รายงานการประชุม

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการเกษตร
สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงทุนและหนี้สินเกษตรกร
ครั้งที่ 5/๒๕๕7
วันจันทรที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕7
ณ หองประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
อาคารวชิรานุสรณ ชั้น 6
.........................................................................
ผูมาประชุม
1. นายอํานวย
2. นายคงฤทธิ์
3. นายเรืองเดช
4. นายประยงค
5. วาที่ ร.ต.สมพูนทรัพย
6. นายภักดีสยาม
7. นายสุพล
8. นายสมศักดิ์
9. นายสวัสดิ์
10. นางสาวโสภาพรรณ

ปะติเส
บัวบุญ
สุขสมบูรณ
ดอกลําไย
กลาวิกรณ
พรหมอินทร
หมอนทอง
ฤกษอนันต
สายสุขกาจินะกุล
กาสมสัน

11. นายสุรศักดิ์

วานิชกิจ

12. นางสาวกัลฤยะณิษฐ

โอฬารรัชฤ

ผูเขารวมประชุม
1. นายภาสันต
2. นางสาวฏัฐฐากรณ
ผูไมมาประชุม
1. นายประพัฒน
2. นายสมปอง
3. นายเพิ่มศักดิ์
4. นายอภิมาตร
5. นางสาวอัญชลี

นุพาสันต

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

(ดานบริหารจัดการคุณภาพดินและสิทธิที่ดินทํากิน)

กรรมการและเลขานุการ
(ดานปจจัยการผลิต)
กรรมการและเลขานุการ
(ดานหนี้สินเกษตรกรและทุน)

ปรีชาจารย

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวม
และขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการเกษตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนอาวุโส

ปญญาชาติรกั ษ
อินทรทอง
มกราภิรมย
เหร็บควนเคี่ยม
บารมีรุงเรือง

ที่ปรึกษากรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- สืบเนื่องจากการประชุมในครัง้ ทีผ่ านมาคณะกรรมการฯ ไดปรับแผน
การปฏิบัตงิ านเพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายการแกไขปญหาความเดือดรอน โดยเนนประเด็นปญหาพื้นที่
ทํากินในเขตปาไม และการแกไขปญหาหนี้สินทั้งระบบ ซึ่งจะตองใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน
- เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ
ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ และคณะรวม 5 คน ไดเขาพบพลโท กัมปนาท รุดดิษฐ ผูชวยเสนาธิการ
ทหารบกฝายยุทธการ ผูอํานวยการศูนยปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป (ศปป.) โดยผูแทน คสช.ไดสอบถาม
ถึงอํานาจหนาที่ ภารกิจของสภาเกษตรกรแหงชาติ มีความแตกตางจากตัวแทนกลุมเกษตรกรอยางไร ซึ่งสภาฯ
ไดแจงวาผูแทนกลุมเกษตรกรในแตละดาน จะเปนไปตามกลไกตามขอตกลงในการบริหารจัดการของกลุม
แตสภาเกษตรกรฯ มีหนาที่เปนผูแทนเกษตรกร ตามกฎหมายของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ
พ.ศ.2553 และมีขอสรุปวาในการจัดตัง้ สภาปฏิรปู จําเปนตองมีสภาเกษตรกรแหงชาติ รวมในคณะฯดังกลาว
โดยใหกรรมการแสดงความคิด ดังนี้
นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ตามมาตรา 44 การขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ตอง
ใหความสําคัญกับปญหาทีเ่ กิดขึ้นภายในจังหวัด รวมถึงการจัดทําแผนแมบท
นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ
กลาวถึงภารกิจของคณะกรรมการฯ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ คสช.
ทั้งในเรื่องที่ดิน หนี้สิน และการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันเรามีจุดเดนมากหมาย มุมมองดานการเกษตรควรใช
จุดเดนทีม่ ีอยูของประเทศ เชนเปนเมืองผลไมของโลก โดยการเจาะปญหาดานการพัฒนา เพื่อใหมีขอเสนอในการ
ปรับปรุงระบบ
วาที่ ร.ต.สมพูนทรัพย กลาวิกรณ
กลาวถึงการประชุมชี้แจงการแกไขปญหาหนีส้ ินเกษตรกร โดยใชแหลง
ทุนของกองทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนในภาคเหนือ จ.ลําปาง ซึง่ มีหนวยงานทีเ่ กี่ยวของเขา
รวมประชุม เพื่อเชื่อมตอในการปฏิบัติงานโดยจะขยายผลไปสูภ าคอื่น ๆ ตอไป การจัดประชุมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สกร.รับผิดชอบคาอาหารวาง และคาอาหารกลางวัน สําหรับคาใชจายเดินทาง และคาที่พัก
ขอใหเบิกจากตนสังกัด
นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ไดกลาวถึงกรณีการแกไขปญหาที่ดินของรัฐ ในจังหวัดอุดรธานี อําเภอวังสามหมอ ซึ่ง
เปนพื้นทีป่ าสงวน ตอมามีการประกาศใหพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ สปก. โดยผูมอี ํานาจไดเขาถือครองพื้นที่ดงั กลาว
ตอมามีการฟองรอง ซึง่ ศาลมีคําตัดสินใจเพิกถอนเอกสาร สปก. ผูเกีย่ วของ คือ ชาวบานผูใชประโยชนจากการหา
ของปาในพื้นที่ กรมที่ดิน หนวยงานปาไมและ สปก. โดยมีขอ สรุปวา ใหเปนไปตามคําตัดสินของศาล ซึ่งนโยบาย
ของ คสช.คือ คนตองอยูกับปาได
นายประยงค ดอกลําไย ความกาวหนาของการยื่นรางกฎหมาย 4 ฉบับ ขณะนี้ไดดําเนินการปรับปรุงราง และได
ยื่นเสนอตอ คสช.แลว โดยใชการขับเคลื่อนและการรณรงคในรูปแบบตาง ๆ จากการขับเคลือ่ นที่จงั หวัดเชียงใหม
นายประพัฒน ปญญาชาติรกั ษ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดกลาววาประมาณปลายปนี้จะจัดเวทีในการ
ประชุมใหญโดยจะเชิญสภาปฏิรปู และสภานิติบญ
ั ญัติ เขารวมประชุมเพื่อผลักดันกฎหมายและเรื่องที่เปนนโยบาย
เกี่ยวกับเกษตรกร
นายคงฤทธิ์ บัวบุญ กลาวเสริมวาในการขับเคลื่อนตองอาศัยความรวมมือจากทุกองคกร โดยใหคํานึงถึง
เปาหมายคือ ประโยชนของเกษตรกร
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นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ขอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาแบบสอบถามขอมูลเกษตรกร เพื่อใชในการ
สํารวจขอมูลและปญหาในพื้นที่ เปนการขับเคลื่อนงานซึง่ เกีย่ วกับการพัฒนาสัมมาอาชีพเกษตรกร โดยสํารวจเปน
รายหมูบ าน ตําบล โดยจะจัดงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ 2558 เพื่อรวบรวมขอมูลในการสนับสนุน
ขอกฎหมาย 4 ฉบับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 จํานวน
15 หนา เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ใหการรับรองรายงาน ซึ่งไดมีการจัดสงรายงานทาง E-Mail ใหทราบใน
เบื้องตนแลว
มติที่ประชุม

