


 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแต่ งตั้ ง
คณะท างานเร่งรัดและผลักดันการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผนที่แนวเขตของ
โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศ ที่มีมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติงาน
การถ่ายทอดแนวเขตป่าไม้ โดยใช้ข้อมูลแผนที่แนวเขตของโครงการ
เร่ งด่ วนฯ ประกอบกับแผนที่ท้ ายพระราชกฤษฎีกาหรือแผนที่                      
ท้ายกฎกระทรวงให้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ และสามารถน าแนว
เขตที่ได้มาลงในระวางแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ เพื่อประกาศให้ใช้ได้
ตามกฎหมาย 



ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงาน ปม. อส. ทช. ตรวจสอบแนวเขตในความรับผิดชอบ 

ขั้นตอนท่ี ๒ ปรับปรุงแนวเขตของกรมฯ กับแนวเขตตามโครงการเร่งด่วน โดยคณะกรรมการของ ทส. 

ขั้นตอนท่ี ๓ ปรับปรุงแนวเขตของ ทส. กับแนวเขตท่ีดนิรัฐอื่นๆ โดยคณะกรรมการร่วมระหว่าง
กระทรวงและคณะกรรมการระดับจังหวัด (กบร.) 

ขั้นตอนที่ ๔ ให้ภาคประชาชนยอมรับและเข้ามามีส่วนรว่ม 

ขั้นตอนที่ ๕ จัดท าแผนท่ีแนบท้ายป่าประกาศใหม่ 



ผ่านมติท่ีประชุม ไม่ผ่านมติท่ีประชุม 

ผ่านมติท่ีประชุม 



กรมป่าไม้รายงานแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อ ทส. ดังน้ี 

 

 

 

 

 

ป่าสงวนแห่งชาติ จ  านวน ๑,๒๒๑ ป่า 

สอดคลอ้งโครงการเร่งด่วนฯ 

(ป่า) 
แตกต่างโครงการเร่งด่วนฯ 

เล็กนอ้ย (ป่า) 
แตกต่างโครงการเร่งด่วนฯ 

มาก (ป่า) 

๖๐๘ ๒๖๔ ๓๔๙ 



หมายเหตุ 

** ส าหรับหน่วยงานที่คณะท างานพิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ 
มีมติให้แก้ไข และกรมป่าไม้ไม่ได้รับรายงานภายหลังการแก้ไขหรือหน่วยงาน 
ไม่ส่งแนวเขตภายในวันส้ินสุดการประชุมร่วมกับคณะท างานพิจารณากล่ันกรอง

แนวเขตป่าไม้จาก ทส. กรมป่าไม้ได้รายงานแนวเขตที่สอดคล้อง
โครงการเร่งด่วนฯ ต่อ ทส. 

สจป.ที ่๗ (ขอนแก่น) สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี สจป.ที ่๘ (นครราชสีมา) 

๑. ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด 
๒. ป่าดงระแนง จ.กาฬสินธุ ์

๑. ป่าโนนฮังรังแร้ง จ.อุบลราชธานี 
๒. ป่าดงภูโหล่น จ.อุบลราชธานี 
๓. ป่าดงเปือย จ.อุบลราชธานี 
๔. ป่าดงมะไฟ จ.ยโสธร 
๕. ป่าต าบลเดดิ จ.ยโสธร 

๑. ป่าเขาเสยีดอ้า ป่าเขานกยูง  
และป่าเขาอ่างหิน จ.นครราชสมีา 

๒. ป่านครราชสมีาและป่าโชคชัย  
จ.นครราชสมีา 



ภายหลั ง ก า รปร ะชุ ม ร่ ว มกั บคณะท า ง านพิ จ า รณากลั่ น ก ร อ ง 
แนวเขตป่าไม้ ผลการประชุม ดังนี้ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน ๑,๒๒๑ ป่า 

สอดคล้องโครงการเร่งด่วนฯ 
(ป่า) 

แตกต่างโครงการเร่งด่วนฯ 
เล็กน้อย (ป่า) 

แตกต่างโครงการเร่งด่วนฯ 
มาก (ป่า) 

๖๑๐ ๒๗๑ ๓๔๐ 



กรณีพื้นที่กันออก ถ้าไม่มีการรังวัดหรือแนวขีดเขต กรมป่าไม้
จะใช้ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงก่อน เนื่องจากไม่มี
หลักฐานในการยึดโยง ซึ่งควรจะต้องท าการตรวจสอบ 
ในพื้นที่อกีครัง้หนึ่ง 

 

 



