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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2564 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160364 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน  าชลประทานอ่างเก็บน  าคลองกะทะ เป็นทางน  าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน  าชลประทานอ่างเก็บน  าห้วยแม่ท้อ เป็นทางน  าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน  าชลประทานอ่างเก็บน  าคลองกะทะ เป็นทางน  าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน  าชลประทานอ่างเก็บน  าห้วยแม่ท้อ เป็นทางน า้ชลประทานท่ีจะเรยีกเก็บ
คา่ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ ซ่ึงมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าที่น้าน้้าไปใช้ เพ่ือกิจกรรมโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าและให้การใช้น้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานรายงานว่า มีการใช้น  าจากทางน  าชลประทาน เพื่อกิจการโรงงาน การประปา

หรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ น ท าให้ปริมาณของน  าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่า
ชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น  าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน  าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทานได้นั น 
จะด าเนินการได้เฉพาะทางน  าชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน  าชลประทาน  
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 แล้ว ดังนี  

1.1 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน  าชลประทาน
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 10/2551) ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2551 

1.2 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน  าชลประทาน
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 8/2562) ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน  าและให้การใช้น  า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าให้มีการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั งท าให้ทราบถึงปริมาณของน  าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการอนุญาต
ใช้น  าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ นในอนาคต สมควรก้าหนดให้ทางน้้าชลประทาน 
อ่างเก็บน้้าคลองกะทะและทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้าห้วยแม่ท้อ เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน เพื่อน าเงินท่ีเรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบ
การชลประทาน อันจะท าให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี น้อยลง ส าหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

3. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1) เป็นการก าหนดให้ทางน  าชลประทานอ่างเก็บน  าคลองกะทะ ในท้องที่ต าบลฉลอง 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นทางน  าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

4. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2) เป็นการก าหนดให้ทางน  าชลประทานอ่างเก็บน  าห้วยแม่ท้อ ในท้องที่ต าบลแม่ท้อ 
และต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นทางน  าชลประทานทีจ่ะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน  าชลประทานอ่างเก็บน  าคลองกะทะ เป็นทางน  าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน  าชลประทานอ่างเก็บน  าห้วยแม่ท้อ  
เป็นทางน  าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....  รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2564 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160364 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ในพื นที่อ าเภอปะเหลียน อ าเภอหาดส าราญ อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอกันตัง และอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื นที่อ าเภอปะเหลียน อ าเภอหาดส าราญ อ าเภอย่านตาขาว 
อ าเภอกันตัง และอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในพ้ืนที่อ้าเภอปะเหลียน อ้าเภอหาดส้าราญ อ้าเภอย่านตาขาว อ้าเภอกันตัง  
อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพ่ือสงวน คุ้มครอง อนุรักษ์ และจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน รวมทั้งการสร้างความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. ทส. ได้เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง ในพื้นที่อ้าเภอปะเหลียน อ้าเภอหาดส้าราญ อ้าเภอย่านตาขาว อ้าเภอกันตัง และอ้าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง พ.ศ. .... มาเพ่ือด้าเนินการ เนื่องจากจังหวัดตรังมีพื นที่ชายฝั่งทะเลครอบคลุมตั งแต่อ าเภอสิเกา  
อ าเภอกันตัง อ าเภอปะเหลียน อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอหาดส าราญ และเป็นที่ตั งของชุมชนประมงพื นบ้านชายฝั่ง
จ านวนมาก มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งหญ้าทะเล มีพื นท่ีประมาณ 
33,066.48 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.69 โดยพบมากที่สุดในเขตอันดามันตอนล่าง นอกจากนี ยังพบสัตว์ทะเลหายาก  
เช่น พะยูน โลมา เต่าทะเล เป็นต้น และเป็นพื นที่ชุ่มน  าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ ประกอบกับเขตพื นที่ของอุทยาน
แห่งชาติ หาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีแนวเขตที่ไม่เช่ือมต่อกัน และไม่ครอบคลุม
พื นที่ทะเลตรัง จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องก้าหนดพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทะเลตรังท้ังหมด เพื่อสงวน คุ้มครอง อนุรักษ์ และจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน รวมทั งการสร้าง
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากร 

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

เพื่อสงวน คุ้มครอง อนุรักษ์ และจัดระบบการใช้ประโยชน์ 
ที่ยั่งยืน รวมทั งการสร้างความสมบูรณข์องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ 
ในพื นท่ีอ าเภอปะเหลียน อ าเภอหาดส าราญ อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอกันตัง 
และอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวแล้ว 
2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี  