รับรองรายงาน โดยขอแกไขนายสวัสดิ สายสุขกาจินะกุล ไมมาประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 งบประมาณคงเหลือของคณะกรรมการฯ

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

ขอแจงยอดงบประมาณของคณะกรรมการฯ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม
2557 มียอดเงินคงเหลือจํานวน 420,526 บาท (สี่แสนสองหมื่นหารอยยีส่ ิบหกบาทถวน) ซึ่งยังไมรวมยอด
การเบิกในการประชุมครัง้ นี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
3.2 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายสื่อสาธารณะภาคเกษตรกรรม
แบบมีสวนรวม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากมติในการประชุมครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
คณะกรรมการฯ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายสื่อสารธารณะภาคเกษตรกรรม แบบมีสวนรวม
โดยคาใชจายใหใชจากวงเงินที่คณะกรรมการฯ ไดรับจัดสรร
วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะ
การแกไขปญหาเรงดวนดานที่ดิน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับขอกฎหมายหลายฉบับ
ผลความกาวหนา
ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดลงนามคําสัง่ เมือ่ วันที่ 23 มิถุนายน 2557
มีรายละเอียด ดังนี้
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ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ไดมอบแนวทางการทํางานโดยใหฝายเลขานุการ ออกแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ
เพื่อเปนการยกระดับองคกร เปนการสรางความนาเชื่อถือสูป ระชาชน

4

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
3.3 แผนการปฏิบัติงานในชวง 3 เดือน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การดําเนินงานระดับพื้นที่ชวงเวลา 3 เดือน เพื่อใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมสอดคลองกับการบริหารงานในการแกไขปญหาเฉพาะหนา คณะกรรมการฯ จึงใหความเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงาน
1. การแกไขปญหาที่ดินในระดับพื้นที่
2. การแกไขปญหาหนีส้ ินทัง้ ระบบ
ผลลัพท คือ

1. จํานวนเกษตรกร ที่รบั การชวยและแกไขปญหา
2. ประโยชนทเี่ กษตรกรไดรบั สอดคลองกับภารกิจสภาเกษตรกรแหงชาติอยางไร

กรอบงาน

แบงเปน 3 สวน
สวนที่ 1
การแกไขปญหา โดยใชขอบังคับของกฎหมายเดิม
สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานเพือ่ ศึกษาปญหาในพื้นที่ และขอบังคับ
การปฏิบัติ เปรียบเทียบผล
สวนที่ 3
การเสนอกฎหมายใหม เพื่อแกไขปญหาใหเกษตรกรในระดับพื้นที่
โดยสนับสนุนขอเสนอเชิงกฎหมาย ทีเ่ สนอตอ คสช.

