


๑. การด าเนินการส ารวจและรังวัดจัดท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
๒. การด าเนินการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
๓. การด าเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขต
ปฏิรูปท่ีดิน 
๔. การก าหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบ
บูรณาการ (ONE MAP) 
๕ ตดิตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน 

ภารกจิตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปงีบประมาณ 2559 



๑. การด าเนินการส ารวจและรังวัด จัดท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 แนวทางการปฏิบัติงานส าคัญ 
     ๑. ด าเนนิการเฉพาะแนวเขตป่าสงวนแห่งชาตติามกฎหมาย / กรณีจะด าเนนิการการ
แนวเขตตามแผนที่สง่มอบพื้นที่ให ้ส.ป.ก. ตอ้งมบีันทกึรับรองจาก ส.ป.ก.จังหวัดว่ายืนยัน
แนวเขตดังกลา่วและจะไมเ่สนอของบประมาณมาจัดท าแนวเขตซ้ าซ้อนกันในอนาคต 
     ๒. แตง่ต้ัง “คณะกรรมการจัดท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิปา่............ ประจ าส านัก
จัดการทรัพยากรปา่ไมท่ี้...........” (ผอ.สว่นจัดการท่ีดินป่าไม้ท้องท่ี เป็นประธานฯ) 
        - จัดประชุมเพื่อแจ้งและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัตงิาน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่
แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาตท่ีิถูกต้องตามกฎหมายแก่เจ้าหนา้ท่ีก่อนออกปฏิบัตงิาน 
        - จัดประชุมเพื่อตรวจสอบพิจารณารับรองผลการของเจ้าหน้าที่ภายหลังออก
ปฏิบัตงิาน 
     ๓. รายงานผลการปฏิบัตงิานพรอ้มส าเนาค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องและรายงานการประชุมให้
กรมป่าไม้ทราบภายใน ๓๐ วันภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
    - ได้รับงบประมาณทัง้หมด ๘๐๐ กิโลเมตร (จากปกต ิ๑,๒๐๐ กิโลเมตร) 



๒. การด าเนินการถา่ยทอดและรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
ในระวางแผนที่รูปถ่ายมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ของกรมที่ดนิ 

 แนวทางการปฏิบัตงิานส าคญั 
     ๑. ประสานรับระวางจากศูนย์เดินส ารวจฯ กรมที่ดิน 
     ๒. แต่งตั้ง “คณะกรรมการรับรองการขีดเขตและรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่า..... 
ประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่......” (ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ท้องที่ เป็นประธานฯ) 
        - จัดประชุมเพื่อแจ้งและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่
แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติทีถู่กต้องตามกฎหมายแกเ่จ้าหน้าที่กอ่นออกปฏิบัตงิาน 
        - จัดประชุมเพื่อตรวจสอบพิจารณารับรองผลการของเจ้าหน้าที่ภายหลังออกปฏิบัติงาน 
     ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมส าเนาค าสั่งที่เกี่ยวข้องและรายงานการประชุมให้กรมป่า
ไม้ทราบภายใน ๓๐ วันภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 แผนการปฏิบัตงิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
    - กรมที่ดินส่งแผนและงบประมาณให้กรมป่าไม้ด าเนินการ จ านวน 500 ระวาง 
 - สอบถามความเห็นจากที่ประชุม เน่ืองจากขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ 
One Map จะปฏิบัติงานได้หรือไม่ ******  



๓. การด าเนนิการแก้ไขปัญหาการทับซ้อน 
ของพื้นท่ีป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดนิ 

 ความเป็นมา   : เมื่อวันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๗  รมว.ทส. และ  รมว.กษ. ร่วมประชุมหารือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพืน้ท่ีป่าไม้และเขตปฏรูิปท่ีดนิ โดยให้แต่งต้ัง
คณะท างานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นท่ีป่าไม้และเขตปฏรูิปท่ีดิน ระดับกระทรวง   
และ ระดับจังหวัด 
 ก าหนดภารกิจเปา้หมายในการด าเนินการ ดังนี้ 

