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*70 พฤศจกิายน ๒๕๖๕

เรือ่ง การขออนมุตัดิำเนนิการกจิการนอกเขตเทศบาลยอ้นหลงั
เรยีน นายอำเภอทกุอำเภอ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอตุรดติค ์ และนายกเทศมนตรเีมอืงอตุรดติถ์
ส่ิงทีส่ง่มาด้วย สำเนาหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ท่ี มท ๐๘๐๔.๓/ว ๓๘๐๗

ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ขุด
ดว้ยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่แจง้วา่ ไดต้อบขอ้หารอืจงัหวดัมหาสารคาม กรณ ี

การพจิารณาอนมุตักิารทำกจิการนอกเขตยอ้นหลงัใหก้บัเทศบาล หากผูว้า่ราซการจงัหวดัพจิารณาแลว้เหน็วา่ 
โครงการทีไ่มไ่ดเ้สนอใหผู้ว้า่ราขการจงัหวดัอนมุตัทิำกจิการนอกเขตกอ่นดำเนนิงานเปน็ประโยซนต่อ่จงัหวดั 
และเขา้หลกัเกณฑท์ีจ่ะอนมุตัไิดต้ามมาตรา ๕๗ ทวิ แหง่พระราซบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่กไ้ข 
เพ ิม่ เตมิ อนัเปน็ไปตามหลกัเกณฑใ์นการทำกจิการนอกเขตทีก่ำหนดไวใินหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท ๐๘๐๔.๓/ว  ๐๓๑๕ ลงวนัที ่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรือ่ง การทำกจิการนอกเขตขององคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ ซ ึง่การอน มุ ตั ใิห ด้ำเน นิ การเป น็ การยอ้น ห ลงัจะไมก่ อ่ให เ้กดิผลเส ยีห ายแกท่ างราฃ การ 
หรือบคุคลใดแลว้ ยอ่มเปน็ดลุยพนิจิของผูว้า่ราซการจงัหวดัทีจ่ะอนมุตัโิครงการดงักลา่วเปน็การยอ้นหลงัได้

จงัหวดัอตุรดติถพ์ จิารณ าแลว้เหน็วา่ ขอ้หารอืดงักลา่วเปน็ประโยซนแ่กอ่งคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน จงึขอแจง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทราบและถอืเปน็แนวทางปฏบิตัติอ่ไป รายละเอยีดปรากฏ 
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและถอืเปน็แนวทางปฏบิตัติอ่ไป สำหรบัอำเภอใหแ้จง้องคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ราบและถอืเปน็แนวทางปฏบิตัดิว้ย

ขอแสดงความนบัถอื

(นายสหวฃ อภขิยัวศิรตุกุล-/
รองผูว้า่ราขการจงัหวดั ปฏบิตัริาขการแหฎ- 

ผูว้า่ราขการจงัหวดัอดุรดติถื

สำนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั
กลุม่งานกฎหมายระเบยีบและเรือ่งรอ้งทกุข์
โทร ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๔๙๘๕
ผูป้ระสานงาน นายถริวสัส ์โสภา ๐ ๙๓๐ ๑๕๐ ๒๘๑
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ท ึม่ ท ๐๘๐๔.๓/ ว ๕1(* 0 ๙ '’ |2   ̂ กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

(ซ{& พฤศจกิายน ๒๕๖๕
เร่ือง การขออนมุตัติำเนบิการกจิการนอกเขตเทศบาลยอ้นหลงั
เรยีบ ผูว้า่ราชการจงัหวดั ทกุจังหวัด (ยกเวน้จงัหวดัมหาสารคาม)
สิง่ทีส่ง่มาด้วย ๑. สำเนาบนัทกึคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่ ๑๔๓/ ๒๕๖๑

เรือ่ง การอนมุตักิารจดัการประชมุของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงืทีไ่ดต้ำเนนิการ 
เสร็จสินไปแล้ว 1 1 จำนวน๑ ชุด

๒. สำเนาบนัทกึคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่ ๕/ ๒๕๕๓
เรือ่ง การอนมุตั ิยอ้นหลงัใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีก่อ่สรา้งทา่เทยึบเรอีในเขตอทุยานแหง่ชาต ิ
หยูเ่กาะ1ชา้ง จังหวดัตราด จำนวน ๑ ชุด

ดว้ยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไดต้อบขอ้หารอืจงัหวดัมหาสารคาม กรณกีารพจิารณา 
อนุมัติการทำกิจการนอกเขตย้อนหลังให้กับเทศบาล หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้ว เห็บว่า โครงการท่ีไม่ได้เสนอ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติทำกิจการนอกเขตก่อนดำเนินงานฟ้นฺประโยชฺน้ต่อจังหวัด และเข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะอนุมัติได้ 
ตามมาตรา (13๗ Vกิ แห่งพระราชบัญญ้ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำกิจการ 
นอกเขตทีก่ำหนดไว้ในหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๔.๓ / ว ๐๓๑๕ ลงวนัที ่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรือ่ง การทำกจิการนอกเขตขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่การอนมุตัใิหต้ำเนบิการเปน็การยอ้นหลงั 
จะไมก่อ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกท่างราชการหรอืบคุคลใดแลว้ ฺ ยอ่มเปน็คลุยพนจิของผู้ว่าราชการจังหวัดทีจ่ะอนมุตั ิ
โครงการตังกล่าวเป็นการย้อนหลังได้ รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

จึงเรียนมาเพ่ิอโปรดทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนบัถอื

(นายคริวิฒัน ่ บปุผาเจรญิ)
รองอธบิด ี ปฏบิตัราขการแทน 

อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

กองกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิน่ 
กลุม่งานวนิจิฉยัและกำกบัดแูล 
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๕๒ 
โทรสาร ๐-๒๒๔๑ "๙0๓๖
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์ ร3โล1ว3ท@ป๒.ฐ0.ปา 
ยู้ป,!*สานงาน รน๊นทร์ เบอร์โทร 0-๒๒๔*-๔0๓๖
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ฟองเ?ฟซ์ท่ี ดฬฒ๖๕๖©