ขั้นตอนการเสนอแผนงาน/โครงการ








เสนอ

รวบรวม

กลั่นกรอง

พิจารณา

ตอกระทรวง
ที่เกี่ยวของ
-----------------หนวยงาน
เสนอ
- แผนงาน /โครงการ
- ประเด็นปญหา
- งบประมาณป 2558

รองหัวหนาฝายเศรษฐกิจ
-------------------------พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ
ที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจ คสช.
------------ปลัดกระทรวงฯ
(ทําหนาที่ รัฐมนตรี)
------------------------------------

เสนอคณะ คสช.
--------------------------พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ผช.ผบ.ทบ.
รองหัวหนาฝายเศรษฐกิจ
--------------------------------------

คณะ คสช.
-----------------------------พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง
รองหัวหนา คสช.
หัวหนาฝายเศรษฐกิจ
--------------------------------------

ทําหนาที่
- เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ
หารือ
- รวบรวมแผนงาน/โครงการ
ของหนวยงานที่เรงดวน
หรืออยูระหวางดําเนินการ
- ประเด็นปญหาเพื่อนําไป
สูการแกไข
- จัดเตรียมแผนงานป 2558

ทําหนาที่
กลั่นกรอง สนับสนุนการทํางาน
ดานเศรษฐกิจและเกษตรกรรม
ดูแลงาน
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงพาณิชย
- ระบบสินคาเกษตร
- ที่ดิน และหนี้สิน

ทําหนาที่
- เสนอประเด็นตอคณะ คสช.
- คณะ คสช.พิจารณา
- ขอสั่งการเพื่อการปฏิบัติ
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ความเห็นการปรับปรุง “แบบสอบถาม”
นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ
การจัดเก็บขอมูลควรแยกเปนรายสาขาอาชีพ และควรระวังการใช
ขอความ
ในแบบสอบถาม
นายเรืองเดช สุขสมบูรณ
ควรจัดเก็บเฉพาะสวนของที่ดิน หนีส้ ิน และปจจัยการผลิต โดยใชเครือขาย
นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน จะปรับปรุงแบบสอบถามใหเปน 4 หนา 2 แผน
มติที่ประชุม
มอบใหผูประสานงานปรับปรุงแบบสอบถาม และเสนอทีป่ ระชุมสภาเกษตรกรแหชาติ
มอบใหสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ จัดพิมพเพือ่ แจกใหทกุ จังหวัด
ระเบียบวาระที่ ๓

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เรื่อง เพื่อทราบ
3.4 ยุทธศาสตรคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ยุทธศาสตรศาสตร
ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูส ังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวติ อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร
ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโต
อยางมีคุณภาพและยัง่ ยืน
ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสราง
การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
ยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม
เทคโนโลยีของชาติ
ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางยัง่ ยืน

แนวทางการพัฒนา

1. การรักษาความสงบเรียบรอย/ความปลอดภัย
• เตรียมการปฏิรูปในทุก ๆ ดานใหเกิดผลยั่งยืน
• การกาวไปสูการเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ
2. การปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ เอื้อตอการคา การลงทุน
ใหเปนไปตามหลักสากล
3. สงเสริมตลาดในประเทศ/ปรับแผนงานตลาดตางประเทศ
4. การเรงฟนฟู ในการสรางความเชื่อมั่นและความเขาใจอันถูกตอง
ใหกับตางชาติเกี่ยวกับสถานการณในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ/
ภาคเอกชน ทั้งการคา และการอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
5. สรางขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศเพิ่มเทคโนโลยี
การเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบและทรัพยากรในประเทศ
6. ภาครัฐ สนับสนุนภาคเอกชนใหมากขึ้นทั้งธุรกิจขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก
7. ควบคุมมาตรฐานในการสงออก-นําเขา
8. สงเสริมการลงทุนในประเทศ/ตางประเทศ
9. ขับเคลื่อนประเทศตามอาเซียน/AEC
10. ปรับปรุงระบบการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
11. ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
12. ปรับการจัดทํางบประมาณและการใชจายงบประมาณ ใหเปน
ลักษณะบูรณาการทั่วถึง เปนธรรม
13. เพิ่มยุทธศาสตรเชิงรุกในทุกภาคสวน เนนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานของรัฐรวมกับภาคเอกชน/ประชาสังคม/ประชาชน
ตองเดินไปดวยกัน
14. กําหนดวิสัยทัศน ของประเทศไทยใหสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศไดในทุกมิติ และสามารถพึ่งตัวเองไดโดยเนน
ประชาชน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15. ดูแลประชาชนผูมีรายไดนอย สรางอาชีพ รายได อยางยั่งยืน
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16. เรงพิจารณาดานการศึกษาชั้นประถม มัธยม อุดมศึกษา วิชาชีพ
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ยุทธศาสตรศาสตร

แนวทางการพัฒนา

17. ลดความเหลื่อมล้ํา ของประชาชนในแตละระดับ ในแงรายไดและ
ความเปนอยู
18. ปรับปรุงการใหบริการสาธารณสุขขึ้นพื้นฐานใหทั่วถึง
19. ปรับปรุงงานดานความมั่นคงใหมีความเขมแข็ง/ประชาชน
มีสวนรวมในการเผาระวัง
20. ยกระดับความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน อาเซียนและ
ประชาคมโลกอื่น ๆ
21. สรางความปรองดอง และสรางความสมานฉันใหกับคนในชาติ
อยางยั่งยืน