ภารกิจท่ี ๑ แนวเขตพืน้ท่ีปฏรูิปท่ีดินและป่าไม้ 
ภารกิจที่ ๒ ขอบเขตพื้นท่ีป่า(Crown Cover) ตามภาพถ่ายปี ๒๕๔๕ ในเขต ส.ป.ก. 
ภารกิจที่ ๓ ขอบเขตพื้นท่ีป่า(Crown Cover) ปัจจุบันในเขต ส.ป.ก. 
ภารกิจท่ี ๔ ขอบเขตพืน้ท่ี ส.ป.ก. ท่ีส ารวจออกนอกเขตปฏรูิปท่ีดิน ๑.๔๘ ลา้นไร ่

 การประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาการทบัซอ้นของพืน้ทีป่่าไม้และเขตปฏิรูป
ที่ดิน ระดับกระทรวง  3 ครั้ง 



 

       ภารกิจที่ ๑  การตรวจสอบแนวเขตระหว่างพื้นที่ ส.ป.ก. และแนวเขตป่าไม้ 
           - ยุติได ้39,926,233.93 ไร่  / ยุติไมไ่ด้ (BOU)   1,099,395.60 ไร่                

ภารกจิที่ ๒  การตรวจสอบพื้นที่ป่า (Crown Cover) จากภาพถ่ายฯ ปี ๒๕๔๕ ในเขต ส.ป.ก.  
           - เป้าหมาย 3,๐๐๐,0๐๐ ไร่ / ตรวจสอบได้ 3,616,648.52 ไร่ 

ภารกิจที่ ๓ การตรวจสอบพื้นที่ป่า (Crown Cover) ที่คงเหลือจริงในปัจจุบันในเขต
ส.ป.ก. ส่งมอบคนืกรมป่าไม้ รวม 1,294,091.71 ไร่ มีความพรอ้มแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี ้

   (๑)  จังหวัด ตรวจสอบ / มีมติ /ลงนามรับรองฯ = 112,032.97 ไร่ 
   (๒)  จังหวัด ตรวจสอบ / มีมติ / จัดท าเอกสารฯเพื่อลงนาม = 5,926.00 ไร่ 
   (๓)  จังหวัด ตรวจสอบ / ไม่มีมติ / ไม่ลงนามรับรองฯ = 756,381.82 ไร่ 
   (4)   จังหวัด ยังไม่มีผลด าเนินการ = 419,750.92 ไร่ 

ภารกจิที่ ๔ การตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก. ด าเนินการส ารวจรังวัดออกนอกเขตฯ  
   - เป้าหมายจ านวน ๑.๔๘ ล้านไร่ ด าเนินการได้ จ านวน ๖๖๓,๒๘๕ ไร่  

ผลการปฏิบัติงาน    (ถึง 19 ธ.ค.58) คิดเป็นร้อยละ 93 ดังนี ้ 



 การบ้าน 
 (๑) ก าหนดการประชุมคณะท างานฯ ระดับกระทรวง ครั้งสุดท้าย
ประมาณต้นเดือน ม.ค.๕๙  โดยก่อนการประชุมให้เร่งรัด ๓๑ จว. ที่จัดท า
เอกสารแล้วแต่ไม่ยอมลงนาม ได้แก่  ก าแพงเพชร เชียงราย ตาก 
นครสวรรค์ น่าน เพชรบูรณ์ แพร่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์  ขอนแก่น 
ชัยภู มิ  นครพนม นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร เลย สกลนคร 
หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กระบ่ี พังงา ระนอง  
 (๒) จังหวัดที่น าพื้นที่ตามภารกิจที่ ๔ ไปหลบไว้ ในภารกิจที่ ๑ 
โดยการท าเป็น BOU ให้เตรียมข้อมูลไว้ให้ชัดเจนเพื่อแยกออกจากพื้นที่
ป่าไม้ในการจัดท า ONE MAP 



๔. การก าหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
แบบบูรณาการ (ONE MAP) 