บ นั ห กี ศ ฌ ฒ ร ร แ ส ร !^ เฎ ฟิ เ้ร า 'ฒ ร ร ก ฿ ร 0 ง
กรรฮชนุติัการจัดการประชมุของกรมทรัพยากรหางหะเลนละชายลง่
ที่ไเส์าณษกรรเฟจฺเนใ1ป##ร

กรมทรพัยากรทางทะพ#ละโ{าซสง์ไดมหนงสอื ท ท'ส 0๔ 0๖/ ๓๔๙๗ ลงวันที ่
1)๑ กนัยายน ๒๔๖0 สงิสำนกังานคผะกรรมการกธบุเกา ขอทาเอปญ็ทา!!(ยากบัการปเบเัทาม 
ระเบยีบสำนกันาอกร่ฐัมนตฺรวีา่สว้ยกรรอชนุตั!ิหเคนหาง!ปราชการ และการอตัการประชมุ 
รองหางรๆซการ พ .ศ. ๖๕๒.๔ ศ!{ปศวาม!สว้า่ สำนกัอชรุกั^ทรพัยากรทางทะเหแล'.ะชายลง่ 
กรมทรพัยากรหางทะ1ลและซาย^งใดอ้ศัการประชมุสนูยปฺระสานการปเป๋̂ นการเกษา^ลปรฟอ้ซบ ั
ซองซาเทางหะ),ล{•สรชล,)ครงัที๒่ประปาป๖ี๕ ๕ ๙ฒีอ่วนัท ี๒่๘- ๘๘มนีาคม๒๕๕๙ ณ  โรง,แรม’ 
เอฬอรเ่ไฒา สำแไอบ'ไงละชุง วงัหวคัชลบรุ0ี^1ารรัมประชมุจำนวน ©©๕สน'โคยุมกี^ม),ฟา้ทมาย 
เปน็ฟา้ราชกรรห'!รฐกอาังจากตา่งกระทรวง ทบวง •กรม หรีอบคุคลภ'พนอกเฟา้รวม■ ประชมุ 
ซงึในการอดัการประชมุกงักลา่วสอ้งปฎบฅัตามฟอ้ ๑๘ แหง่ระเบยีบสำนกันายกร่ฐัมนตรวีาสว้ย 
การอบมุสใิกเัสนิทาง!ปราชคาร และการอลักร่ร'ประชมุชองทางรารการ พ.ศ. ๒๔๖๙ ท่ีสำ1ทนดใกั 
ปลดกร^ทรวงเอัๆ กงักดัเปน็!เมสี ํๆ 'นาจอชมุสกิารอดัการประชมุภายในประเทศ แตป่รากฎ่วา่ 
กรมทรพัยากรทางทะเลเพะชายมงีโกสัา้เนนิการอดัการประชมุ สรชล. กงักลา่วเสเํจเนฒท่ โดย่ไมไส้ 
เลขอฟองตอ่ปกคักระหรรง'ทรพัยากรฐรรมชาสแิละสง์แวดลอมเพือ่อชนุสักิารอคัการประชมุ 
ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรีๆ  แตอ่ยา่งใด กรมท,เคยากรทางทะเลและชรยสง์ซงึ!^หนงัสอื 
ที'่หล 0 ๔ 0 ๖ /® ๘ ๕ ลงวนัที'่®๙ มกราคม ๒๕๖๘ สงิสำนกันายกรฐัมนตรใีนฐานะทนวยง่าน 
ยูร้กันาการตรมระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรฯี เพ ือ่ชอห์ๆ เอแนวทางปเบตัใินการซออชมุตีใกมั ี
ผลยอ้นฬงฺสำหรบักรรอดัการประชมุ สรชส. ว,นัเ,แนวทางปฐฟส้้อ!ย่าง!ร พเอกรนฟทพัากรทรงทะเล 
พละชาฟงซะ!ก1ัฟเ้ปน็แนวทางปฎ#ตอ่!่ป แฟซเกใฑยก^เฉดรไีกมัหีนงัส่ !ิ!' ที'่นร 0๑6๖ /๏๖๘๒ 
ลงวันที ่ ๖ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒0 ลงกรมทรพัยากรทางทะเลและชรยนฺงั .ตอบ่ฟอ้หา'เอฟองกงักลา่ว 
ลเชความ!สว้ำ หากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายลง่ซะอดัการประชมุ สรชล. โดยมกีลม่เฟร้หมาย 
เปน็ชสุสลภายนอกเฟ้ๆ รว่มประชมุ กรมทรพัยากรทางทะเลและชๆยลง่ซะสอ้งขออชนุดัแิละฺ!ตรบั 
กๆรอชุฟ้ตซากปกัดกระทรวงทรัใพากร0 รมชา^,ละสงิแวดก®ัเ^เปน็ปเดกระทรวงเอาัของฟองกอ่น 
ซงึซะคาเนนิการอดัการประชมุไสส้วํษกร)มจีะมแีนวทางปแนตั!ินกๆรรออชมุเี^กมัผีลยอ้นทกงั 
สำหรบัการ#การประ^เกงักลาว!กหัรอี!มอ่ยา่ง!รซอ!กกัรมทรพัยากรทางทะเล]และฺชา®ฝงึหารอื 
ไปยังสำนกังานฅผะกรรมการกฤษฐกาโดยต?ง่ต่อ่ไป

กรมทรพัยากรทางทะเลและชาย![งซ่งึชอหารอ็สำนกังานคผะกรรมกา่รกช'ุกา 
วา่จะมแีนาทๆ๗ เบตัไนการขออบนุตัใิกบัผีลยอ้นทกงัสำหรับการอดักๆ?ประชมุ ศรชล. กงักลา่ว 
หเอ!มอยางไร