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน
จากสถานการณดานการบริหารของ คสช.ซึ่งมียุทธศาสตร 9 ขอ และ
แนวทางการพัฒนา 21 ขอ เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ ในกรณีปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาปจจุบัน
กรมปาไมไดจางพนักงานระดับปริญญาตรี จํานวน 2 อัตรา เพื่อติดตามขอมูลจริงในพื้นที่และภายใน 1 ป จะมี
ขอมูลเพื่อประกอบกฎหมายใหม โดยเฉพาะในเรื่องของการพิสูจนสิทธิ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 กําหนดพื้นที่จัดทํากระบวนการนํารอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลไกในการแกไขปญหาในระดับพื้นที่ คณะกรรมการฯไดเสนอการปรับปรุงคําสั่งที่เกี่ยวของกับภารกิจการแกไขปญหาที่ดินและหนี้สิน
ในระดับพื้นที่โดยใหมผี ูแทนเกษตรกร ซึง่ เปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ/จังหวัดเขารวมเปนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อนําขอมูลปญหากําหนดแผนการแกไขได
อยางเปนระบบ ในกลุมเปาหมายเดียวกันและ มีดังนี้
ที่

คําสั่ง

1. คําสั่ง คณะกรรมการบูรณาการ

การบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ
ระดับจังหวัด (โซนนิ่ง)
ผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน

2

วัตถุประสงค
การบริหารจัดการที่ดินเพื่อความ
มั่นคงและเหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพโดยการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการที่ดินระดับจังหวัด
มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน

คําสั่ง คณะอนุกรรมการชวยเหลือ เพื่ อกํ าหนดแผนในการแก ไขโดย
เกษตรกรและผูยากจน
ใชวธิ ีบูรณาการขอมูลปญหาหนี้สิน
รวม 3 ระดับ คือ
ในระบบ-นอกระบบ ร ว มกั บ
สวนกลาง จังหวัด/อําเภอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผลการติดตามคําสั่งในระดับจังหวัด
เหนือ
ใต
กลาง ตะวันออก
17
(10)

14
(7)

26
(20)

เฉียงเหนือ

20
(7)

ประเด็นปญหา
จ.ลําปาง, จ.ระนอง แตงตัง้ หัวหนาสํานักงานเปนคณะกรรมการฯ
จ.ชัยนาท แตงตัง้ เปนคณะอนุกรรมการฯ

การแตงตั้งผูแทนเกษตรกร ในคําสั่งเดิมตองพนจากตําแหนงกอน
จึงจะสามารถแตงตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด เขารวมเปนคณะอนุกรรมการฯ ในเบื้องตน
ใหใชอํานาจตามมาตรา 13 สภาเกษตรกรฯ จังหวัด โดยรอง
ขอเขารวมรับฟงปญหาดังกลาวได
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กิจกรรม

การแกไขปญหาที่ดิน

ขั้นตอน

1. การตรวจสอบ

1.1 ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
รวมกันระหวางหนวยงานและชุมชน
1.2 กําหนดขอบเขตพื้นที่
1.3 รวมติดตามผลการสํารวจ
ตรวจสอบพื้นที่
1.4 เปรียบเทียบผลในระดับพื้นที่
(กม.เดิม)
2. การรับรองสิทธิ (รายแปลง)
2.1 ที่ดินรับรองสิทธิ
2.2 ที่ดินนอกเขตพื้นที่

ประโยชนที่ได

เพื่อคุมครองสิทธิ
พื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ
ใหเกษตรกร

จังหวัด
นํารองจังหวัด
ตาก
นครพนม
เพชรบุรี
สตูล

พื้นที่

ผลลัพธ (จํานวน)

วันที่

มติที่ประชุม
ใหเริ่มจัดทําในจังหวัดกอนในขั้นแรก เพื่อใหรบั ทราบปญหาและกําหนดแนวทางการแกไขในเบื้องตน
การแกไขปญหาหนี้ทั้งระบบ 1. จัดตั้งศูนยการแกไขปญหา
การจัดตั้งศูนยแกไข
นํารองจังหวัด
13 อําเภอ
- ผูประสานงาน แหลงทุน
ปญหาหนี้สินทั้งระบบ
มหาสารคาม
133 ตําบล
• หนี้ในระบบ
- ภาคประชาชน
จังหวัด/อําเภอ
1,945 หมูบาน
• หนี้นอกระบบ
2. บูรณาการรวบรวมขอมูลหนี้
- ประชุมหนวยงาน
3. แบงกลุมลูกหนี้
- ลูกหนี้ภาคเกษตร
- ลูกหนี้ที่อยูอาศัย
- ลูกหนี้ประกอบอาชีพอื่น
4. แผนการพัฒนาอาชีพ
มติที่ประชุม เห็น ชอบตามที่ เสนอในการรับ เรื่องหนี้สิน สภาเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ไดรวมกับจังหวัด โดยใหศูนยดําธรรมเปนศูนยกลางการใหความชวยเหลือและ