2.1 กระทรวงคมนาคม (คค.) มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในกรณีกรมเจ้าท่ามีโครงการเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการและประชาชน ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามร่างประกาศดังกล่าว 

2.2 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) มีข้อสังเกตว่า ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งออกตามความมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 นอกจากจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการคุ้มครองต่างๆ แล้ว ยังต้องก้าหนด
หน่วยงานของรัฐที่จะเป็นผู้ด้าเนินการตามาตราดังกล่าวตามความจ้าเป็นและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นหรือาจจะเกิดขึ้นน้ันด้วย ซึ่งยังไม่ปรากฏในร่างประกาศดังกล่าวตามที่เสนอนี  จึงควรที่จะได้ตรวจสอบ 
ร่างประกาศประกระทรวงนี ให้มีสาระส าคัญที่ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวด้วย การก้าหนดหน้าที่ 
และอ้านาจของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจังหวัดตามร่างประกาศนี สมควรพิจารณาให้อยู่ภายใน
กรอบการก้าหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ ด้วย 

3. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว  
มีค้าสั่งให้ ทส. รับร่างประกาศตามข้อ 1. ไปพิจารณาร่วมกับ คค. สคก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้องในประเด็น
การก าหนดรายช่ือหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นผู้ด าเนินการตามมาตรการ และการก าหนดหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 รวมทั งการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการในกรณีที่มีโครงการ  
เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน เพื่อให้ได้ข้อยุติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

4. ทส. เสนอว่า ได้ด้าเนินการตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ตามข้อ 3. แล้ว 
โดยร่วมกับผู้แทน คค. ผู้แทน สคก. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ด้าเนินการทบทวนและปรับแก้ไข 
ร่างประกาศดังกล่าว ดังน้ี 

4.1 ประเด็นการก้าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นผู้ด้าเนินการตามมาตรการคุ้มครองทางทะเล  
ได้ด าเนินการปรับแก้ไขในร่างข้อ 5 โดยก าหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมประมง และกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการในร่างประกาศกระทรวงนี  

4.2 ประเด็นเรื่องการก้าหนดหน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจังหวัด 
และการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการในกรณีที่มีโครงการเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและประชาชนน้ัน  
ได้ปรับแก้ไขข้อความ “ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด” ออก และได้เพิ่มข้อความท้ายร่างประกาศ 
ข้อ 4 (1) ว่า “ทั งนี  การด าเนินการหรือการกระท าใดๆ ตาม (ข) – (ง) สามารถด าเนินการได้ หากเป็นการด าเนินโครงการ
ของหน่วยงานรัฐเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการและเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั งนี  ต้องด าเนินการเท่าที่จ าเป็น กลมกลืน 
กับสภาพแวดล้อม ไม่เป็นการท าลายสภาพทางธรรมชาติในลักษณะที่ไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ดังเดิม และต้องแจ้งให้
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อธิบดีทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มด าเนินการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมยื่นแบบโครงการ หรือแผนด าเนินการประกอบการ
แจ้งด้วย” และในร่างประกาศข้อ 4 (2) (ค) ได้เพิ่มข้อความว่า “ห้ามการขุดลอกและการทิ งดินตะกอนจากการขุดลอก 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เว้นแต่การด าเนิน
โครงการของหน่วยงานรัฐเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการและเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั งนี  ในการด าเนินการต้องจัดให้มี
มาตรการป้องกันฝุ่นละอองหรือตะกอนที่เกิดขึ น และการด าเนินการเท่าที่จ าเป็น กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ไม่เป็นการ
ท าลายสภาพทางธรรมชาติในลักษณะที่ไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ดังเดิม และต้องแจ้งให้อธิบดีทราบล่วงหน้าก่อนริเริ่ม
ด าเนินการไม่น้อยกว่าสามสิบวันพร้อมยื่นแบบโครงการ หรือแผนด าเนินการประกอบการแจ้งด้วย” 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างประกาศดังกล่าวเป็นการคุ้มครองสัตว์น  า ซึ่งไม่ขัดกับ

กฎหมายประมง จึงไม่ขัดข้องต่อหลักการในการประกาศ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในพื นที่อ าเภอปะเหลียน อ าเภอหาดส าราญ อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอกันตัง และอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
ให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปประกอบการพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
 


