รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการเกษตร
สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงทุนและหนี้สินเกษตรกร
ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม ๒๕๕8
ณ หองประชุม 124 ชั้น 2
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
.........................................................................
ผูมาประชุม
1. นายอํานวย
2. นายคงฤทธิ์
3. นายเรืองเดช
4. นายอภิมาตร
5. นายสวัสดิ์
6. นายสุพจน
7. นายสมศักดิ์
8. นายสุพล
9. นายสุรศักดิ์
10. นางสาวโสภาพรรณ
11. นางสาวกัลฤยะณิษฐ

ปะติเส
บัวบุญ
สุขสมบูรณ
เหร็บควนเคี่ยม
สายสุขกาจินะกุล
ปอมชัย
ฤกษอนันต
หมอนทอง
วานิชกิจ
กาสมสัน
โอฬารรัชฤ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นายเพิ่มศักดิ์
2. นายประยงค
3. วาที่ ร.ต.สมพูนทรัพย
3. นางสาวอัญชลี

มกราภิรมย
ดอกลําไย
กลาวิกรณ
บารมีรุงเรือง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวฏัฐฐากรณ
2. นางสาวธัญลักษกรณ
3. นางสาวโชติมา
4. นางสาวจุฑารัตน

ปรีชาจารย
เตี่ยวยอง
ศรีประจง
เคนจอหอ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนอาวุโส
นักระบบงานคอมพิวเตอร
นักวิชาการเผยแพร
นักประชาสัมพันธ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
กอนเขาสูวาระการประชุมนายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ขอทราบผล
ความกาวหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ซึง่ ในภาพรวมยังไมมีความคืบหนาในการทํางาน เปนผลมา
จากอํานาจหนาที่ดานการประสานงานไมชัดเจน ชุมชนขาดความเขาใจดานนโยบายภาครัฐ
นายอํานวย ปะติเส รับทราบผล และแจงเรื่องการแกไขปญหาที่ดินภาครัฐ รัฐมีนโยบายดําเนินการรวม
4 ระบบ โดยมอบเอกสารใหกบั คณะกรรมการฯ ทําการศึกษาขอมูล
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานเปดประชุมกอนเขาสูวาระการประชุม ไดแจงเรือ่ งการประชุมที่ไดรับ
มอบหมายจากประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหเขารวมประชุมแทน ดังนี้
1. การเสนอราง พระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและการ
ปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.......ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สาระสําคัญของการปรับปรุงรางกฎหมาย เปนประเด็นในเรื่องของ การ
จําหนาย การโอนสิท ธิใหท ายาท และการใชพื้นที่ เ พื่อ การอื่น ในการประชุม ครั้ง นี้ ไดแจง ขอ เสนอตอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอใหมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดรวมเปนคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินในระดับ
จังหวัด ดังกลาวดวย
เพื่อ ให ส มาชิก สภาเกษตรกรแหง ชาติ ไดรับ ทราบสาระสําคัญ ของราง