ค ผ ะก รรม ก าุร ร่ สิ ปิ แ บ เัราช ก ารท างป ก ด รอ งไส #้ซ ารผ ๆ ฟ อ้ แ ารอี ช อ ง
กรมทรัพยากรทางทะเลเแ)ะชายล่ง โดยมีเแฑนสำนักบายกรัฐมนตรี {สำนักงานปกัคสำนักยายกรัฐมนตรี) 
และแแทมกระทรวงทรพัยากรฐรรมชาตแิละสงิแๆดก®ัม (กรมทรพัยากรทางทะ)ลและชายลง่) 
เป็น,0แซงรายละเอยดฟอ้เกจัจรงิแลว ปรากฎฟอ้เกจัจรงิเท ีม่ เดมิวา่ กรมทรพัยากรทางทะเล
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และชาย!!งเปน็หนว่ยงานรวัมหนว่ยงา่นทนึง๋ของสนูยป่ระลานกว?ปฐบ’ิด^กา?รกับ่า่ตลปร&โยซไเ 
ของชาตทิ างท ะเล  {ศร•ชล.) โดยกรมทรพั ยากรทางทะเลและซาย!่!งไตร้นั .ม เบห น าย'จาก 
ทีป่ระชมุ!เบรืหารระดบัสงูของ ศ?ชล. ฬ เป น็ เจ า้ก าพ ใน อา่ฬ ส ก า^ะช มุ  ฺ ศรชล, ศรัง๊ที๒่ ประอำบิ 
๒๔๔๔กรมทรพัยากรทางทะเลและชายสง์รงีไตด้าเบนิการจดักวรปัระชนุดงักลา่วโดยเบกิจำยเงนิ 
ตามฒนปฐบ!ิงานและแมนการใ#!!ายงนประมาผป?ุะราับ ิห.ศ. ๒*(เ?๙  แตเ่ทีอ่งจากกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและ'ชาย^งมค็วามเจา้ใจคล่าตเคสอ์น.เกีย่วดปั,เรอัง่กลุ̂ แปา็หนๆยเแารวันการประชมุ 
โดยเจา้ใจวา่การประชมุศรัง้บบแีจา้รวัปการประชมุเปน็จา้.ราชกา.รซอง.กรนทรพัยากรทางทะเล 
และชาอทีง่นากกวา่จา้ราชกา?หรอืถกูจา้งจากตา่งกระทรวง' ทบวง กรน ห"รอัร(ุศคลภายนอก 
จ้งใฝใดั^นอเร่ึองต่อปลตักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกีง่แวตล้อมแอชออไ!!เ)!การจ้สการประชนุ 
ตามจอ้ ■ ๑.๘ แตง่ระฌยึนลา่นกันายกรฐันนศรวัร่ดวัยการอไ!ปตุใดเัสนิทา^ปราชการ และ'การจอ้ 
การประชนุชองทางราชการ พ.ศ. ๒๔๒๔ แตภ่ายหลงัจากทกรนทรพัยากรทางท*แลแสะชาฟเง 
ไตจ้คัการประชมุเสรจีแลวัใบรัน้การหก้ลรังเงนิลนัจงัทราบจอ้เนจัจรงิวา่การจดัการประชนุดงักลา่ว; 
ตอ้งไตร้บัอชนุตัจิากปลดักร*ทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิสงฟงแวด'ลอัมลอ่นจงช*จด้การป?*ชนุโต ้
กรนทรพัยากรทางทะเลและซาย!!ฬงใดบัหีนงัเอ ทีท่ส 0๔0(๙®?*๔81'ลง'รัน'ท่ี ® 0 ฃชุนา&บ๒๔๔๙ 
ลงัปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละทีง่แวดตอ้น เพอชออใ!นตักิวรจต้การประชมุเพึม๋เตมิ 
เงปลัศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวศลอัมนจัารฒวแลัวใดัทีง์่'การใหก้รมทรัพยากรทางทะเล ่
และชายลง่บหีนงัเอหารอืสานกังานคณะกรรนทารกถปูแกาวา่จะบแีนวทางปฐบติใินฟองเงกเ^ว 
อย่างโร

