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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2564 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020264 
 
เรื่อง : ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิ 

หรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส าหรับค่าชดใช้ราคา
สุกรที่ถูกท าลาย ตามมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
279,782,374 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบันได้มีการระบาดใน 34 ประเทศ หลายภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งเป็นทวีปยุโรปจ านวน 
๑๒ ประเทศ ทวีปแอฟริกาจ านวน ๖ ประเทศ และทวีปเอเชียจ านวน ๑๑ ประเทศ โดยมีรายงานการระบาดครั้งแรกของ
ทวีปเอเชียท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประเทศล่าสุดในทวีปเอเชียท่ีพบการระบาด
ของโรค คือ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย
ได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรของแต่ละประเทศอีกท้ังยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ประเทศไทยมีความเสี่ยงเพิ่มสูงยิ่งขึ้นที่โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศ เนื่องจากปัจจัยหลาย
ประการ เช่น การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การค้าขาย การขนส่งสินค้า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีข้อจ ากัด  
ด้านชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีการระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรมีความยาวรวมกว่า 
๕,๐๐๐ กิโลเมตร เป็นต้น ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เข้มงวดจับกุมการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกร และผลิตภัณฑ์สุกร  
ที่นักท่องเที่ยวน าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยมิได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พบการระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรที่สาธารณรัฐประชาชนจีนวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์๒๕๖๓ ได้มีการตรวจยึดการลักลอบเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
จากสุกรจ านวน 4,402 ครั้งและผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวมีการปนเปื้อนสารพันธุกรรมของเช้ืออหิวาต์แอฟริกา 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยาอย่างเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการลดความเสี่ยงต่อโรค 
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรไปแล้ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในสุกรจ านวน 440 ตัวอย่าง 
2. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่แพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก  

และหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะก าจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน  
และยาที่รักษาโรค และเช้ือไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานในผลิตภัณฑ์จากสุกรและสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้ว  
จะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรง ท าให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลัน
เกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แม้โรคนี้จะไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์อื่นแต่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง  
จากการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องสูญเสียสุกรที่ป่วยตายจากโรค จนถึงขั้นหมดอาชีพ และยังกระทบต่ออุตสาหกรรม
ตอ่เนื่องอื่นๆ ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ธุรกิจการค้าเวชภัณฑ์สัตว์ รวมถึงเกษตรกร
ผู้เพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ถั่วเหลืองซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมไม่ต่ ากว่า 
๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท อีกทั้งยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกร ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจ านวน
มากและใช้เวลานาน จะก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรในการบริโภคอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนและความมั่นคงทางอาหารของประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังท าให้ ประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาส 
ในการส่งออกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแช่แข็งและผลิตภัณฑ์สุกรไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งคาดว่ามีมูลค่าไม่น้อยกว่า 
๑๔,๐๐๐ ล้านบาทต่อป ี

3. ขอน าเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 279,782,374 บาท ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการลดความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไปแล้ว 
รายละเอียด ดังนี ้

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดล าพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดล าปางจ านวนเกษตรกร  
๑,๓71 ราย จ านวนสุกร ๕๐,457 ตัว เป็นเงินท้ังสิ้น 200,262,895.75 บาท ทั้งนี ้ได้เบิกจ่ายค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูก
ท าลายแก่เกษตรกรจ านวน ๕๑๑ ราย จ านวนสุกร ๒๔,๔๕๑ ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๗๗๑,๓09 บาท แต่อย่างไรก็ตาม 
ยังมีเกษตรกรบางรายที่กรมปศุสัตว์ยังไม่ได้ท าการเบิกจ่ายเงินค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกท าลาย เนื่องจากกรมปศุสัตว์  
ได้ด าเนินการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภายหลังจากกรมปศุสัตว์ได้ท าการส่งงบประมาณคืนส านักงบประมาณ  
อีกทั้งเกษตรกรบางรายเอกสารประกอบการเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วนส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในส่วนที่คงค้างนั้นมีจ านวนเกษตรกรรวม 860 ราย จ านวนสุกร ๒๖ ,006 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น  
๑๐2,491,586.75 บาท และด าเนินการลดความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

2) ปีงบประมาณ 2564 (๑ ตุลาคม ถึง4 ธันวาคม 2563) ด าเนินการในพื้นที่  13 จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดล าพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
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จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ จ านวนเกษตรกร ๑,441 ราย  
จ านวนสุกร 42,862 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 177,290,787.25 บาท 