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.....
มติที่ประชุม
มอบหมายใหผูประสานงาน ดําเนินการประสานราง พ.ร.บ. ดังกลาว โดยใหเชิญ
เลขาธิการ ส.ป.ก. รวมบรรยายเพื่อสรางความเขาใจในการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยเฉพาะ
ประเด็นที่มีขอแกไขในรางกฎหมาย ดังกลาว
2. การประชุมหารือแกไขปญหาภายใตระบบ “เกษตรพันธสัญญา”
ดวยคณะกรรมาธิการเกษตรไดจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการแกไข
ปญหาเกษตรพันธสัญญา โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนรวมถึงสภาเกษตรกรแหงชาติ เขารวมให
ความเห็น ภายใตหัวขอ “อยากเห็นอะไรในการแกไขปญหาภายใตระบบ “เกษตรพันธสัญญา” ซึ่งที่ประชุม
มีความเห็นวาควรจะเสนอกฎหมาย เกษตรพันธสัญญา เพื่อนํามาดูแลระบบเกษตรพันธสัญญา
ประธาน
คณะกรรมาธิการเกษตรฯ จึงไดมอบหมายใหทีม งานอาจารยไพสิฐ พาณิชยกุล รับ ไปดําเนินการปรับแก
กฎหมายเพื่อใหกฎหมายมีความสมบูรณและจะนํารางดังกลาว เสนอผานกระทรวงเกษตรฯ เพื่อใหกระทรวง
เกษตรฯ เสนอตอสภานิติบัญญัติตอไป
จากภารกิจดังกลาว อาจารยไพสิฐ พาณิชยกุล ซึ่งเปนคณะทํางานศึกษา
การเกษตรพันธสัญญา ของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการเกษตร
สิทธิ
เกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงทุนและหนี้สินเกษตรกร ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ จึงได
มอบหมายเรื่อ งดังกลาวใหคณะกรรมการฯ รับเปนเจาภาพหลัก ภายใตอํานาจหนาที่ของคณะทํางานชุด
ดังกลาว โดยขอความเห็นตอที่ประชุม
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มติที่ประชุม
1. คณะกรรมการฯ มอบหมายใหคณะทํางานศึกษาการเกษตรพันธสัญญา ซึ่งมีนาย
สมหมาย คํามาสาร เปนประธานคณะทํางานฯ ในการเสนอกฎหมายควรเสนอเรื่องดังกลาวใหสวนกฎหมาย
สํานักกิจการสภาเกษตรกรแหงชาติ รวมพิจารณารายละเอียดเพื่อประโยชนในการคุมครองสิทธิเกษตรกร
2. ใหจัดทําหนังสือเสนอประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยอางหนังสือสั่งการ
ที่ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมแทน เพื่อขอความรวมมือใหสวนกฎหมาย สํานักกิจการสภาเกษตรกร
แหงชาติ รวมศึก ษาสํานวนข อกฎหมายรวมกับ คณะทํางานศึกษาเกษตรพันธสัญญา กอ นนํารางกฎหมาย
จัดทําเวทีในระดับพื้นที่
3. ระเบี ยบประกาศใดที่มีความจําเปนตองใช ควรมอบใหฝายกฎหมาย สืบ คน
ขอมูล เพื่อนํามาเปนเครื่องมือใหความชวยเหลือเกษตรกร
4. การจัดทําแผนการปองกันกอนเขาสูระบบเกษตรพันธสัญญา มอบใหเปนหนาที่
ของคณะทํางานศึกษาการเกษตรพันธสัญญา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 ฝายประสาน
คณะกรรมการฯ ไดแจงเวียนเอกสารทาง E-mail เสนอตอคณะกรรมการฯ ทุกทานเพื่อตรวจสอบและใหการ
รับรองรายงาน
ไมตองทําการบันทึกในรายงาน