คณะกรรนการรรืปืฐบติราช!ฬรทรงปกศรองพจารแเาจอ้หารอืชองกรนทรพัยากร 
ฬางทะเลและชายลง่ประกอบลบัจอ้!นจัจรงิดงักลา่วจา้งดบัแเวุ ่ เนนัว่า่ จอ้ ๑๘® แหง่ระเบยีน 
ลา่นกันายกรฐัมนตรวืา่ดวัยการอไฺ!^ให)้เตนิทาง.ไไเราชการ,แล®การจต้การประชนุชองทางราชการฯ 
ลา่หนศใหก้รรเตการประชมุจง้ปใีซกํารประชนุระหวา่งประ•เทศ ปลดักระทรวงเจา้ลงัลดัซอง 
เจา้ของฟองเปน็จ้̂ ๆนาจอนน้̂ ลา่หรบัการประชมุทีเ่ปน็งาฺนประอำ แตล่าัปลคักระทรวงเจ้าซองฟอง 
นจัารผรเนไัฟาการประชนุดงักลาวเฺปน็ฟองนโยบายใหเ้สนอรฐันนตรํเจา้สงักลัเปน็^!ฟต้ปิระกอบลบั 
ลา่นกันายกรฐัมนตรใีส฿์หนงัเอทีส่ร.๑00๔ /ว .๔ ลงรนัท ี๑่ ทมุภาพน้ธ๒์๔๒๔ฟองการฃออไ!นสิ 
จดัการป.ระชมุในประเทศตามระเบยีบลา่นกันายกรฐัมนตรวีา่ตวอการอบนุเัใหเ้สนิทางไป,ราชการ 
และการจ้ดการประชมุซองทๆงราชการพ.ศ:.๒๔๒๔สรุ่ป๊ศววนใตว่้าการจัดก'̂ ป®)),̂ ภายในประเทศ 
ท ีก่ำหนดใหป้ลดักระทรวงเปน็ดบัลีา่นาจอโบนุตักิาุรจดัการประชมุตามจอ้ ®๘ แหง่ระเบยีบ 
ลา่นกันายกรฐัมนตราี น้ัน หมายลงัเฉพาะกรลเ่ท ีเ่ปน็การจดัการประชมุ ลนัมนา หรอือบรน 
ทีบ่จีา้รา'ช.การหรอืถกูจา้งจากตา่งกระทรวง ทบวง กรม หรอืไ!อดลภายนอกเจา้รวัป แตล่าัเปน็ 
การประชนุ ลนัมนา หรอือบรมจา้ราชการหรอืถกูจา้งภาปในกรมเต ิ̂ วลนั ุท่ ีง่ฐลกับเบะเปน็  
การป!เนตังิาบดามหนา้ทีป่กต ิ อเบสหิรอืนวัหนา้สว่นราชฮาฐทีเ่รยืกทีอ่฿ยา่งอีน่ทีม่ฐีๆนะเปน็กรม 
บอีำนาจอชนุสัใิหจ้ดัการประชมุใต ้โดยในจ้าเปน็ต้องเสบอชสปูรุ็ทีเ่ติต่ยุปลต่ักระทรวง ชเอจอ้หารอืนั ้
ป รากฎจอ้ เน จัจรงิรา่ กรนทรพัยากรหางทะเลและชาย!ุ!งใตจ้ดัการประชมุ ศรชล, ศรัง้ท ี ่๒ 
ประ'จา้บ ิ ๒๔๔๙ โดยมกลม่เบ าิห นาุยของย'ูเจา้รวัมการ.ประชมุ เปน็จา้ราชการห รอืถกูจา้*

“จอ้ *๘  กางจัดการปร*ชมุสงิไมไรักๆ!ประชมุระหรัๆงประเท!! ปลคักระทรวงเจา้สงัจศั 
ชองเจ้าชองฟจงเป็นยู้ลัล่ามาจอบงุ่5สสิา่ท!ปการบระชมุสิ̂ )น4า๗ระจ้า นต่ลฟัสดักระทรวงเจ้าชองฟองตจิารผา 
เนันว่รการชระชุมจังกล่าวเปน็เรืองนโยบ'18โ#สนจ'รัฐมนดรืเจา้สง่ล่ดัแม!0บุ

การอนุมสิตามวารกฬํเง•จะอบุม้ต๊เป็นการ!,จทา!;ศราวท่^อบุม้ค๊เป็ลักเไารกึ!ดั



*

จากสา่งกระทรวง ทบวง กร่ม และบคุคลภายนอก แตก่รมทรพัยากรทางทะฒแสะชายฟ4้มไ่หเ้สนอ 
รออบุ:๓ ภารจศัการประชมุสอ่ปสตัก่ระทรไ^ทรพัยากรธรรมชาสแิละสงิแวคลอ้มสอ่นว้คการประชมุ 
เงเปน็โทรแระทา่ที]่มค่รนชัน้คอนตา.มท่ีเ่อ เส๙๒ แท่งระเบียบสำฟ้กนายกรัฐมนตรีฯ กำหนศไว้

สา่หรบับญีหฺๆ วา่กรมทวท้ยากร:ทางทะเลแสะรา^งอะเสนอ!.รีฬ่หา้เสสิก่ระทรวง 
ทรพัยากรธรรมชาสแิล®สงิแวตลอ้มฮชนุสักิารวต้กๆ'รประบมุ ์ ศรซส. เพ ือ่ใหม้ผลสมบรุณ  ์
ตามระเบยีบสร์ฟก้นายกรฐัมบุตรฯี ให้ท5เอไม ่อยา่งไร น้ัน เห ฟ้ า  การเสนอฟ่องใหป้ลต้กร*ทรวง 
ทรพัยากรธรรมซาสแิส®ที'่งแวตลอ้มพืจ่ารณาอบมุส่ 'ิการวต้การปร*ชมุเพ ือ่ใหบ้ตีลสมบรุ๘! 
ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรฯี เปน็การฟา้เปน็การภ่ายในชององกกํรฟา้ยปกครองจงไมเ่ปน็ 
กำลง้ทางปกครองตามพระราซนญัญ?้?ร้เปฐนสัริาชการทางปกครอง. พ.ุค. ๖๕๓๙ แตเ่พือ่ประโยชน ์
ในการบรหิารราชการเฟนสนิ?งอาจนา์ท#ใเกสเฟท้ัว๋ไปเกึย่วฒฺุก้ำสงัทางปกคร'องในฟอ้งภารเยยีวยา 
ความบกพรอ่งในชัน้ตอน.ภา.รออกกำลง้ทา๗ กครองฺท ีว่ า่กำสงัทางปกุครองท ีใ่ม '่สมบรุ๘! 
ฟองจากอฬตฺอการฟา้®น^อไม^ฐนสัติามหลก้แเ๘สป็นเร่ีองการให้เจ้าหุนัาท่ีท่ีน่เห้ความุเห้นชอบกํอน 
ลา้เวา้หนาัทีน่ับ้ใหใ้หค้วามเหนชอบในภายหสงัยอ่มไมโปน็เหตใุห้กำพ่ืงทางปกครองน้ันไม่สมบรุ๘! 
มาเทยีบเทยีงบงัสบัไซก้บัการอบมุส้เิพือ่คาามฒบรุณตฺามเแตอนซองร®เบอีฆสำน!ัฒๆยกรุเัมนตุรฯี 
สำหรบัการจดัการประชมุตามชอหารอีนเฺห ้และฟอซอ้เฺทจีจรงิปรากฏวา่กรมทรพัยากรทางทะเล 
แสะชายสง์ใหบ้กีารฟา้เปน็การเสนอฟองชออบนุสัเิพ ือ่ความสนบรุณตามเนตอนชองระเบยีบ 
ส่านักนาย.ก'รัฐมนตรีฯ สอ่ป.สคักระหรวงฟ^(ยากรธรรมชาสแิลฟงแ่วศลอ้มภายหสงัจากทราบฟอง 
การฟา้เนนการทีใ่นศ่รุบเนตอนแลว้ ออ่มแสลงใหเ้หน้วา่กรมทรพัยากรทางทะเสและชายแงไมไ่ห ้
บเีจตนาฬสกิเทีย่งทีจ่ะไมฟ่า้เปน็การใหเ้ปน็โปตามร®เบฒีสำนกันายกรฐัมนตรหีง้กสา่ว ตงันัน้ 
หากปล้ตกระทรว^ทรัพยากรธรรมซาสแิเน?ทีง่แาศลอ้มทีจ่าร๘!าแล)้เหน้ว่า่การจตการประบมุ ศรซส. 
เปน็ประโยชนแ์กท่างราซการ ออ่มสามารภใซต้ลุฟป้จ็ทจีาร๘!าอบนุสักิารจตัการปร*ชมุตงักสำว 
ให บ้ ผีส ส มบ่ รุส เ่ตามระเบ ยีบ ส ำน กัน ายกรฐัมน ตรฯี  ให ้ น ัง้น ั ้โต ยเท ยีบ เท ยีงศ วาม ฟ เน  
ของคณะกรรมการวธิปีเบตัริาชการทางปกครองไนเรือ่งเสรจ็ที ่ (๙๖©*:0}* อยา่งใรททีกีารอบนุดั 
ดงฺกลกว่นัน้จะบผีลเปน็การรบัรองวา่กๆรจตัก่ารปร*ชมุ ศรชล, ไหฟ้า้เปน็การดกูลอ้งตามชัน้ตอน 
ทีก่ำหนตใวในระเบยีบสำนกันายกรฐัชนตรฯี เทา่นัน้ สว่นการเบกีจุำยฟุน้งบประมาณเ่พือ่ไซ ้
ในภารจคัการประชมุจะชอษหว้ยกดหูมายหรอีไ่ม ่ออา่งไร อฒ่เุปน็เรือ่งทีก่รมทรพัยากรทางทะเล 
แคะขายส์งจ*ห้องปฎนัสิให้เป็นใปต4 กฎหมายและระเบียบท่ีเท่ียวซ้องกับฟองตังกล่าวอกส่วนหนัง้

