

รวม 1.23 96.38 2,472.98 1,266.93 1,065.83 4,902.12 

6. งบประมาณในปี 2560 วงเงิน 96.38 ล้านบาท เป็นการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานหลัก ส่วนงบประมาณในปี 2561 – 2563 กษ. จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการตามที่ กษ. เสนอ โดยให้ปรับช่ือโครงการให้เหมาะสมและชัดเจน จาก “โครงการปรับ
พื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)” เป็น 
“โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61  
(ด้านการผลิต) “ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. โดยให้ กษ. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 

2. ให้ กษ. รับความเห็นและข้อสังเกตของ สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการ รวมทั้งพิจารณา
ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

2.1 ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์โครงการรวมทั้งช้ีแจงท าความเข้าใจในรายละเอียดและเง่ือนไข
ของโครงการให้เกษตรกรรับทราบ และก ากับดูแลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานของโครงการด้วย 

2.2 ติดตามการด าเนินการเพาะปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้
ค าแนะน าเกษตรกรให้ปลูกพืชที่มีตลาดรองรับและมีปัญหาด้านราคาน้อย รวมทั้งพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบด้านราคา เช่น การท าสัญญาซื้อขายผลผลิตกับผู้ซื้อล่วงหน้า เป็นต้น 

3. ให้ กค. (ธ.ก.ส.) ด าเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรเพื่อน าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
โดยไม่หกัเงินทีเ่กษตรกรพึงไดร้ับจากโครงการไปใช้เพือ่การอืน่ก่อน เช่น การช าระหนีท้ีเ่กษตรกรมอียู่กับ ธ.ก.ส. เป็นตน้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2560 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110760 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบ้านกลาง ต าบลบ้านหนุน และต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง 

จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบ้านกลาง 
ต าบลบ้านหนุน และต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. เสนอว่า ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรด าเนินการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินในที่จ าแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวร 

ป่าห้วยป้อม ในท้องที่ต าบลบ้านกลาง ต าบลบ้านหนุน และต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีเหตุผลดังนี้ 
1. คณะกรรมการจัดการที่ดินแห่งชาติ (คจช.) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2551 มีมติให้

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ด าเนินการปฏิรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าห้วยป้อม เนื้อท่ีประมาณ 7,784 ไร่ 
2. ส.ป.ก. ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและส ารวจสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ตามขอบเขตแผนที่ที่ส่งมอบ

พื้นที่ให้ ส.ป.ก. เพื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ขออนุมัติน ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดินปรากฏว่า 
ที่ดินท่ีจ าแนกออกจากป่าไม้ถาวรป่าห้วยป้อม มีเนื้อที่ประมาณ 13,455 ไร่ มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. ด าเนินการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว  
เนื้อท่ีประมาณ 1,595 ไร่ คงเหลือพ้ืนท่ีที่ไม่ทับซ้อน เนื้อที่ประมาณ 11,860 ไร่ 

3. คปก. ในการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2552 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการปฏิรูปที่ดิน 
ในพ้ืนที่ท่ีจ าแนกฯ ป่าห้วยป้อม เน้ือที่ประมาณ 11,860 ไร่ 

4. ส.ป.ก. ได้ประสานกรมพัฒนาที่ดินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแนวเขตการจ าแนกพื้นที่ป่า 
ห้วยป้อมออกจากป่าไม้ถาวร ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 16 มิ.ย. 2507 กรมพัฒนาท่ีดินได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ 

4.1 ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2504 ก าหนดให้ป่าห้วยป้อมเป็นป่าไม้ถาวร เนื้อที่ประมาณ 59.18 
ตารางกิโลเมตร ต่อมาจังหวัดแพร่ และอ าเภอสอง ขอให้ด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อกันออกเป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสามารถจัดที่ดินท ากินให้เกษตรกรได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ปฏิรูปที่ดิน ป้องกันการบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท าให้เกษตรกรมีรายได้
และผลผลิตด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาการถูกชักจูงให้
เคลื่อนไหวก่อความไม่สงบเรียบร้อยเกี่ยวกับที่ดินท ากินได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จ านวน 2 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 12,475 ไร่ โดยพื้นที่ที่ท าการส ารวจบางส่วนมีราษฎรถือครอง บางส่วนเป็นที่รกร้าง 
ว่างเปล่า ได้แก่ แปลงส ารวจที่ 402001/1 เนื้อที่ 0.140 ตารางกิโลเมตร และแปลงส ารวจที่ 402001/2  
เนื้อท่ี 12.315 ตารางกิโลเมตร รวมเนื้อท่ี 7,784 ไร่ (หักพ้ืนท่ีที่มีการถือครองออกแล้ว) สภาพพื้นที่ขณะท าการส ารวจ
มีสภาพเป็นป่าละเมาะและไร่ร้างเหมาะแก่การเกษตร และใกล้ที่ว่าการอ าเภอสอง 