ประสานงาน สภาเกษตรกรจังหวัดรวมกับ ธกส. จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการใหความชวยเหลือ ซึ่งหากจะมีก ารขยายโครงการสงเสริมสัม มาอาชี พ ปจ จุบันจังหวัด
มหาสารคามมีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 142 ชุมชน
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นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน เพิ่มเติมในเรื่อง การแกไขปญหาหนีส้ ินนอกระบบ ปจจุบันอยูในความ
รับผิดชอบ อชก. อยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและ
รับเรื่องรองเรียน สป.กษ. และทําหนาทีเ่ ปนที่ปรึกษากองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
นางสาวกัลฤยะณิษฐ โอฬารรัชฤ
กลาววาตามที่ คสช.ไดสั่งการใหเรงดําเนินการสํารวจขอมูลหนี้
นอกระบบ ธกส. ไดรวมกับสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม สํารวจขอมูลหนี้ซึ่งมีหนี้นอกระบบจํานวน 280
ราย สวนที่เหลืออยูในเกณฑการชวยเหลือของ อชก.
การรับเรื่องหนี้สิน สภาเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ไดรวมกับจังหวัด โดยใหศูนยดําธรรมเปน
ศูนยกลางการใหความชวยเหลือและประสานงาน โดยสภาเกษตรกรจังหวัดรวมกับ ธกส. จะจัดประชุมชี้แจง
แนวทางการใหความชวยเหลือ ซึ่งหากจะมีการขยายโครงการสงเสริมสัมมาอาชีพ ปจจุบันจังหวัดมหาสารคาม
มีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 142 ชุมชน
นายคงฤทธิ์ บัวบุญ กล าวเสริ ม ว าการประชุม ชี้ แจงที่ ภาคเหนื อ จ.ลําปาง เปน แนวทางที่ดี จึง ควร
กําหนดใหมีการจัดประชุมรายภาค โดยกําหนดใหเปนจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของภาคนั้น ๆ
วาที่ ร.ต.สมพูนทรัพย กลาวิกรณ
ไดสนับสนุนแนวทางดังกลาว ซึ่งกําหนดจะจัดประชุมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จัง หวัดมหาสารคาม ซึ่ งป ญ หาของการเขาถึง แหลงทุ นส วนหนึ่ งมาจากการขาด
หลักทรัพยค้ําประกันหนี้
นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน กล าวถึ ง แนวทางการแก ไขในกรณี ไม มี ห ลั ก ทรัพ ย ค้ํ าประกั น หนี้ อาจ
นําเสนอแผนพัฒนาธุรกิจ SME โดยใชกรอบงานของโครงการสงเสริมสัมมาอาชีพ เพื่อใหเกษตรกรมีอาชีพ
เสริมและมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการจัดประชุมที่ภาคเหนือ จ.ลําปาง ผูมารวมประชุมเบิกคาใชจายจากตน
สังกัด (จังหวัด)
นายคงฤทธิ์ บัวบุญ กรณีที่การกูไมเกิน 200,000 บาท สามารถใชบุคคลค้ําแทนหลักทรัพยได สําหรับ
การแกไขปญ หาหนี้นอกระบบ คสช.ไดม อบให ธนาคารออมสิน และ ธกส. ดําเนินการใหความชวยเหลือ
ประเด็นที่ คสช. ตองการทราบ คือ จํานวนหนี้นอกระบบ มูลเหตุแหงหนี้ และความสามารถในการชําระหนี้
สําหรับการขับเคลื่อนในเรื่องที่ดิน ขอมอบใหนายประยงค ดอกลําไย สรุปแนวทาง
นายประยงค ดอกลําไย
กลาวถึงประเด็นเรื่องหนี้สิน สภาเกษตรกรแหงชาติตองมีรูปแบบ
การแกไขปญหาที่ชัดเจน ขอเสนอควรศึกษาวิเคราะหที่มาของปญหาโดยแบงเปน 2 มาตรการหลัก คือ
1. มาตราการเฉพาะหนา
1.1 แหลงทุน ควรสนับสนุนระบบสหกรณมาปรับใชเพราะกลไกนี้เกษตรกรจะมีสวนรวม
ในการจัดการและบริหารกองทุนดวยตนเอง
1.2 การฟนฟูอาชีพและพัฒนารายได เพื่อการผลิตและชองทางการตลาด
2. มาตรการเชิ ง นโยบาย “ไม ส ร างหนี้ เพิ่ ม ” เน น การช ว ยเหลื อ โดยพั ฒ นารายได สนั บ สนุ น
กระบวนการกลุม พั ฒ นาทั ก ษะองค ความรู ในการบริห ารจัดการเงินทุนโดยใชแนวทางของระบบสหกรณ
มาเปนกลไกเสริมเพื่อเปนทางเลือกใหเกษตรกร ลดการกูเงินจากสถาบันการเงิน
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การจัดทํา Model การแกไขปญหาในพื้นที่รัฐ โดยกําหนดจังหวัด ที่จะดําเนินการใหเปนตนแบบในการ
แกไขปญ หาเปนเรื่อง ๆ เพื่อ ศึกษาขอ มูลประกอบขอ เสนอ แยกตามประเด็นปญ หาในแตล ะกรณีของพื้นที่
ตอไป โดยแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด และระดับชาติ ประเด็นคือ ขอมูลตองมีความชัดเจนเชน
ไมไดรับ เอกสารสิ ท ธิ ในที่ ดิ นเพราะสาเหตุ ใด ข อ กําหนดของภาครัฐ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
มีในทางปฏิบัติและไมตรงกับขอเท็จจริงในเรื่องของความเหลื่อมล้ําอยางไร ในแตละกรณี
เชน
1. พื้นที่ทับซอน
2. พื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว
3. พื้นที่บุกรุกในเขตอุทยานแหงชาติ
นายภักดีสยาม พรหมอินทร กล า วทบทวนถึ ง แนวทางการจั ด ทํ า Model ในการประชุ ม ที่ ผ า น
หากจังหวัดมีความพรอมและจะดําเนินการแกไขปญหาใหสํารวจขอมูล และนําเสนอตอที่ประชุมพิจารณา
จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรไดรับผลกระทบ 35 ราย พื้นที่ 800 ไร พรอมแผนที่ชุมชน
เพื่อใชในการสํารวจและกําหนดขอบเขต
นายคงฤทธิ์ บัวบุญ สําหรับพื้นที่ที่มีปญหาในกรณีที่กลาวมาสามารถกําหนดใหคณะกรรมการฯ ซึ่งเปน
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ไดแก จังหวัดนครพนม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดตาก จัดทํารูปแบบการ
แกไขระดับจังหวัดในเบื้องตนกอนในขั้นแรก เพื่อใหทราบปญหาและกําหนดแนวทางการแกไขในขั้นตอไป
นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ขอเสนอเพิ่มเติม ในการขับเคลื่อนควรใชหลักการบูรณางาน เพื่อใหเกิด
การแกไขปญหาไดทั้งระบบและควรมีหนวยงาน ธกส.-สกร. เขารวมใหความชวยเหลือเพื่อประโยชนในการ
พัฒนาสัมมาอาชีพ สําหรับขั้นตอนการขับเคลื่อนไดกําหนดรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 หนาที่ 13-14
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้
1. แบบสอบถาม
ใหดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาในแบบสอบถาม โดยให
สงแบบสอบถาม ทางระบบสารสนเทศ E-mail ทั้งนี้ เพื่อใหคณะกรรมการฯ นําไปปรับใชในพื้นที่ ทัง้ นี้ ใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และนําเสนอตอที่ประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ เพือ่ ใชสํารวจขอมูล
การถือครองพื้นที่และหนีส้ ินเกษตรกร ตามแผนการแกไขปญหาเรงดวนเชิงพื้นที่ ตอไป
2. ใหจังหวัดมหาสารคาม เปนพื้นที่จัดทํา MODEL นํารองการแกไขปญหาหนี้สิน
ทั้งระบบ
3. การแกไขปญหาที่ดิน ใหเริ่มดําเนินการในระดับพื้นที่ หากคณะกรรมการฯ
ทานใดประสงคจะใหคุณประยงค ดอกลําไย เขารวมชี้แจงขอมูลและแนวทางการแกไขใหประสานแจง
ไดโดยตรง
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.2 โครงการกําหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมแกเกษตรกร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. เลขที่โครงการ
สกช.0207.6/2557
2. ชื่อโครงการ
กําหนดรูปแบบสวัสดิการทีเ่ หมาะสมแกเกษตรกร
3. เจาของโครงการ

สํานักสงเสริมการมีสวนรวมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
4. หลักการเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติส ง เสริม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คม พ.ศ.2546 ได ให ค วามหมาย
สวัส ดิการสังคมหมายถึง “ระบบการจัดบริก ารสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการปองกัน การแกไขปญ หา การพัฒ นา
และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสม เปนธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐานทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพ
อนามัย ที่อยูอาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป
โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ และมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุก
ระดับ”สวัสดิการสังคมจึงเกี่ยวของกับคนทุกคนในสังคมไทยตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตสวัสดิการที่มีการ
จัดแลว เชนคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร และบําเหน็จบํานาญ สําหรับขาราชการ สําหรับแนวคิดในการ
ชวยเหลือดานสวัส ดิการแกเกษตรกร เป นเพียงแนวคิดที่ยังไมมีผลทางการปฏิบัติ เชน การเสนอกฎหมาย
คุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การประกันภัยพืชผล สวัสดิการชาวนา
ปจจุบันประเทศไทยมีประชากรสวนใหญป ระกอบอาชีพการเกษตรโดยเกษตรกร
ไทยมีอายุเฉลี่ย 50 ปขึ้นไปเปนกลุมคนที่มีรายไดต่ํา ไมมีที่ดินเปนของตนเอง มีภาระหนี้สิน พระราชบัญญัติ
สภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 11 (6) บัญญัติใหสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิตทางเกษตรกรรม รวมทั้ง
การกําหนดสวัสดิการใหแกเกษตรกร
เพื่อนําแนวคิดการจั ด สวั ส ดิ ก ารใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของสภาเกษตรกร
แหงชาติ และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติจึงเห็นควรใหมีการ
จัดทําโครงการกําหนดรูปแบบสวัส ดิการที่เหมาะสมแกเกษตรกร เพื่อ การเสนอรางพระราชบัญญัติการจัด
สวัสดิการเกษตรกรตอคณะรัฐมนตรี
5. วัตถุประสงค