(นวยสิสห้ต ไหตรุะกิตย่)
เสชาเการคฌะกรรมการกแ่บฎกีา

สำนกังานคณะกรรมการกฤบฎีกา
ม ก ราค ม ๒!เาธ๑

*โบรดถูทํ}งรรรลท่ี ๑, ซ้เง่ห้น
"กนักกัคผะกรรผการ^ปฎนีสัริา'ชกาเทร:งอกตเอง, ฟอง-•ศาร©บุกัติซ้อนV!แบัสัพกัลงวน 

เจา้น นวัท ีก่อ่สรา้งสา่เสยิอเรนั .ผ*ุอทุอ!นแสง่อาสหิ ยูเ่กาะซา้ง เงทรตัค*ว?) ส่งฬรัอฆหกังสิอส์านักงาน 
ลณะศรรมการกชุนฎกีา ด่วนท่ีสุ?! ท่ี น* 0๙0*ท® สงรันท่ี ๘ มกราตม (&*# ๑  กั4ศรมธุหยามแส่งชวติ สค่ว้ฟา้ 
แล*พน!เกัช่



๖

กร*ตุทยานแฟงชาสิฯ ไฟ'สิจารณาอบุนัสิ แฟ้จนกระพ้ืการก๒ฝร็พิแ#ร*ส^!ชง้ปไ็#รบิ®บนุสัิ 
จากอสิบสืแส์อช้างใด *๒*ก อฒเ.ไ#ช®ใ^กร*ตนุธานน*เงซใ!1 รบิมอบ#าเ!เญ เรพินาดแก  
ไฝ*!น 9๕0 #นกรอส ระชะเ 9 ฟแจะเ##นปน็การไิตร*การระสะเ ๒ ๙อไป

, สา์นกัรทุอานแฟงชาสไิ#หาริอก!*งป็สิการฟเอซอทราบแนรทางการรบิมอบ 
ฝา*!อบ*รอิ#งก#ฬาจ*#อ4#าเปน็การอสา์?ไร เงกองปส็กิารไ#ไ#ตรามเปน็ริา การ!ใเปน็การ 
ตามโศรงการเพีอ่ใ#ป็สิงกอสร่างใด ๆ  ไนพตบุทอาน๗ ง!?*!โดอฬ#กงานเจาหนาเด ามดรานไน 
นาตรา 9๙ แฟงพร*ร*ชนญ # เรุทอาน๗ งช า!ฯ น้ัน จะ#องเป็นการ#*เป็นการดท่ฒบนฟ้อสริพ 
เก รมรุท!?านแฟงชาติ  ๆ เป็นชอน แอะจะ#องไ!รบิอบ*ุ!!จากอสนิ!ฟอ้น#*เปน็การ.โดอ!ฟฐป!็ 
ตานระฟสบกรมรทุสานแฟงชาส ิ ตัดริฟ้า และตัน{{สิช ร,ว#รยการปแนดัการซองพนกังาน 
เ#าหนาัเไนพตอทุอานแฟงชา!ๆ แ#กร!สเิหารอิปรากฎรใิไ##*เปน็การฟอ้สร*ิง#าเ!สบเรอิ 
เสเจเนไปแตรัดัง้แ#แอนเมษาฮน ๒๕๕0 โดสเชง้ไฝไ#รบิอบนุสัไิ##ใเปน็การจากอ!บสิ 
จึงเป็นการกระ#าท่ีฟ้ไ'ฝืนมาตรา 9๖ (# ) แพ  (๔) แฟงพระราชบัญญัตลูทยานแฟงชา! ฯ ดงน้ัน 
กรนชุ่ทอานแฟงชใสิฯ จึงไฝ!?*จ!บนอ่บ#ใ*!!ฌเริอ#งก#*รไ#