4.2 คณะกรรมการส ารวจจ าแนกประเภทที่ดินและคณะอนุกรรมการอ านวยการและประมวลผลการส ารวจ
จ าแนกประเภทที่ดิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2506 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2506 มีมติเห็นชอบให้กันที่ดินออกจากป่าไม้
ถาวรป่าห้วยป้อม ดังน้ี 

 4.2.1 กันเขตที่ดินที่ราษฎรถือครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ท าการรังวัดเพื่อด าเนินการ
สงวนอยู่แล้ว 

 4.2.2 กันเขตที่ดินแปลงส ารวจที่ 402001/1 เนื้อที่ประมาณ 0.140 ตารางกิโลเมตร และแปลง
ส ารวจที่ 402001/2 เนื้อที่ประมาณ 12.315 ตารางกิโลเมตร (หักพื้นที่ถือครองออกแล้ว) รวม 2 แปลง  
เนื้อท่ีประมาณ 7,784 ไร่ ซึ่งจังหวัดแพร่ และอ าเภอสอง ขอให้ส ารวจกันเขตเป็นท่ีจัดสรร 

4.3 ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 16 มิ.ย. 2507 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการส ารวจจ าแนกประเภทที่ดินและ
คณะอนุกรรมการอ านวยการและประมวลผลการส ารวจจ าแนกประเภทท่ีดิน 

4.4 คจช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2551 มีมติมอบที่จ าแนกฯ ป่าห้วยป้อม  
เนื้อที่ประมาณ 7,784 ไร่ ให้ ส.ป.ก. ด าเนินการปฏิรูปที่ดิน (แปลงส ารวจที่ 402001/1 และ 402001/2  
ซึ่งหักพื้นที่ถือครองออกแล้ว) แต่แผนท่ีที่ใช้ในการพิจารณาส่งมอบพ้ืนท่ีให้ ส.ป.ก. หมายแนวเขตมีพื้นที่ที่ราษฎรถือครอง
ซึ่ง ครม. ได้กันเขตที่ดินออกจากป่าไม้ถาวารรวมอยู่ด้วย และ ส.ป.ก. ได้น าเสนอ คปก. ตามแผนที่ท่ีส่งมอบพ้ืนท่ี จึงท าให้
มีเนื้อที่ท่ีน ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดินมากกว่าท่ี คจช. มีมติส่งมอบให้ ส.ป.ก.  

5. แต่อย่างไรก็ดี ที่จ าแนกฯ ป่าห้วยป้อม เนื้อที่ประมาณ 7,784 ไร่ พื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. ด าเนินการปฏิรูปที่ดิน และมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ส.ป.ก. 
ได้จัดท าแผนท่ีท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดิน โดยกันพ้ืนท่ีส่วนท่ีทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินเดิมออกแล้ว 
คงเหลือพ้ืนท่ีประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 5,911 ไร่ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบ้านกลาง ต าบลบ้านหนุน และต าบลทุ่งน้าว 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ กษ. รับความเห็นของ ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินกาต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2560 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110760 
 
เรื่อง : ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดย เร่งด่วนซึ่งมีสาระส าคัญ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน สามารถเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ในการก่อสร้างระบบส่งน้ าฝั่งขวาพร้อมอาคาร
ประกอบตามโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยลิ้นควาย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 ก.ค. 2559 มีก าหนดเวลาใช้บังคับ 4 ปี เพื่อให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืนที่แน่นอน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างระบบส่งน้ าฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ  
ตามโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยลิ้นควาย 

2. ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่จะต้องเวนคืนทั้งหมด 310 แปลง เนื้อที่ประมาณ 
700 ไร่ กรมชลประทานสามารถเจรจาปรองดองท าความตกลงซื้อขายที่ดินกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมายแล้ว จ านวน 234 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 549-0-90 ไร่ คงเหลืออีก 76 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 157-3-08 ไร่ 
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้เข้าด าเนินการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน  
เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นบางส่วน จ านวน 28 แปลง เนื้อที่ 42-1-62 ไร่ คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นของ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจ านวนเงินค่าทดแทนได้ประชุมพิจารณาก าหนดราคาค่าทดแทนเบื้องต้นแล้ว  
จ านวน 28 แปลง เนื้อท่ี 42-1-62 ไร่ มีเจ้าของที่ดินยินยอมรับราคาค่าทดแทนเบื้องต้น และตกลงท าสัญญาซื้อขายกับ
เจ้าหน้าท่ีแล้ว จ านวน 22 แปลง เนื้อท่ี 26-2-12 ไร่ มีเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับราคา จ านวน 4 แปลง เนื้อที่ 14-3-03 ไร่

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างระบบส่งน้ า 
ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบตามโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยลิ้นควาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และมีปัญหาพิพาทเรื่องที่ดินมรดกอยู่ในช้ันศาล จ านวน 2 แปลง เนื้อท่ี 1-0-47 ไร่ ที่ดินส่วนที่เหลืออีก จ านวน 48 แปลง 
อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าส ารวจรังวัดตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคท าให้การด าเนินการเวนคืนตาม
พระราชกฤษฎีกาล่าช้าและส่งผลให้ไม่สามารถเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในปี 
พ.ศ. 2558-2560 และหากการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาเนิ่นช้าไปจะส่งผลให้ราษฎรผู้ที่จ าได้รับประโยชน์  
จากระบบชลประทานดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันจะเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมากแก่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม จึงได้เสนอร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีมาเพื่อด าเนินการ 

3. ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย เป็นกรณีที่มีความ
จ าเป็นโดยเร่งด่วน 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต าบลนาด้วง 
อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ครม. พิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2560 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110760 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 3 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลกระสัง และต าบลสองช้ัน อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจจัดรูปท่ีดินมาใช้เพื่อการจัดรูปท่ีดินได้ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากเจ้าของที่ดินในท้องที่ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ต าบลชุมช้าง 

อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ต าบลกระสัง และต าบลสองช้ัน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม
ได้ร้องขอให้ทางราชการด าเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตนประกอบกับพื้นที่เขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวได้ประกาศ
ก าหนดเขตที่ที่จะส ารวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 แต่ยัง
มิได้ประกาศให้ เป็นเขตที่ดิน ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ .ศ. 2558 ใช้บังคับ  
ซึ่งมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้บรรดาการด าเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน  
ซึ่งได้กระท าไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้แต่การด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ให้การ
ด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนด 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย จึงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 
10/2559 วันท่ี 19 ส.ค. 2559 มีมติเห็นชอบให้พ้ืนท่ีเขตส ารวจจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขต
ส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปท่ีดินได้โดยมิต้องมีการถอนสภาพ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ .ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้ก าหนดให้เป็น 
เขตโครงการจัดรูปที่ดินให้ด าเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดที่ดินให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 
32 และประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ .ศ. 2558  
เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปท่ีดินได้โดยมิต้อง
มีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

3. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559 รับทราบและเห็นชอบพื้นที่ดังกล่าว  
ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในพื้นที่เขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน และให้ประกาศเป็นเขตโครงการจัด
รูปที่ดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  

4. สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
1) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเขต

ส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
สาระส าคัญ ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเขตส ารวจ

การจัดรูปที่ดิน 
2) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลชุม ช้าง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  

ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
สาระส าคัญ ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตส ารวจ

การจัดรูปที่ดิน 
3) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลกระสัง และต าบลสองช้ัน อ าเภอ กระสัง  

จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
สาระส าคัญ ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลกระสัง และต าบลสองช้ัน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  

ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ 
ต าบลกระสัง และต าบลสองช้ัน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ....รวม 3 ฉบับ 
ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2560 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110760 
 
เรื่อง : ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน

กรรมการได้มีการประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 15 ก.พ. 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 
2560 มีมติและความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ดังน้ี 

(1) ศึกษาความเป็นนิติบุคคลและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อลดปัญหาหรือข้อจ ากัดในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โดยให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการ 