ความเป็นมา :  

 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในคราวประชุม ครม เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.๒๕58 ให้ ทส. 
ร่วมกับ กห. กค. พม. กษ. ทก. มท. ยธ. และ วท. เร่งด าเนินการ 
     - พิจารณาก าหนดแนวเขตป่าไม้ โดยจัดท าเป็นแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน 1: 4,000 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
     - รวมทั้งพัฒนาเป็น Application เพื่อสะดวกในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้  

 มติ ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ก.ย. ๒๕58 
     - แนวทางการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ  มาตราส่วน 1 : 
4000 (One Map) 
     - ให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา
ส่วน 1: 4000 (One Map) โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีตามท่ี ยธ.เสนอ 



คณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  
มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (ONE MAP) 

(รมว.ยุตธิรรม – ประธาน) 

๓. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับภาค ๑-๔ 

(ผอ.กอ.รมน.ภาค ๑-๔ – ประธาน) 

๕. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับ กทม. 

(ผู้ว่า กทม. – ประธาน) 

๔. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับจังหวัด 

(ผวจ. – ประธาน) 

๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ 

(พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน – ประธาน) 

๒. คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผน
ที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ 

(รอง ป.ทส. – ประธาน) 

๒.๑ คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ฯ – รอง. ออส. 
๒.๒ คณะท างานจัดท าข้อมูลฯ – รอง อปม. 
๒.๓ คณะท างานจัดท าคู่มือฯ – ผอ.ศทส. 



คณะท างานจัดท าร่างหลกัเกณฑก์ารปรับปรงุแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบรูณาการ 

คณะอนกุรรมการเทคนคิปรับปรงุแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบรูณาการ(ONE MAP) 



ป่าชายเลน 

ป่าสงวนแห่งชาติ 

ส.ป.ก. 

เส้น ONE MAP 



หลักเกณฑ์ที่ 1 ป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับป่าไม้ถาวร พิจารณา
ดังน้ี 
 1.1 ป่าไม้ถาวรที่คณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดให้เป็นพื้นที่ป่าไม้
ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 156 ป่า ให้ใช้แนวเขตป่าสงวน
แหง่ชาติที่มกีารประกาศตามกฎหมายเป็นหลัก 
 1.2  ป่าสงวนแห่งชาติที่มีวัตถุประสงค์ประกาศตามแนวเขต
ป่าไม้ถาวรทั้งแปลง จ านวน 115 ป่า ให้ใช้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่
มกีารประกาศตามกฎหมายเป็นหลัก 
 1.3 ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าสงวนแห่งชาติที่
ไม่มวีัตถุประสงค์ใหใ้ช้แนวเขตเดียวกัน ให้ใชแ้นวเขตตามพื้นที่ป่านั้นๆ 



หลักเกณฑ์ท่ี2 ป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 แนวเขตอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่ง
มีเจตนาใช้แนวเขตปา่สงวนแห่งชาติ หรอืเสน้แนวเขตในแผนที่มี
ความใกลเ้คียงสอดคลอ้งกัน ให้ใชแ้นวเขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธ์ุสัตวป์า่  เป็นหลัก  
 ส าหรับแนวเขตที่มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้
ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแตล่ะหน่วยงาน 



หลักเกณฑ์ท่ี4 : ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทับซ้อนกับป่าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
      - ให้ใชแ้นวเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแหง่ชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า  เขตหา้มล่าสัตว์ป่า เป็นหลัก  
      - กรณีแนวเขตป่าชายเลนฯอยู่นอกแนวเขตพืน้ที่ป่าขา้งต้น 
ให้ใชแ้นวเขตป่าชายเลนฯ 

หลักเกณฑ์ที่3 : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขต
ชัดเจน ทับซ้อนเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
      - ให้ใชแ้นวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 



หลักเกณฑ์ที ่5  : ป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน พิจารณาดังนี้ 