คณะกรรมการฯ ใหความเห็นวาในกรณีทปี่ รึกษาคณะกรรมการฯ ไมมา

มติที่ประชุม
เห็นชอบและใหดําเนินการตามที่เสนอ ประธานฯ มอบใหคณะกรรมการฯ ทุกทาน
ตรวจสอบรายงาน หากมีขอแกไขใหแจงตอผูป ระสานงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่มีการประชุม หากพน
กําหนดแลว ใหถือวาคณะกรรมการฯ ใหการรับรองรายงานดังกลาว
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 คําสั่งคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สืบเนื่องจากการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ 2558 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการฯ นายมงคล รัตนะ
รอง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต (คนที่ 1) แทน นายภักดีสยาม พรหมอินทร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
นครพนม ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับความเคลื่อนไหวซึ่งเปนประเด็นปญหาในพื้นที่จังหวัดภาคใต
จึงให
ดําเนินการปรับปรุงคําสั่งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน ทางการเกษตร
สิทธิ
เกษตร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงทุนและหนี้สินเกษตรกร
ผลการดําเนินการ
อยูระหวางการพิจารณาลงนาม จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
3.2 การเสนอ ราง พ.ร.บ.การจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ........

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องเดิม ตามที่สภาเกษตรกรแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบในหลักการในการประชุม
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557 ใหมี “กฎหมายสวัสดิการเกษตรกร”
ขอเท็จจริง 1. คณะกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพในการแข ง ขั น
ทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงทุนและหนี้สินเกษตรกร ไดจัดเวทีรับฟง
ความเห็นราง พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ..........ภายใตโครงการกําหนดรูปแบบสวัสดิการ
ที่เหมาะสมแกเกษตรกร รวม 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 จํานวน 150 คน ณ หองประชุมพึ่งบุญ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2557 จํานวน 250 คน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลรุงทิพย จังหวัดสตูล
โดยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว และเพื่อใหทันตอการพิจารณา และนําไปสูการปฏิบัติ
ขอเสนอ คณะกรรมการฯ จึงเสนอตอที่ประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อ
ขอความเห็นชอบในการนําราง พ.ร.บ....มอบใหสวนกฎหมาย สภาเกษตรกรแหงชาติ นําเสนอตอ สนช. ตอไป
การดําเนินงาน สภาเกษตรกรแหงชาติ ไดมีหนังสือที่ สภช 0101/66 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 ดัง
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
3.3 การเสนอใหสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดรวมเปนคณะอนุกรรมาธิการ การ
มีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจังหวัด รวม 77 จังหวัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องเดิม
จากประเด็ น ป ญ หาการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ รัฐ ด า นการพิ สู จ น พื้นที่กินและนโยบาย
การทวงคืนผืนปา เพื่อ นําประเด็นปญหาโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินชีวิต เสนอตอ สมาชิกสภาปฏิรูป
แหงชาติ ในการยกรางรัฐธรรมนูญการปฏิรูป และการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการฯ จึ ง ได ก ล า วถึ ง ผลการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารวิสามัญการมี
สวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมไดมีมติ
ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแตละภาคสวนใหครอบคลุม
ทุกจังหวัด นั้น
ขอเท็จจริง
อาศั ย อํา นาจตามความพระราชบัญญัติส ภาเกษตรกรแห ง ชาติ พ.ศ.2553
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ในมาตรา 13 “การใดทีเ่ กี่ยวของกับผลประโยชนสวนรวมของเกษตรกร สภาเกษตรกรแหงชาติอาจรองขอเขา
ไปมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของได”
และมาตรา 41 (8) กําหนดใหมี “การสงเสริมและคุ ม ครองสิ ท ธิ เ กษตรกร
และการเพิ่ ม สิ ท ธิ แ ละบทบาทของเกษตรกรทีเ่ กี่ยวของกั บ การทํา กิ น และการเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากร
ที่ จํา เป น ต อ การประกอบการเกษตร
ข อ เสนอ
คณะกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ทางการเกษตร
สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงทุนและหนี้สินเกษตรกรไดใหความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2558) เสนอขอความเห็นชอบตอสภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่ง
ที่ประชุมใหเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ ขอใหมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เขารวม
เปนคณะอนุกรรมาธิการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด รวม 77 จังหวัด
ผลการดําเนินงาน สภาเกษตรกรแหงชาติ ไดมีหนังสือที่ สภช 0101/112 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 รายงานการดําเนินเรื่องหนี้สิน จังหวัดมหาสารคาม
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน
จังหวัดมหาสารคาม มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
จํานวน
(ราย)

มูลหนี้
(ลานบาท)

คิดเปน
รอยละ

6,364

641.55

100

4,718
1,646

475.4
166.15

74.14
25.86

จายเงินกูตามโครงการนี้
จายเงินกูตามโครงการปกติ/อื่น
ไมสามารถจายเงินกูได แยกเปน

1,606
134
384

141.98
22.60
38.36

รวมผลการจายเงิน(ไกลเกลี่ยสําเร็จ)

2,124

202.94

จํานวน
(ราย)
6,364

ผลการดําเนินงาน
ขึ้นทะเบียน
เจรจาแลว
ไกลเกลี่ยสําเร็จ
ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ

****

มูลหนี้
(ลานบาท)
631.67

แยกรายละเอียด
ผลการจายเงินของผูไกลเกลี่ยสําเร็จ

สาเหตุ 1
สาเหตุ 2
สาเหตุ 3
สาเหตุ 4

70
22
0
292

ประเด็นปญหาที่พบระหวางดําเนินการ
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45.02

ลูกหนี้ไมมา
เจาหนี้ไมมา
อื่น ๆ (ถอน)

