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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210562 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาการเกษตรกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมี

สาระสําคัญเปนการกําหนดวิธีการชําระหน้ีแทนเกษตรกรท้ังหน้ีท่ีมีทรัพยสินเปนหลักประกันและบุคคลค้ําประกัน 
โดยเฉพาะกรณีท่ีหน้ีบุคคลค้ําประกันใหชัดเจน และแกไขวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทน
เกษตรกร รวมท้ังกําหนดใหสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสํานักงานสาขาตามความจําเปน 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี  

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขปญหาการดําเนินงานของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยไดกําหนดไวใน  
ขอ ๓ ใหคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ พิจารณาศึกษาปญหาการดําเนินงานของกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกร การแกไขปญหาหน้ีสินและความเดือดรอนของเกษตรกร และปญหาการดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังแนวทางการแกไขปญหาและการปรับปรุงกฎหมายวาดวยกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เสนอตอคณะรัฐมนตรี
โดยเร็ว 

2. คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสรางและ
กฎหมายของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  เพ่ือศึกษาและปรับปรุงกฎหมายใหสามารถดําเนินการได โดยใหเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสรางฯ  
ไดพิจารณาและแกไขพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ใน ๓ มาตรา ท่ีเปนปญหาและมีความจําเปนในประเด็นของวาระการดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และผูแทนเกษตรกร การหาสถานท่ีตั้งสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา 

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

เพ่ือใหการแกไขการดําเนินงานของกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร โดยถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ มีความ
โปรงใส และมีความชัดเจนในการชวยเหลือเกษตรกรในปญหาหน้ีเรงดวน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตลอดจนการจัดการหน้ีของเกษตรกร โดยเฉพาะกรณีบุคคลค้ําประกัน ซึ่งเปนสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ท่ีไดข้ึนทะเบียนหน้ีไวเปนจํานวนมาก โดยเสนอใหคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจพิจารณา
เห็นชอบ 

3. คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการแกไขกฎหมาย
ท้ัง ๓ มาตรา และเห็นชอบใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดนํา  
(ราง) พระราชบัญญัติดังกลาว ข้ึนเว็บไซตกองทุนฯ เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของไดแสดงความคิดเห็นตามกฎหมาย  
ซึ่งสวนใหญเห็นชอบตอการแกไขพระราชบัญญัติดังกลาว  คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ  
ไดเห็นชอบใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ ของกฎหมายลําดับรอง
ท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210562 

 
เรื่อง : การใหสัตยาบันตอความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยปร ะสานอาเซียนดานสุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวางสัตว

และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) 

 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียนดานสุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวางสัตว

และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) 
2. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2558 โดยขอใหเห็นชอบใหใชพระราชบัญญัติเอกสิทธ์ิ 

และความคุมกันสําหรับองคการระหวางประเทศและการประชุมระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561  
แทนรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของ ACCAHZ ซึ่งไดระบุไวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2558 

3. เห็นชอบแบบความตกลงประเทศเจาบาน (Template of Host Country Agreement) 
4. เห็นชอบการใหสัตยาบันตอความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียนดานสุขภาพสัตว 

และโรคติดตอระหวางสัตวและคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) 
และมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) จัดทําสัตยาบันสารความตกลงดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. อาเซียนตกลงจัดตั้งศูนย ประสานงานอาเซียนดานสุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคน  (ACCAHZ) 

ข้ึนเพ่ือเปนกลไกสําคัญในการสรางความเขมแข็งดานสุขภาพสัตวของภูมิภาค ใน การปองกัน ควบคุมและกําจัดโรคสัตว
ขามแดนและโรคติดตอระหวางสัตวและคน นอกจากน้ียังมีเปาหมายท่ีจะสนับสนุนใหเกิดสูความมั่นคงและปลอดภัย  
ดานอาหาร ดานสุขภาพสัตวและมนุษย การบรรเทาความยากจน และความเปนอยูท่ีดีและการดํารงชีวิตของประชาชน
แหงอาเซียน โดย ACCAHZ จะจัดตั้งในมาเลเซีย เปนเวลา ๔ ป แลวจึงยายสํานักงานมาตั้งท่ีไทยเปนลําดับตอไป 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบรางความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยประสานงาน
อาเซียนดานสุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคน และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เปนผูลงนามในรางความตกลง และเมื่อลงนามแลว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอความตกลงในเรื่องน้ี  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแสดงบทบาทผูนําของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงแสดง
เจตนารมณท่ีใหความสําคัญในสนับสนุนความรวมมือกับสมาชิกอาเซียน
ของไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และรางพระราชบัญญัติเพ่ือกําหนดสถานะทางกฎหมายและคุมครองการดําเนินงานให ACCAHZ รวมท้ังใหเอกสิทธ์ิ  
และความคุมกันแก ACCAHZ กรรมการบริหาร และบุคลากรของ ACCAHZ เพ่ือขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตอไป 

3. กระทรวงการตางประเทศไดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มให พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ซึ่งดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในขณะน้ัน เปนผูลงนามในความตกลง 

มติ ครม. : 1. รับทราบความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียนดานสุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวางสัตว
และคน 

2. ใหยุติการเสนอความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยประสานอาเซียนดานสุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวาง
สัตวและคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) และรางพระราชบัญญัติ

เพ่ือกําหนดสถานะทางกฎหมายและคุมครองการดําเนินงานศูนยประสานงานอาเซียนดานสุขภาพสัตวและโรคติดตอ
ระหวางสัตวและคน ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรี (6 ตุลาคม 2558) 

3. เห็นชอบการใหสัตยาบันตอความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียนดานสุขภาพสัตวและ
โรคติดตอระหวางสัตวและคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ)  

และมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบันสารความตกลงดังกลาวและดําเนินการยื่นตอเลขาธิการ
อาเซียนตอไป 

4. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพ่ือรองรับ
การใหเอกสิทธ์ิและความคุมกันใหแกศูนย ประสานงานอาเซียนสุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคน และแบบ
ความตกลงประเทศเจาบาน (Template of Host Country Agreement) สําหรับการจัดตั้งสํานักงาน ACCAHZ  
ตามความเห็นของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป กอนท่ีจะมีการจัดตั้งศูนย
ประสานงานอาเซียนดานสุขภาพสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคนในประเทศไทย 

5. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210562 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลหวยแย ตําบลวังตะเฆ ตําบลโคกสะอาด 

อําเภอหนองบัวระเหว และตําบลภูแลนคา ตําบลชีบน อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลหวยแย ตําบลวังตะเฆ ตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองบัวระเหว และตําบลภูแลนคา ตําบลชีบน อําเภอบานเขวา 
จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือประโยชนแกการชลประทาน 
ในการกอสรางโครงการอางเก็บนํ้าลํานํ้าชีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา กรมชลประทานไดจัดทําโครงการอางเก็บนํ้าลํานํ้าช้ีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ  

ซึ่งเปนหน่ึงในโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในลุมนํ้าช้ีตอนบนท่ีจะชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนนํ้าและปญหาอุทกภัย  
ในพ้ืนท่ีได โดยสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ป พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (พ.ศ. 2558 – 2569) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต 
(การเกษตรและอุตสาหกรรม) ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย และคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติใหกรมชลประทานเรงรัดดําเนินการโครงการดังกลาว 

2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2562 อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทาน  
ดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าลํานํ้าชีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกรมชลประทานไดจัดทําแผน  
การดําเนินงานกอสรางโครงการอางเก็บนํ้าลํานํ้าชีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีระยะเวลาดําเนินการ
กอสรางท้ังสิ้น 6 ป (พ.ศ. 2562 – 2567) ภายในวงเงินงบประมาณ 3,100 ลานบาท ลักษณะของโครงการ
ประกอบดวย (1) เข่ือนดินแบบแบงโซน (2) อาคารระบายนํ้าลนชนิดประตูระบายเหล็กบานโคง กวาง 12.50 เมตร  
สูง 7.50 เมตร จํานวน 6 บาน และ (3) อาคารสงนํ้าลงลํานํ้าเดิม ขนาดทอสงนํ้า จํานวน 2 แถว กวาง 3.80 เมตร  
สูง 3.00 เมตร ชนิดประตูระบายเหล็กบานโคง จํานวน 2 บาน ขนาด 3.50x3.00 เมตร 

3. การดําเนินโครงการดังกลาวตามขอ 2. มีท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิท่ีมีความจําเปนตองเขาทําการสํารวจขอเท็จจริง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนแกการชลประทาน ในการกอสรางโครงการ  
อางเก็บนํ้าลํานํ้าชีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน จํานวนเน้ือท่ีประมาณ 18,173 – 2 – 82 ไร เปนท่ีดินท่ีไมมีเอกสารสิทธิ
เน้ือท่ีรวมประมาณ 9,091 – 2 – 32 ไร และเปนท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิเน้ือท่ีรวมประมาณ 9,082 – 0 – 50 ไร 
แบงเปนท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน จํานวนเน้ือท่ีประมาณ 8,403 – 0 -56 ไร ท่ีดินท่ีเปน น.ส. 3 ก จํานวนเน้ือท่ีประมาณ 
678 – 3 – 94 ไร ดังน้ัน เพ่ือใหการกอสรางอางเก็บนํ้าและอาคารประกอบตามโครงการอางเก็บนํ้าลํานํ้าชี  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว จึงมีความจําเปนตองดําเนินการ  
ตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 เพ่ือประโยชนแกการชลประทาน
และเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจและเพ่ือทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน 

4. กรมชลประทานไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกับการดําเนินการ
กอสรางอางเก็บนํ้าและอาคารประกอบตามโครงการอางเก็บนํ้าลํานํ้าชีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ  
ดังกลาวแลว ซึ่งประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับโครงการดังกลาว 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลหวยแย ตําบลวังตะเฆ 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองบัวระเหว และตําบลภูแลนคา ตําบลชีบน อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ....  ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210562 
 

เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าแมตาก เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าแมตาก 
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว 
เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าแมตาก เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียก

เก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ โดยมีสาระสําคัญเพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้าไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทราบถึงปริมาณนํ้าขาดหายไปจากระบบชลประทาน การเรียกเก็บคาชลประทานจะเปนผลดี  
ตอการเงินและงบประมาณ โดยเงินท่ีเก็บไดจะนําเขาเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือชลประทาน ใชจายเปนคาปรับปรุงบํารุงรักษา
ระบบการชลประทาน 

2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2556 อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามขอ 1. ตามท่ี กษ. เสนอ และ
ใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

3. สคก. ไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงตามขอ 2. เสร็จแลว แตโดยท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จึงไดคืนเรื่องดังกลาวไปเพ่ือ กษ. พิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

4. กษ. เสนอวา ไดพิจารณารางกฎกระทรวงตามขอ 3. ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว เห็นควรใหดําเนินการตอไปได 
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

5. กําหนดใหทางนํ้าชลประทาอางเก็บนํ้าแมตาก ในทองท่ีตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชัย และตําบลหวยสัก 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายกฎกระทรวงน้ี เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน 

มติ ครม. : เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าแมตาก เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
แลวดําเนินการตอไปได 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210562 
 

เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้า ชลประทานคลองสงนํ้าฝงขวา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 
พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าฝงขวา  
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....  เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือให  
การใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ปจจุบันมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าฝงขวา ในเขตโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกกิจการอ่ืนท่ีมิใชการเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
ทําใหปริมาณนํ้าในแหลงเก็บกักมีปริมาณลดลง ซึ่งทางนํ้าดังกลาว ไดกําหนดใหเปนทางนํ้าชลประทานแลวตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทานตาม พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2505 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้าใหมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานอยางเต็มท่ี  
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังทําใหทราบถึงปริมาณของนํ้าท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทาน  
และเปนการรองรับการขออนุญาตใชนํ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีข้ึนในอนาคต  
สมควรกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าฝงขวา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน   
เพ่ือนําเงินท่ีเรียกเก็บไดเขาบัญชีทุนหมุนเวียน เพ่ือการชลประทาน โดยใชจายเปนคาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ  
การชลประทาน อันจะทําใหการใชเงินงบประมาณในสวนน้ีนอยลง 

3. กําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าฝงขวา ในทองท่ีตําบลทาชาง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
และในทองท่ีตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าฝงขวา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะ
เรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210562 

 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งท่ี 22 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบและติดตามผลการประชุม AEMM ครั้งท่ี 22 และผลการหารือทวิภาคีในชวง  
การประชุมดังกลาว รวมท้ังมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของติดตามผลการประชุมฯ และการหารือท่ีเก่ียวของ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การเปนประธานอาเซียนของไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดนําเสนอประเด็นท่ีสําคัญท่ีไทย

จะผลักดัน ไดแก (1) การสรางความไวเน้ือเช่ือใจผานการสงเสริมหลักการของสนธิสัญญาไมตรี และความรวมมือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ( Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia-TAC) (2) การสงเสริมยุทธศาสตร  
“การเช่ือมโยงความเช่ือมโยง ( Connecting the Connectivities)” (3) การเรงรัดการจัดทําความตกลงหุนสวนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค ( Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) ใหแลวเสร็จภายในปน้ี  
(4) การสงเสริมการพัฒนาทุนมนุษย (5) การจัดการกับปญหาขยะทะเล และการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรการควบคุม (6) การสงเสริมขีดความสามารถของอาเซียนในการรับมือกับภัยพิบัติ 