3) กรมปศุสัตว์ยังคงค้างการเบิกจ่ายค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกท าลายในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เป็นจ านวน
เงิน ๑๐2,491,586.75 บาท และงบประมาณปี 2564 (1 ตุลาคม ถึง 4 ธันวาคม 2563 )เป็นจ านวนเงิน 
177,290,787.25 บาท รวมทั้งสิ้น 279,782,374 บาท โดยการพิจารณาค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกท าลายดังกล่าว  
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินประกอบด้วยสัตวแพทย์หนึ่งคน และพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่  
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ท่ีถูกท าลาย อันเนื่องจากเป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 ซึ่งให้จ่ายไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของ
ราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์)  
รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2564 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020264 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม 
และยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า โดยมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 บัญญัติให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัติและยกเว้นค่าธรรมเนียม และต่อมาได้มีกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559  ก าหนดค่าธรรมเนียมค าอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ ซากสัตว์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน าสัตว์  
ซากสัตว์เข้ามาในออกนอก และน าผ่านราชอาณาจักร ก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน าสัตว์ ซากสัตว์  
เข้ามาใน ออกนอก และผ่านราชอาณาจักร 

2. กฎกระทรวงตามข้อ 1. ได้ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน าสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร แพะ แกะ ตัวละ 250 บาท 
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน าสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ตัวละ 200 บาท 
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน าซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ประเภทซากสัตว์ เพื่อการบริโภคของคน

หรือสัตว์ กิโลกรัมละ 7 บาท โดยเฉพาะกรณีของจิ้งหรีดที่หากมีการส่งออก ผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต กิโลกรัมละ 7 บาท ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อสร้างรายได้มากข้ึน ประกอบกับ
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) 
ได้ส่งเสริมให้คนทั่วโลกบริโภคจิ้งหรีดกันมากขึ้น เนื่องจากจิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่มีราคาถูกและหาได้ง่าย 
ในท้องถิ่น ความต้องการบริโภคจิ้งหรีดจึงเพิ่มมากข้ึน จึงเป็นโอกกาสสร้างรายได้เข้าประเทศ หากมีการส่งออกในปริมาณมาก

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อลดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
และที่ เกี่ยวข้อง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านปศุสัตว์ 
กับต่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และมีต้นทุนการผลิตต่ า 
2.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน าสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (1) สุนัข แมว ตัวละ 250 บาท (2) ได้แก่ ไก่ เป็ด 

ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น ตัวละ 25 บาท (3) ไข่ส าหรับให้ท าพันธุ์ ฟองละ 5 บาท 
2.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน าซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร กิโลกรัมละ 2 บาท 
2.6 ค่าที่พักซากสัตว์ท่ีน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กิโลกรัมละ 5 บาท 

3. โดยที่ค่าธรรมเนียมการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสตัว์หรือซากสัตว์ ตามกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559 มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
และส่งออกของผู้ประกอบการเป็นอุปสรรคในการแข่งขันกับต่างประเทศ ดังนั้น สมควรแก้ไขการก าหนดค่าธรรมเนียม
และยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการส่งออกด้านปศุสัตว์กับต่างประเทศ 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2564 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020264 
 
เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
สารัตถะ : สคก. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (พระราชบัญญัติฯ) ประจ าปี พ.ศ. 2562 เสนอ ครม. และพิจารณาให้มีมติ ดังนี้ 

1. ให้หน่วยงานของรัฐ ทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้ องถิ่น รับวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดี ทั้งนี้  
เพื่ อ ให้ การบั งคับทางปกครองโดยเจ้าหน้ าที่ ของหน่ วยงานของรัฐมี ระสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน  
และกระทบกระเทือนต่อผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองน้อยที่สุด 

2. ให้หน่วยงานของรัฐที่หารือต่อคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองถือปฏิบัติตามความเห็น
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเช่นเดียวกับการให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 ว่า “…เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นประการใดแล้ว 
โดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น” 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 2 ข้อ ที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
1. ให้หน่วยงานของรัฐทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สคก./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการปกครอง 
ให้เป็นโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดี 
2. ให้หน่วยงานของรัฐที่หารือต่อคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองถือปฏิบัติตามความเห็นของ

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเช่นเดียวกับการให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 ไว้แล้ว และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการจัดอบรม
ด้านการบังคับคดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ควรจัดท าเนื้อหาเพื่อเพิ่มเติมทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานจริงในขั้นตอนต่างๆ 
ของการบังคับคดีในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วย 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติ  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

2. ให้หน่วยงานของรัฐ ทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดี ทั้งนี้  
เพื่ อให้การบั งคับทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน  
และกระทบกระเทือนต่อผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองน้อยที่สุด 

3. ให้หน่วยงานของรัฐที่หารือต่อคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองถือปฏิบัติตามความเห็น  
ของคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองเช่นเดียวกับการให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 ว่า “…เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นทางกฎหมาย 
เป็นประการใดแล้ว โดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น” 

4. ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับข้อเสนอแนะของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2564 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020264 
 

เรื่อง : การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน (กรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติทับลาน) 

 

สารัตถะ : ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.) ได้ขอให้น าเรื่อง การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน (กรณีปัญหา 
การถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติทับลาน) เสนอ ครม. พิจารณาสั่งการ ตามมาตรา 33 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร กรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎร

บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา และลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาและติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด 
ต่อมาผู้ตรวจการแผ่นดินมีค าวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่
อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยพิจารณาจากปัญหาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมาย ซึ่งมีสาระส าคัญให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน พ.ศ. 2524 และให้ยึดแนวเขตตามแนว
เขตที่ได้ด าเนินการส ารวจรังวัดร่วมกันมาแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2543 อีกทั้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
และกรมป่าไม้ ด าเนินการตามขั้นตอนในการส่งมอบพื้นที่ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อน าไป
ด าเนินการปฏิรูปที่ดินต่อไป ในการนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช ยังคงเห็นชอบให้ใช้กรอบแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยยึดแนวเขต
อุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อปี 2524 ไม่ได้ยึดแนวเขตที่ได้ด าเนินการส ารวจรังวัดร่วมกันปี พ.ศ. 2543 
จึงไม่สอดคล้องกับแนวทางค าวินิจฉัยและแนวทางปฏิบัติของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค าวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน  

กรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เกี่ยวข้องกับส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตรง และมีความเห็นว่าการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ

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

เพื่อการให้ความเป็นธรรมและมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แผ่นดินในกรณีดังกล่าว เป็นไปเพื่อการให้ความเป็นธรรมและมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจาก  
การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับตามข้อเสนอแนะและความเห็นดังกล่าว ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น อยู่ในอ านาจหน้าที่ที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรม สามารถด าเนินการจัดที่ดินได้ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิ นเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ครอบคลุมทั้งอ าเภอ) ไว้แล้วจึงไม่ขัดข้องหากวิธีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือราษฎร 
ให้มีสิทธิในที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่อย่างไรก็ดีเพื่อลดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน  
ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับราษฎร อันอาจจะส่งผลกระทบ  
ต่อการด าเนินการปฏิรูปที่ดิน ในส่วนนี้จึงเห็นควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรอบอ านาจหน้าที่ ตามข้อเสนอแนะและความเห็นของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นที่ยุติเรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบพื้นท่ีให้กับส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อน าไป
ด าเนินการปฏิรูปที่ดิน และเมื่อส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบที่ดินแล้วจะได้เร่งด าเนินการจัดที่ดิน
ให้แก่ราษฎรตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบค าวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ (กรณีปัญหาการถือครองท่ีดินของราษฎรบริเวณพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน) ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับค าวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ (กรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน)  
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)  
เร่งรัดการด าเนินการส ารวจการถือครองที่ดินของประชาชนท่ีอยู่อาศัยหรือท ากินในอุทยานแห่งชาติให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเร่งรัดการจัดท ากฎหมายล าดับรอง เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินท ากินและได้อยู่อาศัย 
หรือท ากินในอุทยานแห่งชาติ ตามนัยมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จ  
และมีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป 

3. ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติเร่งรดัการด าเนินการปรบัปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายในการดูแลที่ดินของรัฐแต่ละประเภทตรวจสอบเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้อง ตรงกัน และเป็นที่ ยุติ 
แล้วด าเนินการต่อไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 [เรื่อง ความคืบหน้าการด าเนินการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน1 : 4000 (One Map)] ด้วย เพื่อจะได้ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีอยู่อาศัยหรือท ากินในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
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