ความก้าวหน้า : ได้มีการจัดท ายกร่างเพื่อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องที่ก าหนด รวมทั้งจัดท า (ร่าง) 
แบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย โดยจะจัดส่งให้ด าเนินการ
ในระดับจังหวัด และน าขึ้นสู่เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยต่อไป 

(2) ให้ปรับปรุงประกาศแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียน  
และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เพื่อให้การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
โดยแต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการ 

ความก้าวหน้า : ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้ลงนามในประกาศฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป 

(3) ให้รวบรวมแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้มี
การแต่งตั้งคณะท างานขึ้นหนึ่งคณะในการจัดท ายุทธศาสตร์ 

ความก้าวหน้า : คณะกรรมการรับทราบภาพรวมแผนงาน/โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ
เห็นชอบองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เสนอประธาน ลงนามแต่งตั้งต่อไป 
2. ผลการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้ (1) จัดท าระบบทะเบียนและ

สารสนเทศวิสาหกิจ (2) ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนจัดท าแผนพัฒนากิจการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
ปัจจุบันมี 17,640 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน (3) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน (4) ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (5) ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ  
(6) ส่งเสริมการตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชน ผ่าน e-catalogue ภายใต้ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

3. ปัจจุบันมีปัญหาในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เช่น (1) ส่วนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพระดับปาน
กลาง และยังต้องปรับปรุง ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณของหน่วยงานความยากในการเข้าถึงแหล่งทุนหรือกองทุนต่างๆ ซึ่งมีเง่ือนไขเฉพาะ (2) การส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนยังไม่สามารถด าเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2555 
– 2559 เนื่องจากไม่มีภาระผูกพันงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมได้ตามบทบาทภารกิจ และ 
(3) โครงสร้างองค์กรที่ท าหน้าที่บริหารงานในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการและท าหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร ยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานท่ีเป็นทางการ 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2560 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110760 
 

เรื่อง : การรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบการด าเนินงาน เรื่องการรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 ให้ กษ. ส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่

เกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ โดยอาจพิจารณาจัดหาหรือรับบริจาคปศุสัตว์ เช่น โค-กระบือ เพื่อน ามาจ าหน่ายใน
ราคาถูก ให้ยืม ให้เช่า เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

2. กษ. โดย กรมปศุสัตว์ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์มากขึ้นและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
โดยมีเง่ือนไขโครงการและแผนการช่วยเหลือเกษตรกร ดังน้ี 

(1) เง่ือนไขโครงการ : เกษตรกรต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ โดยจะได้รับการสนับสนุนโค-กระบือรายละไม่เกิน 5 ตัว และท าสัญญายืมเพื่อการผลิต
ระยะยาว 5 ปี เง่ือนไขเกษตรกรต้องคืนลูกโค-กระบือตัวที่ 1 เมื่ออายุครบ 18 เดือน ตามจ านวนแม่โค-กระบือที่ได้รับ
การสนับสนุน 

(2) แผนการช่วยเหลือเกษตรกร : จะสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกรในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ส.ป.ก. จังหวัดสระแก้ว 
ซึ่งพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2559  
โดยเป้าหมายเกษตรกรอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับ มท. 

3. การรับบริจาค : กรมปศุสัตว์ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี  
ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาราชเทวี ช่ือบัญชี “เงินบริจาคเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทาง
ประชารัฐ” เลขท่ีบัญชี 030-0-25555-1 มีผู้บริจาคเงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2560 เป็นจ านวนเงิน 
1,317,216 บาท โดยจะน าเงินบริจาคดังกล่าวไปด าเนินการจัดซื้อพันธุ์สัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ต่อไป 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ 
โดยอาจพิจารณาจัดหาหรือรับบริจาคปศุสัตว์ เช่น โค-กระบือ เพื่อน ามา
จ าหน่ายในราคาถูก ให้ยืม ให้เช่า เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร หรือสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2560 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110760 
 
เรื่อง : ร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2017 - 2021 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ (United Nations Partnership 
Framework : UNPAF) ฉบับปี ค.ศ. 2017 – 2021 โดยหากจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง UNPAF ฉบับป ีค.ศ. 2017 – 2021 
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญก่อนการลงนาม ขออนุมัติให้ กต. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถด าเนินการได้โดย
ไม่ต้องน าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

 2. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในร่าง UNPAF ฉบับปี ค.ศ. 2017 - 2021 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เอกสารกรอบ UNDAF มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานขอหน่วยงานสหประชาชาติต่างๆ  