     5.1 กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปท่ีดิน ให้ใช้แนวเขตตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีมีแผนงานด าเนินการแล้วเป็นหลัก 
           กรณีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังต าบล/อ าเภอ ให้ใช้แนวเขตปฏิรูปท่ีดิน
ตามแผนท่ีท่ีกรมป่าไม้ส่งมอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติให้ ส.ป.ก. รวมท้ังพื้นท่ีท่ี ส.ป.ก.กันคืน(RF) ตาม
บันทึกข้อตกลงเมื่อวันท่ี 14 ก.ย. 2538 
           ท้ังนี้ให้น าแนวเขตท่ีได้ข้อยุติจาก “คณะท างานการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นท่ีป่าไม้
และเขตปฏิรูปท่ีดินระดับ จว. และ กระทรวง” มาประกอบการพิจารณาด้วย 

     5.2 กรณีพื้นท่ีท่ี ส.ป.ก.ได้รับมอบจากการจ าแนกประเภทท่ีดินออกจากป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีมีรูปแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีชัดเจนแล้วให้
ใช้แนวเขตปฏิรูปท่ีดินเป็นหลัก  
 กรณีพื้นท่ีท่ี ส.ป.ก.ได้รับมอบจากการจ าแนกประเภทท่ีดินออกจากป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังต าบล/อ าเภอ ให้ใช้แนวเขตตามแผนท่ี
จ าแนกประเภทท่ีดินท่ีส่งมอบพื้นท่ีให้ ส .ป.ก. เป็นหลัก พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมติ
คณะรัฐมนตรีให้ชัดเจน 

  



     5.3 กรณีขอบเขตพื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบสภาพ
ป่า (RF) ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ และ ส .ป.ก. 
คลาดเคลื่อน พิจารณา ดังนี้ 
 5.3.1 กรณีต าแหน่งพื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบ
สภาพป่า (RF) คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ หากพื้นที่ยังมี
สภาพเป็นป่าให้ปรับเส้นแนวเขตตามขอ้เท็จจริง 
 5.3.2 กรณีต าแหน่งพื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบ
สภาพป่า (RF) ในบันทึกข้อตกลงซึ่งปัจจุบันสภาพป่าได้หมดไป ให้ยึด
เส้นแนวเขตตามต าแหน่ง RF เดิม 



 ต.ย.หลกัเกณฑท่ี์ ๕.๓.๑ : แผนทีข่อบเขตพืน้ที ่ส.ป.ก. กนัคนืใหก้รมปา่ไม ้(RF) ตามบนัทกึขอ้ตกลง เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๓๘ มคีวามคลาดเคลื่อนไมต่รงตามสภาพภูมปิระเทศจรงิในพืน้ที ่(จ.ศรสีะเกษ) 

พืน้ท่ี ส.ป.ก. ป่าบ้านหนองม่วง 



พ้ืนท่ีกนัคืน 

กรมป่าไม ้

   (RF/5) 

 ต.ย.หลกัเกณฑท่ี์ ๕.๓.๒   :   RF ตามบนัทึกข้อตกลง ปัจจบุนัไม่มีสภาพป่า (จ.หนองบวัล าภ)ู 

พ้ืนท่ี ส.ป.ก. ป่าหนองเรือ (E) 

พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 
พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 



หลักเกณฑ์ที่ 7 : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาต ิ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทับซ้อนกับนคิมสร้างตนเอง หรือ
นิคมสหกรณ์ พิจารณาดังนี้ 
       7.1 กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ท่ีมีแนวเขตตามกฎหมายบังคับก่อน
การก าหนดแนวเขตป่าไม้ขา้งต้น ให้ใช้เขตนิคมสร้างตนเอง หรือเขตนิคมสหกรณ์ท่ีไม่
มสีภาพป่าเป็นหลัก โดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับแผนท่ีท่ีมีสภาพป่าให้ชัดเจน 
    ข้อมูลพื้นท่ีมีสภาพป่าให้ใช้ผลการอ่าน แปล ตีความจากภาพถ่าย
ดาวเทียม พ.ศ. 2557-2558 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบข้อเท็จจรงิในสภาพภูมิประเทศ 
       7.2 กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ท่ีมีแนวเขตตามกฎหมายบังคับ
ภายหลังการก าหนดแนวเขตป่าไม้ข้างตน้ ให้ใชแ้นวเขตป่าไม้ข้างตน้เป็นหลัก 