กรมรุทอ•ไนแฟงชาติฯ สิจารณาแ#ว*ป็นริา โดรงการฟอ้อริ*ง#*เ!อบเริอชนาต 
เป็กไฝ*สิน 9๔0 ตันกรอส ระอะท่ึ 9  สน์*ันนางเน*ัแอะปานสเกเพชร ไนเซดรุทสานแฟงชใสิ 
หรูแ้กะร*ิง เปน็โตรงการเ*ธนประโอชนฟํอ้รทุ!ทมแ#งชาเหรู*้กวะร*ิงไนการรูน้ดรอง รแูด 
ริกษ■ ตุทยานแฟงชไสิ #1นรสดรานสะสิรกไนการตัดนาจร แดะ#*ษรอดรา*ฟดอดตัสฬหนักงาน 
เจ*ัหนำเ นกั#องแอร แดะประซาชน เงสา*กรก#*เปน็การโดอหนกังานเราิหนำเไ#ดามศราม 
ไนมาดรา 9 ๙  แฟงหระราชนญั*เสริทุสานแฟง!กสฯิ แฟไ้นเนดอนการฟา้เปน็การ อพท. 
ใสิสกรมเริ*#วไ##ไเป็นการฟ้อสริหไปฟ้อนไ#รบอบุ#สิจากอสิบสิ สิงซอหาริอ สิงน้ั

๑ . อเบสิกรนรุทชานแฟงชาสิ ตัดฺริฟ้า แล*ตันรู้สิช จะ!กมารดอบนัุสิช้อนห#!ใ# 
พนกังานเราิหนไัเสา์เปน็การใตปั#็าเ!อบเุรอิดามโดรงการฟอ้สร*ิง#าเ!อบเรอิไนพสอิทุ!กน 
แฟงซาสิไ#ห่ริฮไฝ อ#*งไร

๒ .กรฟแ้อเบสไีฟอ่าจอบนุสัชิอ้นห#งไ# กรมรทุอานแฟงชาสิๆ  จะ#อง 
ดาเป็น(ทรอสางไรจึงจะชอบ#รสกฎหนาอ

ดณะกรรม*ทฬเปฐนสัริาชเกรทรงปกดรองไ#สจิารณาปญีหา#งกสา์วโดยป็ 
^แทนกระทรรงทริพอากรสรรมซาสิแส)ฟงแรด#อม (กร*ตุทสานแฟงชาสิ ตดัริปา๋ และตนั!(สชิ) 
เปน็รูเ้แจงราสละฟอดริอ*!จจริงแสว์ ปรากฎริอเป็จจริง*เมเสิมริ* โดรงการฟ้อสริใง#**!อบเริอ 
ชนาดแกไฝ*สนิ 9๕0 ตนักรอสไบเขดรทุเกนแฟงชาสหิรํูเ้กาะร*ิงดามเหารอิมานัใ้#รบิการ 
สนับสบุนจาก อหท. ไน#ในงบุประมาณ แดะกรม*ริา#าเปน็รู้#*เปน็การฟอ้สริ*ง ไดซอสิบสิ 
กรมอุทยานแฟงซาตุ๊ ตัดริฟ้า และตันรู้สิซ เปน็กรรมการไนดณะกรรมการบริหารจัดการพ็น้เ 
สิเฬษเพีธ่การฟองแอวอช้างเง่สนิ เงฟ้รตับรูแลกำร#*เป็นงาน!เอง อรเท. อรู#้รอ และป็การ#* 
นนั!กรอิดกลงการประสานงานแยวตบัการฟา้เปน็โดรงการ#งกสา์าระทราิง อหท.ฺ ตับ



กรมรุพุยานแห้งช!ป็ฯ* โดยตกสงมอฟกน่าจให'้ อพพุ. ต่าเป็นการแพุนไต่' เงหา้ใน ัแ๒ ความ 
เหป้จ็ทีศ่®!*เศท่ีฮ่นไบเัาสามารฬาการแอฬใฬใเส#ินท๒ีไหโ้**ไฝห8้งไฟ้รนลารอบุนสิจาก 
อเนสแิ8ก,!(น และเแอ ฿พพุ. เสินไ^ไม่ให้สิาเป็นกรรให้ดูกห้กงศาม่เนต®มสิไห้มาซอสชุป็สิห้อ 
อเนสิเพ่ือรันท่ี ©09 มกราคม ๒๕๔๙ ภา®พุลังท่ีให้ฟมใเไกาฝ®ฮเางไม่ระสะพุพ่ืงแเา

คณะกรรมกาฬสมิเ่ปเ๋ฑชการพาุงมก่ศร®งปจ็ารณาช®หาร®ีประลอนกนั 
สิ®เย่จ่จแงลัฒห้าวฟก่ เป็นว่า ฟ®งการฮชุกัสิห้อนพุลัเให้พนักงานเห้พุงนำท่ีห้®ป็ร็างม่าเสิสนเ*รี® 
ท่ีพุ̂ ®ม!ทีเ่ปน็สาร#นปน็การภายในชอง®ง#กรฝา็ยปกครองว้งไมเ่ปน็{ก่ทีง่หาฬสตรฮงตาม 
พร*ฑชนญั{แรสปิเปเ๋ราชกรรพาุงมก่ครอง พ.ส. ๒๕!®๙ แตเ่พือ่ประโ®ชนใํนกรรขรีหาร 
ฑชการฬนสนิอาจนำพลัุกเกณฬทีว่ไมเ่ทีย่วกันหา้เงพาุงมก่ครองมาเปน็แนรพาุงในการมเ่นสิั 
ราชการไหโ้ต®ปค็วามเป็นในแห้®๗ ร*แน กังที่

