
 
 
 
 

 
 

 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
เร่ือง  การแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ค าส่ังทางปกครอง 

 
 

 
 

นางสาววศินี  วณชิวชิากรกจิ 
นิติกรช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่917  

ส่วนสืบสวนสอบสวน กลุ่มกฎหมาย 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 

เสนอขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนิติกรช านาญการพเิศษ 
ต าแหน่งเลขที ่ 570  ส่วนกฎหมายและระเบียบ  กลุ่มกฎหมาย 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ  2560 



ขอ้เสนอแนวคิด/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
เร่ือง  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

 
 
 
 

 
นางสาววศินี  วณิชวชิากรกิจ 

นิติกรช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 917 ส่วนสืบสวนสอบสวน กลุ่มกฎหมาย 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี  570  ส่วนสืบสวนสอบสวน  กลุ่มกฎหมาย 
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณ  2560 



ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

 
เร่ือง  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 

  

 เม่ือเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดใ้ชอ้  านาจตามกฎหมายออกค าสั่งทางปกครองในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  
และผูรั้บค าสั่งทางปกครองดงักล่าวไม่เห็นดว้ยกบัค าสั่งทางปกครองดงักล่าว  ผูรั้บค าสั่งทาง
ปกครองมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเหล่านั้นไดต้ามมาตรา  44  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.  2539 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ท่ีบญัญติัว่า “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 48 ในกรณี             
ท่ีค  าสั่งทางปกครองใดไม่ไดอ้อกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายใน
ฝ่ายปกครองไวเ้ป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีผูท้  า
ค  าสั่งทางปกครองภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีตนไดรั้บแจง้ค าสั่งดงักล่าว...”  เม่ือผูรั้บค าสั่งทาง
ปกครองใชสิ้ทธิอุทธรณ์ตามมาตรา  44  แลว้  มาตรา  45 ของพระราชบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้       
ไดก้  าหนดหนา้ท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสั่งทางปกครองไวว้่า  “ใหเ้จา้หนา้ท่ีตามมาตรา  44  วรรค
หน่ึง  พิจารณาค าอุทธรณ์และแจง้ผูอุ้ทธรณ์โดยไม่ชกัชา้  แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการ
เปล่ียนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย...”               
หากเป็นกรณีเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสั่งไม่เห็นดว้ยกบัค าอุทธรณ์ในวรรคสองของมาตรา  45  ก าหนด
วา่ “ถา้เจา้หนา้ท่ีตามมาตรา  44  วรรคหน่ึง  ไม่เห็นดว้ยกบัค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยงัผูมี้อ  านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหน่ึง  ให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณาให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว             
ให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจง้ให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าว            
ในการน้ี ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวนันับแต่วนัท่ีครบ
ก าหนดเวลาดงักล่าว...”  
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 ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัค าสั่งทางปกครองและ
การพิจารณาค าอุทธรณ์ นั้น  ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูมี้อ  านาจ
พิจารณาอุทธรณ์ทั้ งในฐานะเจ้าหน้าท่ีผูท้  าค  าสั่งทางปกครองตามมาตรา  44 และในฐานะ            
ผูมี้อ  านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ตามมาตรา 45 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2540)              
ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 ขอ้ 2 (4) ในกรณีท่ี
ผู ้ท  าค  าสั่ งทางปกครองเป็นผู ้ด  ารงต าแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่า  ประกอบกับปัจจุบัน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ปฏิบติัราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง  ตามค าสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 247/2558 ลงวนัท่ี  27  สิงหาคม  พ.ศ.  2558  
เร่ือง การมอบอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้แก่
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
ตามความในมาตรา  45 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 และ         
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ประกอบขอ้ 2 (14) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ .ศ.   2539 ส่งผลให้ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองทั้งหมดใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ยกเวน้กรณีท่ีเป็นอ านาจโดยเฉพาะของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น พระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ.  2535   

 จากเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้มีเร่ืองเก่ียวกบัการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองท่ีอยูใ่นอ านาจ
พิจารณาของปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นจ านวนมาก  และเน่ืองจาก
ภารกิจอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นภารกิจในการดูแล 
รักษา อนุรักษ์ ป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายหรือก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้ในแต่ละปีเจา้หนา้ท่ีในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มไดพ้ิจารณาออกค าสั่งทางปกครองเป็นจ านวนมากซ่ึงค าอุทธรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น 
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จะข้ึนสู่การพิจารณาของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแทบทั้ งส้ิน  
ประกอบกบัมาตรา  46  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม ไดก้  าหนดหนา้ท่ีของผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ไวว้่า  “ในการพิจารณาอุทธรณ์ 
ให้เจา้หน้าท่ีพิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองไดไ้ม่ว่าจะเป็นปัญหาขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย  
หรือความเหมาะสมของการท าค  าสั่งทางปกครอง  และอาจมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง
เดิมหรือเปล่ียนแปลงค าสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้
ดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสมของการท าค  าสั่งทางปกครองหรือมีขอ้ก าหนดเป็นเง่ือนไข
อย่างไรก็ได”้  ซ่ึงการก าหนดดงักล่าวประสงคใ์ห้เจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์จะตอ้ง
พิจารณาอุทธรณ์โดยอยู่บนพื้นฐานของความรอบคอบทั้งปัญหาขอ้เท็จจริง ปัญหาขอ้กฎหมาย 
รวมทั้งความเหมาะสมของการท าค  าสั่งทางปกครองซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีแตกต่างกนัไปตามฐาน
อ านาจของแต่ละกฎหมาย  และโดยท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีกฎหมาย       
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบกว่า 10 ฉบบั  กฎหมายบางฉบบัเป็นกฎหมายในเชิงการควบคุมการ
ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม  อาทิ  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  2535  ซ่ึงมีขั้นตอนการออกค าสั่งโดยอยู่บนพื้นฐานของการค านวน
ทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  การออกค าสั่งทางปกครองโดยมีการค านวนค่ามลพิษก่อนมี
การออกค าสั่งปรับหรือการออกค าสั่งห้ามกระท าการของแหล่งควบคุมมลพิษ บางฉบบัมีการ
ควบคุมในเชิงพื้นท่ี เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 พระราชบัญญติัป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.  2507 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.  2504 ซ่ึงมีความหลากหลายทางดา้น
ขอ้เท็จจริงในพื้นท่ีท่ีอาจจ าเป็นตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในการให้ความเห็น  และบางกรณี          
มีพื้นท่ีท่ีมีการทบัซอ้นของอ านาจการบริหารจดัการร่วมกนัของหลายหน่วยงาน  และยงัไม่รวม
ค าสั่งทางปกครองท่ีใช้อ  านาจตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิด
ของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นตน้  

 ดงันั้น  เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาค าอุทธรณ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นไปดว้ยความรอบคอบ เหมาะสม ถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริง  
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ขอ้กฎหมาย  จึงเห็นควรให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง เพื่อท าหน้าท่ี
กลัน่กรอง พิจารณา รวบรวมขอ้เท็จจริง ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของค าอุทธรณ์ก่อน
เสนอความเห็นพร้อมเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม   
 
2.  บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ  
 
 2.1  บทวเิคราะห์ 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีหน่วยงานในสังกดั ทั้ งส้ิน  10  กรม                  
4 รัฐวสิาหกิจ 2 องคก์ารมหาชน  ดงัน้ี   
 หน่วยงานระดบักรม 
 1)  ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2)  กรมควบคุมมลพิษ 
 3)  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 4)  กรมทรัพยากรธรณี 
 5)  กรมทรัพยากรน ้า 
 6)  กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
 7)  กรมป่าไม ้
 8)  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 9)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช 
 10)  ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 
 1)  องคก์ารสวนสัตว ์
 2)  องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
 3)  องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้
 4)  องคก์ารจดัการน ้าเสีย 
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 หน่วยงานองคก์ารมหาชน 
 1)  องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
 2)  สถาบนัพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 มีกฎหมายท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบในปัจจุบนัทั้งส้ินจ านวน 13  ฉบบั  ไดแ้ก่ 

1) พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม    
2) พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม    
3) พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม    
4) พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 (เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง)    
5) ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 58      
6) พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม    
7) พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
8) พระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม     
9) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
10) พระราชบญัญติัเล่ือยโซ่ยนต ์พ.ศ. 2545    
11) พระราชบญัญติัคุม้ครองซากดึกด าบรรพ ์พ.ศ. 2551   
12) พระราชบญัญติังาชา้ง พ.ศ. 2558     
13) พระราชบญัญติัส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 