427
3
1,216

การดําเนินงานตอยอดดานการแกไขปญหา
สภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ไดทําความตกลงกับ ธกส. สงเสริมการปลูก
มันสําปะหลังระบบน้ําหยด เพือ่ เพิม่ รายไดและฟนฟูอาชีพใหเกษตรกรที่ประสบปญหาหนี้สนิ โดยการจัดตั้ง
กลุมเกษตรกรฟนฟูอาชีพ แนวทางคือการกอสรางลานตากมัน และพัฒนาคุณภาพมันเสนสะอาด
กรณีไมสําเร็จ
1. หลักเกณฑการปลอยสินเชื่อแตกตางกันในแตละสาขา
2. การสรางหลักฐานเท็จของคูกรณี
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 มาตรการปลูกมันสําปะหลังระบบน้ําหยด
เปนการสนับสนุนใหเกษตรกรเขาถึงแหลงทุน โดยการใหความรูสงเสริม
เทคโนโลยีการผลิตมันเสน สามารถควบคุมการผลิตไดเอง การจัดหาลานมันเพื่อเก็บไวขายเมื่อไดราคาดีขึ้น
และการแปรรูปมันสําปะหลังเพื่อสรางมูลคา แนวทางการตลาดควรสรางความเชื่อมโยงระหวางกลุม การผลิต
เพื่อสรางกลไกการแลกเปลี่ยนดานการผลิตขั้นพื้นฐาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่อง สืบเนื่อง
4.1 ทบทวนมติการประชุมคณะกรรมการ ประเด็นการทวงคืนผืนปา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องแผนแมบท แกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยเริ่มดําเนินการ 1 ตุลาคม 2558
ประเด็น
ทวงคืนผืนปา 26 ลานไร
1. การปรับปรุงกฎหมายปาไม ในการบังคับใช ลดปริมาณการครอบครองไม และเพิ่มชนิด
ของไมหวงหาม โดยเพิ่มไมพะยูง อื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอชาวสวนยาง และชุมชนในภาคเหนือ
2. แบงเกณฑเปน 4 ระยะ (ภาพรวมของพื้นที่ปา)
2.1 ป พ.ศ. 2495 - 2497
คืนสิทธิให เมื่อผานกระบวนการพิสูจนสิทธิแลว
2.2 หลังป พ.ศ. 2497
มอบให สปก. จัดตั้งนิคมสหกรณ
2.3 ป พ.ศ. 2545
ควบคุมมิใหมีการขยายเพิ่ม หรือใหเคลื่อนยาย
2.4 หลังป พ.ศ. 2545 -2553 ถือวาบุกรุกใหม
ประเด็นในการขับ เคลื่อนกรณีก ารทวงคืนผืนปา ภาพรวมของการบูรณาการทํางาน คือ การประชุม ชี้แจง
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง กอ.รมน. ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ มีขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ หนวยชุมชนสัมพันธในพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียด
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2. การควบคุมพื้นที่ แบงเปน 2 สวน คือ สวนอํานวยการเชิงนโยบาย
และกองกําลังในพื้นที่
3. การบังคับใชกฎหมาย
3.1 การเจรจา สรางความเขาใจโดยแตงตั้งคณะกรรมการชุมชน
3.2 จับกุม การบุกรุกแนวเขตพื้นที่
3.3 ตรวจคน
4. การจัดทําฐานขอมูลชุมชน
4.1 จัดจางอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล
4.2 จําแนกพื้นที่การใชประโยชน “โซนนิ่ง”
4.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.4 กําหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4.5 กําหนดแผนการอนุรักษทรัพยากรทองถิ่น (ขยะมูลฝอย)
มติเดิมไดใหความเห็นชอบใหดําเนินการ
1. เสนอให มี ก ารทบทวนแผนแมบ ทการทวงคืนผืนปา โดยนําประเด็นปญ หาที่เ กิดขึ้ น
ในพื้ นที่ เ สนอผ านศู นย ดํารงธรรมระดับ จัง หวัด ระดับ อําเภอ เพื่อ ใหรัฐ บาลชะลอ
การบังคับใช โดยใหจัดทําหนังสือแจงตอประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด
มติที่ประชุม
มอบใหฝายเลขานุการดําเนินการศึกษานโยบายการแกไขปญหาที่ดินภาครัฐ ตาม
นโยบายในภาพรวม 4 ระบบ (เอกสารที่ไดรับมอบจากที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายอํานวย ปะติเส)
ให
นําเขาที่ประชุมในคราวถัดไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 เปนกฎหมายเกี่ยวกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าและบริหารจัดการน้ําในระดับไรนาที่เชื่อมโยงกับระบบชลประทานเพื่อใหที่ดินทุก
แปลงไดรับประโยชนจากโครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคอยางทั่วถึง แตดวยกระบวนการในการจัด
รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายปจจุบันไมสามารถที่จะขยายเขตโครงการจัดรูปที่ดินไดอยางรวดเร็วตาม
ความตองการของเกษตรกร จึงปรังปรุง กระบวนการโดยลดขั้นตอนการดําเนินการตามกฎหมายซึ่งเปน
อุปสรรคแกการจัดรูปที่ดิน และกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี
สวนรวม เพื่อใหภาครัฐสามารถขยายเขตการจัดรูปที่ดินใหเพิ่มมากขึ้น
โดยยกเลิกพระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ.2505 และปรับปรุงกระบวนการใน
การจัดทําคันและคูน้ําเสียใหม ใหเปนการดําเนินการในรูปแบบการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม และเปนสวน
หนึ่งของกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจะบูรณาการใหเปนกฎหมายที่รัฐสามารถนําไป
พัฒนาโครงสรางภาคการเกษตรใหสมบูรณ สามารถวางแผนการจัดระบบชลประทานในระดับไรนาเพื่อให
เกษตรกรมีน้ํา ใช อ ย างพอเพี ยงและเหมาะสมแกก ารเกษตรสอดรับ กับ แนวนโยบายพื้นฐานแหง รัฐตาม
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะชวยเสริมสรางฐานรากในการทําเกษตรกรรมใหเขมแข็ง เพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันกับนานาประเทศ สงผลใหระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีความมั่นคงยิ่งขึ้น จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ ใหไว ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 เปนปที่ 70 ในรัชกาลปจจุบัน