1. เพื่อรางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ........กําหนดรูปแบบสวัสดิการ
ที่เหมาะสมแกเกษตร
2. เพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ......ตอคณะรัฐมนตรี
6. วันที่/สถานที่/กลุมเปาหมาย
๑. จั ด สั ม มนาผู แ ทนสภาเกษตรกร ผู นํ าเกษตรกร องค ก รเกษตรกร ผูแ ทนหน วยงาน
ที่ เกี่ ย วข อ ง จํ าน วน 5 0 คน ใน วั น ที่ 2 1 สิ งห าคม 2 5 5 7 ณ ห อ งป ระ ชุ ม คณ ะ เก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพือ่ พิจาณารางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ.......................
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๒. จัดเวทีรับ ฟ งความคิดเห็ นจากผูแทนสภาเกษตรกร ผูนําเกษตรกร องคก รเกษตรกร
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง จํ า นวน 10๐ คน ในวั น ที่ 10 กั น ยายน 2557 ณ ห อ งประชุ ม คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อนําความเห็นปรับปรุงรางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ......
7. กิจกรรมหรือวิธีดําเนินงาน
7.๑ ออกแบบสํารวจความตองการสวัสดิการของเกษตรกร
7.2 ยกรางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ......เสนอคณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการเกษตร สิท ธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิท ธิการเขาถึงแหลงทุน
และหนี้สินเกษตรกร สภาเกษตรกรแหงชาติ
7.3 เสนอรางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ......ตอที่ประชุมสภาเกษตรกร
แหงชาติ
7.4 เสนอรางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ......ฉบับปรับปรุง
ตอสภาเกษตรกรแหงชาติ
7.5 เสนอรางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ...... ตอคณะรัฐมนตรี
8. งบประมาณ

งบประมาณสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ โครงการกําหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสม
แกเกษตรกร เปนเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถวน) สามารถถัวจายไดตามรายการ ดังนี้
รุนที่ 1
ประชุมสัมมนา 21 สิงหาคม 2557 จํานวน 50 คน
คาอาหารกลางวัน
6,000.บาท
คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม
3,500.บาท
คาหองประชุม
3,500.บาท
คาวัสดุ/เอกสาร
10,000.บาท
คาใชจายเดินทางผูเ ขารวมโครงการ
70,000.บาท
รวมเปนเงิน
93,000.บาท
รุนที่ 2

จัดเวทีรับฟงความเห็น 10 กันยายน 2557 จํานวน
คาอาหารกลางวัน
12,000.คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม
7,000.คาหองประชุม
10,000.คาวัสดุ/เอกสาร
20,000.คาพาหนะผูเ ขารวมสัมมนา
158,000.รวมเปนเงิน
207,000.-

100 คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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9. ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
- ผูเขารวมสัมมนาเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร
พ.ศ........................
จํานวน 50 คน
- ผูรวมเวทีรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร
พ.ศ.......................... จํานวน 10๐ คน
- รางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ...... จํานวน 1 ฉบับ
เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมสัมมนามีสวนรวมรอยละ 80 ในการแสดงความเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
การจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ......
๑0. ผลที่คาดวาจะไดรับ
รางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ........................ผานความเห็นชอบจาก
สภาเกษตรกรแหงชาติ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรตามขั้นตอน
การออกกฎหมาย
-------------------------------ขอเสนอในการพิจารณา
นายภาสันต นุพาสันต