 โดยกฎหมายดังกล่าวเหล่านั้นมีหลายมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาออกค าสั่งทาง
ปกครอง  ซ่ึงอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ มีทั้ งส่วนท่ีเป็นอ านาจของปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และบางส่วนเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   พอสรุปไดด้งัน้ี  
 กรณีปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ 
 ในส่วนของปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะของผูมี้อ  านาจ
พิจารณาอุทธรณ์ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาเหนือ กล่าวคือ  เป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทาง
ปกครองท่ีออกโดยหน่วยงานระดบักรม  ยกเวน้กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีให้อ  านาจปลดักระทรวงในการ
ออกค าสั่งทางปกครอง  เช่น  พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี  พ.ศ.  2539  
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.  2534  ประกอบกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม            
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ไดม้อบอ านาจตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 247/2558 ลงวนัท่ี  27  
สิงหาคม  พ.ศ.  2558  เร่ือง การมอบอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง
ทางปกครอง ตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. 
2539 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ประกอบขอ้ 2 (14) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ .ศ.  2539 ดังนั้ น ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนท่ีมิใช่อ านาจ
เฉพาะของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดว้ยอีกหนา้ท่ีหน่ึง   
 
 กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณา
อุทธรณ์ 
 กฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี
บญัญติัให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณา
อุทธรณ์  เช่น  พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484  กรณีพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีค  าสั่งไม่อนุญาต
ตามค าขอหรือสั่งพกัใชใ้บอนุญาตตามมาตรา 59 (มาตรา 62 ) พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507  กรณีพนกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งเป็นหนงัสือให้ผูก้ระท าผิดต่อ พระราชบญัญติัน้ี ร้ือถอน  แกไ้ข 
หรือท าประการอ่ืนใดแก่ส่ิงท่ีเป็นอนัตราย หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลา          
ท่ีก  าหนดให ้(มาตรา 25 (2)) หรือกรณีพนักงานเจา้หน้าท่ีมีค  าสั่งพกัใช้ใบอนุญาต หรือไม่อนุญาต
ค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 27 (มาตรา 28)  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กรณีผูรั้บค าสั่งไม่พอใจค าสั่งของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (2) (3) 
(4) หรือ (5) ไดร้้องคดัคา้นค าสั่งต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้
ค าสั่งและไม่เห็นดว้ยกบัค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (มาตรา 87)   
 ปัจจุบันในส่วนท่ีเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ยกเวน้ส่วนท่ีกฎหมายไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ เช่น  พระราชบญัญติัสวนป่า  พ.ศ.  
2535 นั้ น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้มอบอ านาจให้
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง  ตามค าสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 247/2558 ลงวนัท่ี  27  สิงหาคม  พ.ศ.  2558  
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เร่ือง การมอบอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้แก่
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ตาม
ความในมาตรา  45 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม ประกอบข้อ 2 (14) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความใน
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  ดงันั้น  นอกจากท่ีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูมี้อ  านาจ
พิจารณาอุทธรณ์ จะเป็นอ านาจของปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามค าสั่ง
มอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 2.2 แนวความคดิ 
 เม่ือพิจารณาจากภารกิจตามโครงสร้างของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ท่ีแบ่งออกเป็นกลุ่มภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  กลุ่มภารกิจดา้นส่ิงแวดลอ้ม  กลุ่มภารกิจดา้น
ทรัพยากรน ้ าในแผ่นดิน  จะเห็นไดว้่าภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม          
มีความหลากหลายครอบคลุมทั้ งด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื ประกอบกบัการออกค าสั่งทางปกครองจะเป็น
การออกค าสั่งโดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานโดยตรงเป็นส่วนใหญ่  ดงันั้น หลกัฐาน ขอ้มูล 
ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการออกค าสั่งทางปกครองจะอยู่กับหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้ น             
สังกดัอยู ่ ตลอดจนขอ้เทจ็จริงและหลกัฐานอยูใ่นพื้นท่ีทัว่ประเทศไทย  