2. การหารือในกรอบนโยบาย ไดแก 1) การพัฒนาท่ียั่งยืนและขอริเริ่มของไทยในการจัดตั้งศูนยอาเซียน  
เพ่ือการศึกษาและการหารือดานการพัฒนาท่ียังยืน 2) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ซึ่งจะเปนการปูทาง
ไปสูการจัดทําความตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคตอไป 

3. การหารือทวิภาคีระหวาง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  
ของฮังการี บัลแกเรีย โปแลนด ลักเซมเบิรก และมอลตา และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศของกรีซ  
โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ คือ ความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุน อาทิ 
ASAEN - EU Trade and Investment Work Programme ความรวมมือในระดับภูมิภาคดานการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ( IUU Fishing) ไทยยินดีแบงปนประสบการณและแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  
(best practices) ดานการประมงท่ียั่งยืนกับประเทศสมาชิกในระดับภูมิภาค การหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง  
การตางประเทศและการคาฮังการีเก่ียวกับการจัดทํา Regionalization Dialogue กับกรมปศุสัตว ท่ีจํากัดการหามนําเขา

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือชวยยกระดับความสัมพันธอาเซียน - สหภาพยุโรปสูความ
เปนหุนสวนทางยุทธศาสตร และแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นและ มุงใหเกิด
การประสานงานความรวมมือ และการดําเนินการดานการพัฒนาท่ีจะชวย
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอํานวยความสะดวกทางการคา
ท้ังในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สินคาในบริเวณท่ีพบการระบาดของโรคไขหวัดนก แทนท่ีจะหามนําเขาจากท้ังประเทศดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน  
รวมท้ังเชิญไทยใหสงคณะไปตรวจสอบเน้ือสุกรของฮังการี เพ่ือพิจารณาการอนุญาตนําเขา การมีมติใหจัดตั้งคณะทํางาน
รวมระหวาง EU กับประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเก่ียวของในการดําเนินการเก่ียวกับนํ้ามันปาลม ฯลฯ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวไมขัดของตอผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหภาพยุโรป  

ครั้งท่ี 22 ซึ่งจะชวยยกระดับความสัมพันธอาเซียน - สหภาพยุโรปสูความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร และแสดงใหเห็น
ถึงความมุงมั่นและ มุงใหเกิดการประสานงานความรวมมือ และการดําเนินการดานการพัฒนาท่ีจะชวยสนับสนุน  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอํานวยความสะดวกทางการคาท้ังในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคอยางยั่งยืน  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณยินดีใหความรวมมือในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือผลักดันความรวมมือ  
ใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป [ASEAN – The European Union (EU) 
Ministerial Meeting – AEMM] ครั้งท่ี 22 และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของติดตามผลการประชุมฯ เพ่ือดําเนินการในสวน  
ท่ีเก่ียวของตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รับความเห็นของกระทรวงพลังงานไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210562 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลชะมาย และตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลชะมาย และตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการ
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเพ่ือสรางทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 4110 
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. จังหวัดนครศรีธรรมราชบรรจุโครงการกอสรางถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ไวในแผนพัฒนาจังหวัด และขอรับการสนับสนุนการกอสรางโครงการกอสรางทางหลวงชนบทสายเช่ือมระหวางทางหลวง
แผนดินหมายเลข 4110 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 จากกรมทางหลวงชนบท 

2. กรมทางหลวงชนบทไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมในการดําเนินโครงการและจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการกอสรางทางหลวงชนบท สายเช่ือมทางหลวงแผนดินหมายเลข 
4110 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 แลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา การขอตราพระราชกฤษฎีกา ฉบับน้ี เปนไปเพ่ือใหมีกฎหมาย

รองรับใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 
ท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน  อีกท้ังยังอํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและการขนสงอันเปนกิจการ
สาธารณูปโภค เน่ืองจาก กระทรวงคมนาคมมีความจําเปนตอง กอสรางทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวางทางหลวง
แผนดินหมายเลข 4110 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 ในทองท่ีตําบลชะมาย และตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเห็นดวยกับ หลักการรางพระราชกฤษฎีกา ฉบับน้ี ท้ังน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจร  
และการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



12 
 

มีความเห็นเพ่ิมเติมวา กอนการกอสรางทางหลวงชนบท ขอใหกระทรวงคมนาคม ใหความสําคัญกับแนวทางการปองกัน
ปญหาท่ีอาจเกิดจากการกอสรางทางหลวง โดยเฉพาะการกอสรางท่ีกีดขวางการไหลของนํ้าตามธรรมชาติ รวมท้ังให
คํานึงถึงผลกระทบจาก การระบายนํ้า ภายหลังการกอสรางดวย เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้า ในพ้ืนท่ีบริเวณ
ดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม.  : 1. อนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลชะมาย  
และตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