 กรมป่าไม้จะจัดส่งแนวเขตท่ีผ่านการรับรองจากคณะท างานด้านเทคนิค 
เพื่อพิจารณากลั่นกรองแนวเขตป่าไม้ ทส. ไปให้หนว่ยงานส าหรับประกอบการ
พิจารณาการด าเนินงาน One Map โดยผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ทุกส านัก และผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) 

 ขอให้หน่วยงานตรวจสอบแนวเขตท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะท างานด้าน
เทคนิคเพื่อพิจารณากลั่นกรองแนวเขตป่าไม้ ทส. หากไม่เป็นไปตามความ
ประสงค์ของหนว่ยงาน ขอให้แสดงเหตุผลส าหรับโต้แย้งในท่ีประชุม One Map 
ระดับจังหวัด 



ตัวอย่างการพิจารณาของคณะท างานด้านเทคนิคเพ่ือพิจารณากล่ันกรองแนวเขตป่าไม้ 



 กรณีป่าซอ้นทับกันจะปรับแนวเขตปา่สงวนแห่งชาติ ตามแนวเขตปา่ที่ประกาศกอ่น   

 เศษของป่าที่เหลือจะขอเสนอให้ผนวกรวมกับปา่ข้างเคยีง (ในขั้นตอน One Map) 

มติคณะท างานกลั่นกรองฯทส. 
ขอเสนอผนวกรวมเศษของปา่ที่เหลือ 
กับป่าข้างเคยีง 
(วงกลมสีชมพู) 



 กรณีป่าซอ้นทับกันจะปรับแนวเขตปา่สงวนแห่งชาติ ตามแนวเขตปา่ที่ประกาศกอ่น   

 เศษของป่าที่เหลือจะขอเสนอให้ผนวกรวมกับปา่ข้างเคยีง (ในขั้นตอน One Map) 

 
มติคณะท างานกลั่นกรองฯทส. 
ขอเสนอผนวกรวมเศษของปา่ที่เหลือ 
กับป่าข้างเคยีง 
(วงกลมสีชมพู) 



 กรณีป่าซอ้นทับกันจะปรับแนวเขตปา่สงวนแห่งชาติ ตามแนวเขตปา่ที่ประกาศกอ่น   

 เศษของป่าที่เหลือจะขอเสนอให้ผนวกรวมกับปา่ข้างเคยีง (ในขั้นตอน One Map) 

มติคณะท างานกลั่นกรองฯทส. 
ขอเสนอผนวกรวมเศษของปา่ที่เหลือ 
กับป่าข้างเคยีง 
(วงกลมสีชมพู) 



 
มตคิณะท างานกลั่นกรองฯทส. 
ให้แก้ไขจากแนวสมุดจดรายการรังวัด (เสน้สแีดง)  
เป็นตามโครงการเร่งดว่น (เสน้สีเหลอืง) เนื่องจากเป็นไปตาม
เจตนารมณ์แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง (ตามแม่น้ ายวม) 
(จุดสนี้ าตาล-สม้) 

 

 



 

 
มติคณะท างานกลั่นกรองฯทส. 
ให้แก้ไขจากแนวสมุดจดรายการรังวัดและแนวขีดเขต (เสน้สแีดง)  
เป็นตามโครงการเร่งดว่น (เสน้สีเหลอืง) เนื่องจาก 
แนวสมุดจดรายการรังวัด/ขดีเขตห่างจากท้ายกฎกระทรวงมาก 
(ประมาณ 1 กิโลเมตร) 
(จุดสเีหลอืง-ฟ้า) 

 



 

 
 
มตคิณะท างานกลั่นกรองฯทส. 
ให้แก้ไขจากแนวขีดเขตและแนวเขตป่าไม้ถาวร (เสน้สีแดง) 
เป็นตามโครงการเร่งดว่น ทั้งป่า(เสน้สีเหลือง) เนื่องจาก
เป็นไปตามเจตนารมณ์แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง  
(แนวเขตป่าสงวนด้านซ้ายมือตามแนวสันเขา และอยู่ติดแนว
ถนน สว่นด้านขวาจะตามขอบเขตอ าเภอ L708) 
 

 



แนวเขตป่าสงวนตามแผนที่ท้ายกฎ 
โครงการเร่งด่วน 

แนวเขตป่าสงวนตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 
ที่ตรึงค่าพิกัดใหม่ 



     ปรับแก้ตามท้ายกฏกระทรวงที่ตรึงค่าพิกัดใหม่ 
เนื่องจากตรวจสอบเเนวเขตโครงการเร่งดว่นฯ  
พบว่าต าแหนง่ยึดโยงของแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 
ไม่ตรงตามแผนที่ภูมิประเทศและภาพถา่ย 5 ช้ันป ี
(แนวถนน ภาพถ่าย WWS)  

 

ภาพถ่าย WWS ภาพถ่าย VAP ภาพถ่าย MOAC 