 เม่ือกฎหมายได้ก  าหนดไวใ้นมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  พ.ศ.  2539 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์จะตอ้งพิจารณาทบทวน
ค าสั่งทางปกครองได ้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย  หรือความเหมาะสมของการ           
ท าค  าสั่งทางปกครอง ดงันั้น ผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์จะตอ้งพิจารณาอุทธรณ์โดยอยูบ่นพื้นฐาน
ของความรอบคอบทั้งปัญหาขอ้เทจ็จริง ปัญหาขอ้กฎหมาย รวมทั้งความเหมาะสมของการท าค  าสั่ง
ทางปกครองซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงท่ีแตกต่างกนัไปตามฐานอ านาจของแต่ละกฎหมาย  และเม่ือมี
กฎหมายก าหนดระยะเวลาไวอ้ย่างเข้มงวด  ท าให้ภาระหน้าท่ีดังกล่าวตกแก่ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการใหท้นัตามระยะเวลาท่ีก าหนดโดยอยู่
บนฐานของการพิจารณาท่ีเหมาะสม ชอบดว้ยกฎหมาย  
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 แนวคิดในการตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองข้ึนมากเ็พื่อเป็นการช่วย
กลั่นกรองข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม              
โดยก าหนดให้คณะกรรมการฯ  มีอ านาจหน้าท่ีในตรวจสอบ รวบรวมขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย  
พิจารณาความเหมาะสมของการท าค  าสั่งทางปกครอง  กลัน่กรองพิจารณาค าอุทธรณ์ของผูรั้บ
ค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา  45  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  
เพื่อเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบให้ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ในฐานะผู ้มีอ  านาจพิจารณาค า อุทธรณ์ ใช้ประกอบในการพิจารณาวิ นิจฉัยค า อุทธรณ์                             
ซ่ึงองคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ  นั้น ควรมีกรรมการท่ีมีความรู้  ความเช่ียวชาญดา้นกฎหมาย  
ผูท้รงคุณวุฒิ  และอาจมีผูแ้ทนของผู ้ท  าค  าสั่งทางปกครองแล้วแต่กรณี โดยมีกลุ่มกฎหมาย
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นฝ่ายเลขานุการ  
 ในส่วนการด าเนินงานคณะกรรมการฯ ควรก าหนดให้คณะกรรมการฯ สามารถเรียก
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกค าสั่งทางปกครองมาให้ถอ้ยค าหรือช้ีแจงเป็นหนังสือ  รวมทั้ง
เรียกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือ
ประสานขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้  อีกทั้ งมีอ  านาจในการพิจารณา
ด า เนินการเ ก่ียวกับการแจ้งขยายระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แทนปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อความรวดเร็วและเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาตรวจสอบ  รวมทั้งให้อ  านาจคณะกรรมการฯ  ในการเชิญผูอุ้ทธรณ์มา
ให้ขอ้มูลเพิ่มเติม  ตลอดจนเปิดโอกาสให้โตแ้ยง้แสดงหลกัฐานตามมาตรา  29  และมาตรา  30  
แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  เพื่อเป็นการ
อ านวยความยติุธรรมใหแ้ก่ผูอุ้ทธรณ์ค าสั่งทางปกครองดว้ย 
 มีขอ้สังเกตเพิ่มเติมวา่  หากปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมอบอ านาจ
ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองให้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  หรือหวัหนา้กลุ่มภารกิจ  จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทาง
ปกครองใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน  ซ่ึงสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองไดเ้ป็นหลายคณะโดยแยกตามภารกิจของหน่วยงานเจา้ของค าสั่งซ่ึงจะ
ท าใหมี้คณะกรรมการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ  ท าใหส้ามารถพิจารณาอุทธรณ์ได้
อยา่งรอบคอบมากยิง่ข้ึน 
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 2.3  ข้อเสนอ  
 องคป์ระกอบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง  อาจแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
ดงัน้ี   
 1 กรณีปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดม้อบอ านาจการพิจารณา
ค าสั่งทางปกครองใหร้องปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  หวัหนา้กลุ่มภารกิจ  
อาจมีองคป์ระกอบคณะกรรมการดงัน้ี 
 รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม           เป็นประธาน 

ผูซ่ึ้งไม่ไดเ้ป็นหวัหนา้กลุ่มภารกิจของกรมท่ีออกค าสั่งทางปกครอง   
 ผูช่้วยปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม           เป็นกรรมการ 
 ท่ีปรึกษากฎหมายปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม       เป็นกรรมการ 
 ผูแ้ทนกรมต่างๆ ท่ีอยูใ่นภารกิจเดียวกนักบักรมท่ีออกค าสั่งทางปกครอง   เป็นกรรมการ 