  

  



ตย.หลกัเกณฑท่ี์ ๗.๑ : นิคมสหกรณพ์นม ทบัซอ้นป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนท่ีทบัซอ้นบางส่วน

มีสภาพป่าตามผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายดาวเทียม ของ ทส. 

พืน้ที่ทับซ้อนที่มีสภาพป่าตามผลการอ่านแปลภาพถ่าย
ของ ทส.จะต้องส่งคนืกลับใหก้รมปา่ไม้ 

ป่า ส. ป่าคลองสก และป่าคลองพนม 
กฎกระทรวงฉบับที่ 800 

(พ.ศ.2521)  

นิคมสหกรณ์พนม 
นิคมสหกรณ์พนม 

ป่า ส.ป่าคลองสก 
 และป่าคลองพนม 

กฎกระทรวงฉบับที่ 800(
พ.ศ.2521)  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 



หลักเกณฑ์ที่ 9 : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน 
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  ทับ
ซ้อนกับที่ราชพัสดุ พิจารณาดังนี้  
     9.1 กรณีแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ข้างต้นทับซ้อนในลักษณะคาบเกี่ยวหรือมี
เจตนาให้เป็นแนวเขตเดียวกันให้ใช้แนวเขตที่ราชพัสดุ ที่มีการออกหนังสือ
ส าคัญตามประมวลกฎหมายที่ดินไว้แล้วเป็น 
 กรณีนอกเหนือจากนี้  ให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละ
หน่วยงาน 
     9.2 กรณีแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ข้างต้นทับซ้อนกับที่ราชพัสดุที่ยังไม่มีการ
ออกหนังสือส าคัญตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ใช้แนวเขตพื้นที่ตาม
กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 

  



หลักเกณฑ์ท่ี10 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นท่ีในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีแนวเขต
ชัดเจน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่า สัตว์
ป่า ทับซ้อนกับที่สาธารณประโยชน์ท่ีมกีารออกหนังสือส าคัญส าหรบั
ท่ีหลวง (น.ส.ล.) ไว้แล้ว พิจารณา ดังนี้ 
 กรณีแนวเขตพื้นที่ปา่ไม้ข้างต้นทับซอ้นในลักษณะคาบเกี่ยวหรือมี
เจตนาให้เป็นแนวเขตเดียวกันกับแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่มีการออก 
น.ส.ล. ไว้แล้ว ให้ใช้แนวเขต น.ส.ล. ที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าเป็นหลัก พื้นที่ทับ
ซอ้นส่วนอื่นให้ใชแ้นวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 



หลักเกณฑ์ท่ี 12 กรณมีีปัญหาไม่สามารถตกลงแนวเขตกันได้ 

คณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด หรือ กทม.สรุปเรื่องพร้อมรายละเอยีดที่เกี่ยวข้อง 

คณะอนุกรรมการฯระดับภาคพิจารณา 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพจิารณา 

คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการพิจารณา 

หลักเกณฑ์ที่13 : ให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูลระวางแผนที่
ของกรมที่ดินที่มีการรับรองแนวเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร  ป่าชายเลน 
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ไว้เป็นข้อมูล
เบื้องต้น ส าหรับใช้ในการด าเนินการภายหลัง 



 เร่งรัดรายงานผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 7 
ด าเนินการถ่ายทอด
แนวเขต 
  - ป่าคุ้มครอง 
  - เ ขตหวงห้ าม ท่ีดิน
ของกรมป่าไม้ 

๕. ติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน 



 เร่งรัดการรายงานผล ปี 
๒๕๕๘ กิจกรรมขีดเขตและ
รับรองแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 