การบังคับใช มาตรา 2 ใหใชบัง คับเมื่อ พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
สาระสําคัญของ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของกับภารกิจสภาเกษตรกรแหงชาติ
การจัดรูปที่ดิน
หมายความวา การดําเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใชเพื่อเกษตรกรรมใหสมบูรณทั่วถึง
ที่ดินทุกแปลง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดยทําการวบรวมที่ดินแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อวาง
ผังจัดรูปที่ดินเสียใหม การจัดระบบชลประทาน การจัดสรางถนนหรือทางลําเลียงในไรนา การปรับระดับพื้น
ที่ดิน การบํารุงดิน การวางแผนการผลิตและการจําหนายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึงการแลกเปลี่ยน การ
โอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน การใหเชาซื้อที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม หมายความวา การจัดระบบชลประทานจากทางน้ําชลประทานหรือแหลง
น้ําอื่นใดไปใชประโยชนในพื้นทีท่ ี่เหมาะสมแกการทําเกษตรกรรมไดอยางทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรางถนนหรือ
ทางลําเลียงในไรนา
เกษตรกรรม หมายความวา การทํานา ทําไร ทําสวน และเกษตรกรรมอืน่ ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนด
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องคประกอบคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน แบงเปน 2 ระดับ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
1. รัฐมนตรีวาการประทรวงเกษตรและสหกรณ
2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. อธิบดีกรมการขาว
5. อธิบดีกรมการคาภายใน
6. อธิบดีกรมเจาทา
7. อธิบดีกรมชลประทาน
8. อธิบดีกรมที่ดิน
9. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
10. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
11. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
12. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
13. เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
14. ผูจัดการธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
15. ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ (โดยตําแหนง)
16. ผูทรงคุณวุฒิซงึ่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณแตงตั้ง จํานวนไมเกิน 9 คน
17. หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
ประธานกรรมการ
1. ผูวาราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ (1) 2. ปลัดจังหวัด
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ (2) 3. เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
กรรมการ
กรรมการ
4. เกษตรจังหวัด
กรรมการ
กรรมการ
5. พาณิชยจังหวัด
กรรมการ
กรรมการ
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กรรมการ
กรรมการ
7. สหกรณจังหวัด
กรรมการ
กรรมการ
8. ผูแทนกรมการขาว
กรรมการ
กรรมการ
9. ผูแทนกรมชลประทาน
กรรมการ
กรรมการ
10. ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน
กรรมการ
กรรมการ
11. ผูแทนกรมทางหลวงชนบท
กรรมการ
กรรมการ
12. อัยการจังหวัด
กรรมการ
กรรมการ
13. ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและ
กรรมการ
สหกรณการเกษตร
กรรมการ
14. นายอําเภอในทองที่เขตสํารวจ
กรรมการ
การจัดรูปที่ดิน
กรรมการ
15. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
กรรมการ
(โดยตําแหนง)
กรรมการ
16. ผูบริหารทองถิ่นทุกแหงที่ พื้นที่เขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน อยูในเขตการปกครอง
(เลือกกันเองไมเกิน 5 คน) เวนแตเขตใดไมเกิน 5 ใหทุกคนเปนกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ 17. หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
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การจัดทําแผนแมบท
ใหสํานัก งานจัดรูปที่ดินกลางคํานึง ถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการจัดทําแผน
ขอพิจารณา
1. องคประกอบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีการจัดรูปที่ดิน)
2. แผนการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่เขตจัดรูปที่ดิน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรรมการฯ เสนอใหสงราง พ.ร.บ. ใหประธานสภาเกษตรกรทุกจังหวัด ศึกษาขอมูล
และติดตามผลการปรับปรุงคําสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด เพื่อรับทราบผลการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายใหผูประสานงานดําเนินการติดตามขอมูลจังหวัดที่อยูในเขตจัดรูปที่ดิน
และนําเขาที่ประชุมในคราวถัดไป
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่น ๆ
- ไมมี
------------------------------

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางสาวฏัฐฐากรณ ปรีชาจารย)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนอาวุโส
ผูประสานงาน (สกช.)
บันทึกรายงานการประชุม

(นายคงฤทธิ์ บัวบุญ)
ประธานคณะกรรมการฯ
รับรองรายงาน
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