ผูอ้  านวยการกลุ่มกฎหมาย               เป็นกรรมการ  
     ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม            และเลขานุการ 
 นิติกรกลุ่มกฎหมาย                  เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
  
 2 กรณีปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่ไดม้อบอ านาจการพิจารณา
ค าสั่งทางปกครองให้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  อาจมี
องคป์ระกอบคณะกรรมการดงัน้ี 
 รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บมอบหมาย  เป็นประธาน 
 ผูช่้วยปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม            เป็นกรรมการ 
 ท่ีปรึกษากฎหมายปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม         เป็นกรรมการ 
 ผูแ้ทนกรมต่างๆ ท่ีอยูใ่นภารกิจเดียวกนักบักรมท่ีออกค าสั่งทางปกครอง     เป็นกรรมการ 

ผูอ้  านวยการกลุ่มกฎหมาย                 เป็นกรรมการ  
     ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม            และเลขานุการ 
 นิติกรกลุ่มกฎหมาย                   เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
 
โดยมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี  
 1  มีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบ รวบรวมขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย  พิจารณาความ
เหมาะสมของการท าค  าสั่งทางปกครอง   กลั่นกรองพิจารณาค าอุทธรณ์ของผูรั้บค าสั่งทาง
ปกครอง ตามมาตรา  45  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  เพื่อ
เสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยค าอุทธรณ์ให้ผูมี้อ  านาจพิจารณา               
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ค าอุทธรณ์ในการพิจารณาสั่งการเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอุทธรณ์ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีส านกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไดรั้บรายงาน ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะหมดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั  
 2 ใหมี้อ านาจเรียกเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกค าสั่งทางปกครองมาให้ถอ้ยค าหรือ
ช้ีแจงเป็นหนังสือ  อีกทั้งสามารถเรียกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานในสังกดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือประสานขอเอกสารหลกัฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้
 3  เพื่อใหก้ารพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการฯ มีอ านาจในการเชิญผูอุ้ทธรณ์มาใหถ้อ้ยค าเพิ่มเติมหรือส่ง
เอกสารเป็นหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณา  รวมทั้ งการเปิดโอกาสให้ช้ีแจงโตแ้ยง้แสดง
หลกัฐานตามมาตรา  29  และมาตรา  30  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  
พ.ศ.  2539  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  เพื่อเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ผูอุ้ทธรณ์ค าสั่งทาง
ปกครอง 
 4  หากมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ในขอ้ 1 ให้
ฝ่ายเลขานุการเร่งจดัท าร่างหนงัสือเสนอให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ลงนามแจง้ให้ผูอุ้ทธรณ์
ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าว เพื่อใหร้ะยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ขยายออกไปไดไ้ม่เกิน 30 
วนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลา 
 5  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 

3.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   

 
 ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ท่ีเป็น
กลไกในการกลัน่กรองพิจารณาค าอุทธรณ์และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอุทธรณ์แก่
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้กระบวนการในการพิจารณาอุทธรณ์
ของปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยู่บนพื้นฐานของความถูกตอ้ง รอบคอบ 
ทั้งขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย  ในระยะเวลาท่ีรวดเร็วข้ึน  โดยช่วยตรวจสอบ รวบรวมขอ้เทจ็จริง 
ขอ้กฎหมาย  พิจารณาความเหมาะสมของการท าค  าสั่งทางปกครอง   กลัน่กรองพิจารณาค าอุทธรณ์
ของผูรั้บค าสั่งทางปกครอง  เพื่อปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสามารถ
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พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองไดโ้ดยอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลท่ีไดผ้า่นการระดมความคิดเห็น 
รวบรวมขอ้เทจ็จริง ปรับกบับทขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ ถูกตอ้ง  และไดค้  าวินิจฉยัท่ี
เหมาะสม  จากขอ้มูลท่ีมาจากเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นการใหค้วามยติุธรรมแก่
ผูรั้บค าสั่งทางปกครอง  ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ  พระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  พ.ศ.  2539  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546  เป็นตน้ 
 
4.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จ   
 
 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้มีค  าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงตามท่ีเสนอ  
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