กลาวถึงประเด็นการพิจารณา แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. การบูรณา รางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ......
ซึ่งมีผูเสนอตอที่ป ระชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ รวม 2 ราง จึง ขอใหคณะกรรมการฯ กําหนดการประชุม
รวมกับนายสําออย วงศเณร และผูเกี่ยวของกําหนดวันประชุม
2. โครงการกําหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมแกเกษตรกร โดยการรับ
ฟงความเห็นจากผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวน
นายคงฤทธิ์ บัวบุญ กําหนดใหวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จัดประชุมบูรณาการราง พระราชบัญญัติการ
จัดสวัสดิก ารเกษตรกร พ.ศ..........เพื่อ ใหเหลือเพียง รางเดียว โดยใหเรียนเชิญนายวิทยา ประจันตะเสน
เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ เขารวมรับฟงและชี้แจงสาระสําคัญของขอกฎหมาย
การจัดเวทีรับฟงราง พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ........พิจารณา
กลุมเปาหมาย ใหมีความหลากหลาย เพื่อประโยชนกับเกษตรกรโดยตรง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่น ๆ
- กรณีศึกษาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ของนางวรรณา รุจิวงศ อายุ 62 ป อาชีพ คาขาย เปนบุตรของ
นางเหลียง รุจิวงศ อาศัยอยูบานเลขที่ 52/1 หมู 2 ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (เดิม)
ตอมาในป 2531 ทางราชการไดออกสํารวจและเปลี่ยนแปลงบานเลขที่ใหมเปนเลขที่ 1 ซอยสุนทรโวหาร 4
ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ศาลมีคําสัง่ ใหออกจากที่ดินซึ่งเปนทีป่ ลูกสรางบานพักอาศัย
ประเด็น
เนื่องจากไมไดจดทะเบียนกรรมสิทธิ
กรมที่ดินไดออกโฉนดเลขที่ 514 เปนชื่อของนางเฉียบ ฉายารัตน โดยมารดาไดขอแบง
ซื้อจากนางเฉียบ ฉายารัตน จํานวน 3,000 บาท เนื้อที่ 1 งาน 20 ตารางวา และปลูกสรางบานพัก ไมยืนตน
มาตั้งแตป 2506 – ปจจุบัน ซึ่งนางเหลียง รุจิวงศ ไมทราบขอมูลวา นางเฉียบ ฯ ไดโอนที่ดินใหบุตรสาวคือ
นางวรรณา ตั้งนุศาสน ตั้งแตป 2535 และบุตรไดนําไปจดทะเบียนจํานองธนาคาร ถูกขายทอดตลาดเมื่อป
2547 โดยนายอุทัย (ซึง่ เปนหุนสวน) เปนผูถือกรรมสิทธิ์ตอจากนางวรรณา ตั้งนุศาสน
การไดมาของกรรมสิทธิที่ดิน
นายอุทัย หรือนายธีรพงษ กะตะโท (หุนสวนของบุตรสาว) ไดเขาประมูลซือ้ จากกรมบังคับคดี
และแบงแยกพื้นที่เปน 3 แปลง โดยแบงขายใหนายปญญา สุขเสริมสงชัย ซึ่ ง เป น ส ว นของที่ดินพิพาท
การครอบครองปรปกษ
ผลการวินิจฉัยของศาลชั้นตน และศาลอุทธรณ ไดกลาววาการจดทะเบียนสิทธิยอมมีสิทธิในที่ดิน และไม
อาจยกการครอบครองปรปกษขึ้นมาตอสูได และตัดสินใหนางวรรณา รุจิวงศขนยายทรัพยสินออกจากที่ดิน
ขอสังเกตุ
การไดมาของกรรมสิทธิ์ เปนไปโดยชอบธรรมหรือไม
1. กรมบังคับคดี นําที่ดินติดจํานองของนางวรรณา ฉายารัตน กับธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ขายทอดตลาด โดยนายอุทัยหรือนายธีรพงษ กะตะโท เปนผูป ระมูลได
2. นายอุทัย ฯ ไดนําที่ดินจดทะเบียนสิทธิ และแบงเปน 3 แปลง เพื่อนําไปขาย
ในวันเดียวกับการประมูลไดมา
2.1 กระบวนเขาเสนอราคาการประมูลของกรมบังคับคดี
2.2 กรณีขอแบงแยกพื้นที่
- ในทางปฏิบัติจะตองมีการรับรองแนวเขตในแตละดาน โดยเซ็นชื่อรับรอง
กรณีที่ทําการแบงแยกในทางปฏิบัตจิ ึงไมสามารถดําเนินการได
3. การจํานองกับธนาคารนครหลวงไทย จํากัด โดยมีผจู ัดการเขตของธนาคารฯ เปนผูค้ํา
ประกันการกูยืมเงิน ในทางปฏิบัติแลวทําไดหรือไม
4. การรังวัดนายอรรถพร เปนผูใหเจาพนักงานที่ดินมาดําเนินการให และไมไดมกี ารชี้แจง
ขอเท็จจริงใหนางเหลียง รุจิวงศ มารดาขาพเจารับทราบ
5. การไดมาซึง่ กรรมสิทธิในเบื้องตนหากเปนเท็จแลว การโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผูอื่น
เปนการไดมาซึ่งสิทธิอันชอบธรรมหรือไม
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ขอเสนอ
จัดทําขอมูลเสนอตอสภาปฏิรูปเพื่อปรับปรุงกระบวนการยุตธิ รรม ดานการพิสจู นสทิ ธิพื้นที่
ซึ่งปจจุบันไดรบั ผลกระทบกับประชาชนผูมีรายไดนอย และไมมีความรูในกระบวนการกฎหมาย โดยเฉพาะ
พื้นที่ในเขตเมืองยานธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อคุมครองสิทธิพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของประชาชน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

ปดประชุมเวลา 15.00 น.

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

(นางสาวฏัฐฐากรณ ปรีชาจารย)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนอาวุโส
ผูประสานงาน สกช.
จดบันทึกการประชุม

(นายคงฤทธิ์ บัวบุญ)
ประธานคณะกรรมการฯ
รับรองรายงาน

(นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน)
คณะกรรมการและเลขานุการ
ตรวจรายงานการประชุม
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