ประเแนพืห่ที*่ อธนเถรมรหุยา่นแหง้ชาส ิ ลัตว้นำ และกนัทีป่ช็ จะสามาร® 
อชุมัสิห้®นพุลังให้พนักงานเห้ใพุนัไท่ึห้าเป็นการให้มท่าเทีย่บเรีอตามโตรงการห้อสรางห้าเสิยบเรือ 
ในพตเพุ{กนแห้งชาสิไห้พุรี®ไฝ อย่างไร &เ เป็นว่า การ®ชุนัเใหพ้นักงานเว้าหใภท่ี้ปฏบัต่การ 
ตามโตรงการเพ่ือให้ป็ท่ีงห้อสว้างเนในเชพุธุพุ®รนแห้งชาสิ เปน็#ฑเาจชอง®ธนเกรมชพุยุาน 
แห้งซาสิ เตวป่า๋ แ®ะกันร่ืสืช ท่ีงอเนํเจะ®ชุป๋สิไหจ้ะหอ้งเป็นไม่เพ่ือประไธชนํโนการท่ีมครอง 
แอะเแอรกษาลุพ{ุกนแหง้ชาสิ ฟ!®การสืกษใ พุรี®รีว้อทาง่รีชใสาร หรีอเพ่ือห้านวยตรามสะ®รก 
ในกาฝสนรจรหร®ีการ#เอาหช้ หรีอเพ่ือห้านวยความปลอดกัซ พุ่รีอ่ให้ความเแห้ประชาชน และ 
การม่เ[ป๋สิการตงกห้าวห้®งไต่รน®ชุป๋สิจวก®ธบแป็นการเฉพาะรา®ห้อนม่ฎีป๋สิการห้า® ที{่ที่ 
ตามมาตรา ©๙* แหง้พระราชลญัสแ่อพุยุานแหง้ชาส ิ พ.ส.ุ ๒๕0๔ ประกอนกนัหอ้ ๔*

*ลันกักสิอ®กพุงการประลานงา}!ไนการส์าเป็นการกัฒมาการห้องเที่ยว®ห้างสิง!เน 
ท่ีอง ศพห้าหนต รสิ!พร ต่อนไย สพใสิลัไนาจหสิ}ท่ี ศท}#ส ิตชอน และกพ}เอนห้านางให้ห้าเป็น!ฑรระ}ฟาง 
องห้เทร}#ารการห้๒ นาที่น}!ห้เศน!ต่อการห้อง!ย่อรอห้างเงสิน (องสิกำรนหาชน) ลันุศรมรุพุ!ทนแห้งชาสิ 
ส ิต # 1 เพะลันแสืซ ห้าเย่อวนย่ ©๑ สินราตม ๒๔๙๗

''มาตรา ®๙ บหลัญ่กัเป็นมาตรา ตา) และมาตรา ๑๗ สิให้ให้ป๋งห้นแห้พุลั!}งาน!สิ}หห้าย่ 
ย่ฝฐลัสิ!ทรใปเต่อประโยช)&นการท่ีมครองแแะดูแพุรัก})ารุซยานแห้งชาสิ พุเอการสิศ}ท พุเอวรัย่ซาง 
เช}การ า#!ต่อห้านวยศราม!!ะลวกโนการสิตนา*}รพุเอการนักเทลัย พุเอ!ต่อห้านวยตรา)ฟอยตสิอ พุเอใส ิ
ความเแห้ประชาซน ทง้ํน้ี สิองเป็นไปลามระ!!เอนย่#^ห้าหน®โ®ยอรุสิเชองสิฐมนตเ

‘ห้อ ๔ ใ#ลักงานเว้เหสิ!ท่ีสิห้านาจปแลัสิการไนพตรุพุยานแห้งชาเไลัโตยชอรัน*}{ห้เ 
จาก*ธนสิศรมรุพุยานแห้งช}สิ ส ิ* #  แล*กันท่ีกัช เป็นการเอพพรายห้อนปฐลัสิ สิงห้อใฟ่ท่ี

(๑ )  แปรรูปใสิย่โห้นเมโตยศอธรรมชาสิ พุเอใป๋ย่โห้นลันพุงตามธรรมชาสิ พุเอใ}!สินสิน 
ตายตามธรรมชาสิ พุเอไนํย่สิ* หเอ ย่นพุอนตามเอ  ๔ (๙ ) เต่อเ!{นรัก}ทไวํใเลเางย่ลักธาสิยหเอห้งปเก 
ลเพอห้ๆงหย่ง©ห้างไตลามสิาย่ง!ป็นหสิงสิ®ชองอธนเกรมรุพุยวนหพุงช}สิ ลัลรัปา แล*ล ัน เล ัชโ® ยอเ๒  
ตวามคานรุม ห้ากนลูแพุยองห้ว์หนเัรพุุยานแห้งชาสิ

(ป็สิ©หสิ)สิตใป)



แฟงระเซ®บกรม อุท®านแฟงชา!! ตดัรปิา และรบิ !แช  จา้ดว้®การปฐนตักิาร®องพนกังาน 
เจ้าหนำท่ีโนพดอุท®านแฟงชาด พ.ศ. ๖๕๔๙