ที่มีอยู่ในประเทศก าลังพัฒนาแต่ละประเทศมีประสิทธิผลและสอดประสานกันยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศผู้รับ 

2. เนื้อหาของเอกสารกรอบ UNDAF ฉบับปี ค.ศ.2017 - 2021 เป็นการก าหนดกรอบความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยกับหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทยส าหรับช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย การประเมิน
สถานการณ์ ความท้าทายและโอกาสความร่วมมือ การก าหนดวิสัยทัศน์และผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ กลไกการขับเคลื่อน 
ติดตามและประเมินผล กรอบเวลา และการระบุข้อผูกพันต่อรัฐบาลไทยในการสนับสนุนหน่วยงานสหประชาชาติ 

3. วิสัยทัศน์ของเอกสารกรอบ UNDAF ฉบับปี ค.ศ.2017 - 2021 ระบุให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง  
ที่มีการพัฒนาที่ครอบคลุม เท่าเทียม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาเดียวกันและร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
โดยประเด็นที่ทีมงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (United Nations Country Team: UNCT) ให้ความส าคัญ 
ได้แก่ ความยากจนและความเหลื่อมล้ า การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การต้านทานภัยพิบัติ ประชาคมอาเซียน ความเช่ือมโยงระดับภูมิภาค ความร่วมมือ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานของหน่วยงานสหประชาชาติต่างๆ 
ที่อยู่ ในประเทศก าลังพัฒนาแต่ละประเทศมีประสิทธิผลและสอด
ประสานกันยิ่งข้ึนซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศผู้รับ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการย้ายถิ่นฐาน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าเอกสารกรอบ UNDAF ฉบับปี ค.ศ.2017 - 2021 เป็นการก าหนดกรอบความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาลไทยกับหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทยส าหรับช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยประเด็นที่ UNCT ให้ความส าคัญ ได้แก่ ความยากจนและความเหลื่อมล้ า การศึกษา ความเท่า
เทียมทางเพศ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การต้านทานภัยพิบัติ 
ประชาคมอาเซียน ความเช่ือมโยงระดับภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการย้าย 
ถิ่นฐาน ซึ่งเป็นวาระส าคัญที่ประชาคมโลกให้ความส าคัญ โดยเฉพาะวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค .ศ.2030 นอกจากนี้ 
เอกสารดังกล่าวยังครอบคลุมการด าเนินงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: FAO) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน
กับหน่วยงานดังกล่าว และปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ FAO อยู่ระหว่างการจัดท าร่างเอกสารกรอบ
ความร่วมมือไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(Country Programming Framework: CPF)  
ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งเอกสารกรอบ CPF และ UNDAF จะเป็นการด าเนินงาน
กับ UNCT ในลักษณะที่เป็นการคู่ขนานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ จึงไม่ขัดข้องในหลักการต่อ 
การจัดท าและลงนามในร่างเอกสาร UNDAF 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทย
กับสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2017 – 2021 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้ กต. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศ
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. ให้ กต. รับความเห็นของ พณ. และ วท. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2560 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110760 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสลักพระ บางส่วนในท้องที่ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนอง

ปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสลักพระ บางส่วน
ในท้องที่ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า ออกจากการเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสลักพระ บางส่วน ในท้องที่ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุรี ตามมติคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าสลักพระ ในท้องที่ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวัสดิ์ ต าบลหนองรี 

ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย และต าบลช่องสะเดา ต าบลวังด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2508 ก าหนดให้ป่าสลักพระ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนื้อท่ีประมาณ 602,000 ไร่ 

2. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 64 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2515 ก าหนดให้เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ตามที่ก าหนดไว้เดิม และก าหนดให้บริเวณที่ดินป่าสลักพระ ซึ่งอยู่ในท้องที่ต าบลท่ากระดาน ต าบลหนองเป็ด  
ต าบลด่านแม่แฉลบ ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวัสดิ์ ต าบลหนองรี ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย และต าบลช่องสะเดา 
ต าบลวังด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนื้อท่ีประมาณ 595,125 ไร่ 

3. ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบางส่วนในท้องที่ต าบลท่ากระดาน ต าบลหนองเป็ด 
ต าบลด่านแม่แฉลบ ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวัสดิ์ ต าบลหนองรี ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย และต าบลช่องสะเดา 
ต าบลวังด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 64 ลงวันที ่2 ก.พ. พ.ศ. 2515 
พ.ศ. 2520 เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างเขื่อนโครงการบ้านเจ้าเณร (แควใหญ่) และใช้เป็นที่ส าหรับอพยพราษฎร 
จากบริเวณน้ าท่วมตามโครงการดังกล่าว 

4. ชป. ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน  
ขนาดกลางอ่างเก็บน้ าห้วยกระพร้อย (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยตะเพิน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยจะด าเนินการก่อสร้างบริเวณบ้านห้วยกระพร้อย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวักาญจนบุรี ซึ่งกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มีหนังสือแจ้งกรมชลประทานว่าเจ้าหน้าที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และเจ้าหน้าที่ส านักชลประทานที่ 13 ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการชลประทานขนาดกลางอ่างเก็บน้ าห้วยกระพร้อยฯ ปรากฏว่า มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,440 ไร่ เป็นพื้นที่ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ป่าหนองรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2537 จ านวน 
1,800 ไร่ เป็นพื้นที่น้ าท่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ านวน 700 ไร่ ส่วนหัวงานก่อสร้าง (แนวเขื่อนดิน) 
โครงการชลประทานขนาดกลางอ่างเก็บน้ าห้วยกระพร้อยฯ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ แต่อยู่ในพื้นที่
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ป่าหนองรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 ก.ย. 2537 

5. ในคราวประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2553 
ได้มีมติเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ ซึ่งจะถูกน้ าท่วม
เนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางอ่างเก็บน้ าห้วยกระพร้อยฯ และให้กรมชลประทานส่งคืนพื้นที่
บริเวณน้ าท่วมคืนให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อผนวกกลับมาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกครั้งหนึ่ง 
โดยการด าเนินการจะต้องอยู่ในพ้ืนท่ีที่ขอเพิกถอนเท่านั้น 

6. ก าหนดให้เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสลักพระ บางส่วน ในท้องที่ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี ออกจาการเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามที่ก าหนดไว้โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 64 ลงวันที่ 
2 ก.พ. 2515 และก าหนดให้บริเวณที่ดินป่าสลักพระ ซึ่งอยู่ในท้องที่ต าบลท่ากระดาน ต าบลหนองเป็ด ต าบลด่านแม่แฉลบ 
ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวัสดิ์ ต าบลหนองรี ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย และต าบลช่องสะเดา ต าบลวังด้ง  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภายในแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้าย  
พระราชกฤษฎีกานี้ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตามที่ ทส. เสนอ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติ

ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 34 ที่บัญญัติว่า “การขยายหรือเพิกถอน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และกรณีที่มิใช่เป็น 
การเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าท้ังหมด ให้มีแผนท่ีแสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย” เพื่อให้ 
ชป. สามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีที่ถูกเพิกถอนดังกล่าวได้ต่อไป 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสลักพระ บางส่วนในท้องที่ต าบลหนองปรือ 
อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... ตามที่ ทส. เสนอ และให้ส่ง สคก. พิจารณา โดยให้รับความเห็นของ สศช. 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 28/2560 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110760 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม 5 ฉบับ 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. .... 

 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงราย  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้ งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตราด  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

 4. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

 5. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
รวม 5 ฉบับ ซึ่งมีสาระส าคัญเพื่อก าหนดเขตพื้นที่ในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธาน ี

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด

เขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัด
อุทัยธานี เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ พ.ศ. 2545 เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ครม.ได้มีมติเมื่อวันท่ี 14 ก.ค. 2558 เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถาน
บริการตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการก าหนด
เขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

3. เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริหารตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ บ้านเมืองในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มท. จึงได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการก าหนดพื้นที่ในการอนุญาต
และเพิ่มเติมพื้นที่ในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ดังนี้ 

3.1 ก าหนดเขตพื้นทีเ่พื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ขึ้นใหม่ ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.2 ก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) เพ่ิมเติมในท้องที่จังหวัดเชียงราย  

จังหวัดตราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี และให้คงเขตพื้นท่ีที่ก าหนดแต่เดิมไว้ 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ  

รวม 5 ฉบับ เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  22/2558 เรื่ อง มาตรการในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการแข่ งรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุม สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ 
สถานบริการ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 ในส่วนท่ีให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม 5 ฉบับ 
ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