จากจ้อเป็จจรงดามท่ีทจ้เอมา ฟอ้ปฑกฎจ้าโดรงการถฮ่สรำฟาเสิ®บเริอ®นาด 
แก่โนพตอุท®านแฟงชาสิหรู้แทะริ*งเป็นไปเพ่ีอประโ®®นัด®อุท®านแฟง®ใสินรู้ฬาะ#*งในการ 
รูม้ดรอง รแูลรกิบาอทุอานแฟงชาต ิ ฟานว®ความสะดวกไนการตฬันาจรและฟานว® 
ดวามปลอดภั®แถ่พนักงานเจ้ไหนัาท่ี นักฟองเท่ีอใ และประชาซน หากไจ้ป็สาร®ออบุป็ติฟอฟเนติ 
ฟ®ถ่อน อธ๊บดถ่อมมฟานาจอบุนัตIฟพนักงานเจ้าหนํฟ#*เนฺนการได้แฝฟ้อโดรงการสิงเฬฑได้ 
กร๗ าไปโด®ไปได!้บอบมุสจิากอสบิส ืจึงเป็นการกร๗ าท่ีลดเนตอนดามระเซ®บท่ีถ่าหมดไริ 
กรถ่เอาจเป็นดวามลดและแมลไฟพนักงานเจ้าหไ?เท่ีป็ฟานาจเงได้ฟาลา®ห่รอ‘เอกอนฟาฺเทอบเริอ่ 
ได้ดามพระราชบญเฐ'สิอุทชานแฟงชาสิ พ.ศ. ๒*0๔ อถ่างไรสิดาม การใริฟานาจเงได!้เาลา® 
ฟ!อ'เอกอนฟาเหฮบเริ฿ด้งกส์ฑ ด้องฟวฐงสิงประโ®ฟเท®ารณะด้เนฟาง ๆ เถ่น ประโ®ชนํฟอการ 
รูม้ดรองและรแูลรกิบาอทุอานแฟงชาต ิ ครามรญูเสอืดา้นงบประมาณที#่*เปน็การถอ่สรำง 
จนฟพ่ีจไปแจ้ว ฟรํเฟระป็3ชไ^*ธารณะอถ่างท่ีนสิร® ท่ีงการอบุมํ1 ชองอสิฃเไนกรฟเด้ัแนัจะเป็น 
เพ่ีองกา®ไนนำ®ปกดรองฟ®วตับการปเนัติการ®องพนักงานเด้*หนำท่ีไนพ®อุท!เานแฟงชาติ 
อสนิตสิคิวร#าซงสงิปจีจฮ้ดง้กจา้วดว้®ฝนตนั รวมดัง้ตงัไดซ้การ#นซนการเพีอ่ชออบนุเั 
ฟออสิบสิได้รูกด้องไนกา®หตังด้ง®แจ้} สิงด้ัน หากอเนติซจารณาแตัวเป็นจ้าโดรงการดํง์กจ้าว 
เปน็ประโอ๗ ฟอกรมอทุอานแฟงชาติๆ  และเจา้หตกัเกณดท้ีจ่ะอบนุตัไิดด้ามมาดรา 0๙* 
แฟงพระราชบฤเชุ่)ติอุทยานแฟงชาติ  ๆท่ีงการอบุนัสิใด้สิาเป็นกรรเป็นการจ้อนหตัเจะไถ่ถ่อได้เแด 
ผลเ#®หา®แถท่างราชกาฺรฟเอบุด่ดลใดแเร ถ่อมเปน็รูลซซจชองอสิบตทิีจ่*อชุมตโิครงการ 
ด้งกจ้ฑเป็นการจ้อนหสิงได้ แฟท่ีงด้ั การอบุนัติด้งกจ้ไวจะซผลเป็นการยอนหเงไปจนสิงรินท่ีซ 
การท่ีน#*ขออบุนํติเฟาด้ัน

(ฟ®จใ!นเง่®รรถท่ี ๑)
(๖ ) ปรกูปร^ฟใ้ในนโเใผทีถ่สูอสุา®ในเ#ลร*ุ!®ในแฟง#าเโรดิน้สนิตลิาน

ะรรน#!สิ
( ๑ )  #10นนที่ป็สรใน(เจ้างขสงอรจราจรสานแนบที่กรนอุ*!®ในแฟง#าสิ ตัแจ้นํ} แส#

ริน!สิ#เป็นะ®บ
(๔) เป็นหา ปา®®กใป ร#ธกร๗ ใ(ทร®ถ่างหท่ีง®!เางโดแถ่ตัลจ้ ไจ ้ ทร®#!ศ®รกร®รรน#รสิ 

สินเป็น*!เง่สรรร ด ั้ฟ ้ เป็นโปเทนร*เป็®นกรนรุ#®ในแฟงะใสิ ตัลจ้ป็า แส*ริน!สิ# จ้ใด้เ®การเจ้าโป!เกนใ
ห1อรง®าทง่า#ากใรในด้นท่ีป๋าโริ

(๔) ปฐริสิ(ทร*ทนโสรงกรรหเ฿แนนกรรใส*| เด้®ใริป็สิงถ่สสจ้หสานแใเนท่ีกรนรุ#®ใน 
แฟง#ใสิ ตัสจ้ป็ใ แสะริน!สิ# เป็นะ®น

^ปรตรู!,สิง©รรกท่ี ๒, จ้างริน



ปร*:แ(ฟเสสง ทากอส!ิ!*กรมธทุอานแปง*าต ิ เ ต # !  แธะมนั!{แชอนมุตั ิ
เ&นทเงไม!ัต ัสรมธหุยานฟง*าต ิเ อ # !  แสะมัน^แช จ๗ องอ่าเนินการอล่างไรสิงจะชอนตัวย
กฎท*กอ เ,แนปา ฟ&ไต#ัจลยัไนประแนแฟเงแลฬัาเปน็ลลุมนัจิ*องฮเนตร!จะมจัารณา 
อนมุตัเิปน็การยอนหผไัตโัตยอา่นงิสงิหลกั๓ ณ#ดังกล่าวขำงตัน ประแฆ แส อืงสัสิงไฝจำตั&ง 
สินิจลัย

— นๆ*■ ''‘๙”'
(คุณพรทพย ์ จาละ)

เลขาเสารคณะกรรมการก่ชุนเกา

ล่านักงานคณะกร™การสอุษเสา 
มกราคม ๒๕*๓


