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สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนท่ีพักสงฆ์ในพ้ืนท่ี เร่งย่ืนความจํานงค์จัดต้ังวัดถูกต้องตามกฎหมายและขอผ่อนผันการใช้พ้ืนรัฐ
ภายใน 7 กันยายน 64 นี้ตามระยะเวลาท่ีผ่อนผัน หว่ันถูกข้อหารุกป่า 

วันอังคารท่ี 10 สิงหาคม 2564 นายสําราญ  รัตนพันธ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าจากตรวจสอบในพ้ืนท่ี 
จังหวัดขอนแก่นในส่วนรับผิดของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นท่ีดูแลรับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบถึงการจัดต้ังวัด ในพ้ืนท่ี จังหวัด
ขอนแก่นพบว่า มีหลายแห่งยังไม่ได้มีจัดต้ังวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลายแห่งท่ีเป็นเพียง ท่ีพักสงฆ์ท้ังท่ี มีการตั้งมานานโดยในส่วนของ
ชาวบ้าน จะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจําวัด เพ่ือปฏิบัติธรรมตามประเพณีพ้ืนบ้าน เท่านั้น แต่ยังไม่มีการขอจัดต้ังเป็นวัดท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และ
บางแห่ง ยังมีการสร้างในพ้ืนท่ีป่า ซ่ึงเป็นของรฐั ท่ีอาจนําไปสู่การกระทําผิดกฎหมายฐานบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ทางรัฐบาลจจึงมีนโยบายท่ีจะเร่งรัดดําเนินให้มีการจัดต้ังวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือท่ีจะทะนุบํารุงศาสนาเป็นเป็นไป
ตามหลักศาสนาทางภาครัฐจึงเสนอให้มีการดําเนินการผ่อนปรนให้กับท่ีพักสงฆ์ ให้เร่งรัดดําเนินย่ืนคําขอเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าให้ถูกตาม
กฎหมาย ท้ังนี้หากท่ีพักสงฆ์ใดท่ียังไม่ย่ืนคําขอ  ขอให้แจ้งความประสงค์ต่อสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันท่ี 7 กันยายน 
2564 นี้ เพ่ือจะนําเสนอต่อการพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาโดนคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 เร่ือง เร่ือง การเข้าทํา
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทําประโยชน์    
ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประประโยชน์
พ้ืนท่ีป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563     จึงขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับการผ่อนผัน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563  ดําเนินการย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ภายใน 180 วัน ตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ นับต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีมิติเห็นชอบ (ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม  2563)โดยพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเกณฑ์ตามมติดังกล่าวนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 1 . พ้ืนท่ีปา่สงวนแห่งชาติ 2. พ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 

เบื้องต้นสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้รับการรายงานเข้ามาตามกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วกว่า 520 รายชื่อ ต่อมากรมป่าไม้
ได้รับแจ้งจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐว่า หน่วยงานในสังกัดท่ีเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตจํานวนมากไม่สามารถย่ืนคํา
ขอได้ทันกําหนด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดพิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน 
จึงมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ไปอีก 120 วัน 
นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (สิ้นสุดการย่ืนคําขอวันท่ี 7 กนัยายน 2564) 

ท้ังนี้ เม่ือครบกําหนด 120 วัน นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการย่ืนคําขออนุญาต ฯ คร้ังนี้แล้ว ห้ามมิให้ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐใด เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด หากปรากฏว่ามีส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืน ให้
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงขอให้ทางสํานักสงฆ์ท่ียังไม่ย่ืนขอจัดต้ังวัดให้เร่งดําเนินการให้ถูกต้องก่อนวันท่ี 7 กันยายน นี้ 



 

 

เตือน‘ท่ีพักสงฆ์’ยื่นตั้งวัด-ขอผ่อนผันใช้พื้นท่ีรัฐภายใน 7 ก.ย.64 หวั่นถูกข้อหารุกป่า 

วันอังคาร ท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 17.10 น. 

“สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น” แจ้งเตือนท่ีพักสงฆ์ในพ้ืนท่ี เร่งย่ืนจัดต้ังวัดถูกต้องตามกฎหมาย ขอผ่อนผันการใช้พ้ืนท่ีรัฐภายใน 7 
กันยายน 64 หว่ันถูกข้อหารุกป่า 

10 สิงหาคม 2564 นายสําราญ รัตนพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ขอนแก่น เปิดเผยว่าจากตรวจสอบของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ท่ีดูแลรับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบถึงการจัดต้ังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น พบว่า มีหลายแห่งยังไม่ได้มีจัดต้ัง
วัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลายแห่งท่ีเป็นเพียงท่ีพักสงฆ์ท้ังท่ีมีการตั้งมานาน โดยในส่วนของชาวบ้านจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจําวัด เพ่ือ
ปฏิบัติธรรมตามประเพณีพ้ืนบ้านเท่านั้น แต่ยังไม่มีการขอจัดต้ังเป็นวัดท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และบางแห่งยังมีการสร้างในพ้ืนท่ีป่า ซ่ึงเป็นของรัฐ 
อาจนําไปสู่การกระทําผิดกฎหมายฐานบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 

นายสําราญ กล่าวอีกว่า จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะเร่งรัดให้มีการจัดต้ังวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือท่ีจะทะนุบํารุง
ศาสนาให้เป็นไปตามหลักศาสนา ทางภาครัฐจึงเสนอให้มีการดําเนินการผ่อนปรนให้กับท่ีพักสงฆ์ให้เร่งรัดดําเนินย่ืนคําขอเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า
ให้ถูกตามกฎหมาย หากท่ีพักสงฆ์ใดท่ียังไม่ย่ืนคําขอ ขอให้แจ้งความประสงค์ต่อสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันท่ี 7 
กันยายน 2564 เพ่ือจะนําเสนอต่อการพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือพิจารณาโดย ครม.มีมติเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 เร่ืองการเข้าทําประโยชน์ใน
พ้ืนท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2523ในกรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาต โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 จึงขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับการผ่อนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ดําเนินการย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ภายใน 180 วัน ตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
นับต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีมิติเห็นชอบ (ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม  2563)โดยพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเกณฑ์ตามมติดังกล่าวนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 2.พ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 

เบื้องต้นสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้รับการรายงานเข้ามาตามกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วกว่า 520 รายชื่อ ต่อมากรมป่าไม้
ได้รับแจ้งจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐว่า หน่วยงานในสังกัดท่ีเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตจํานวนมากไม่สามารถย่ืนคํา
ขอได้ทันกําหนด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดพิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน 
จึงมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ไปอีก 120 วัน 
นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ( สิ้นสุดการย่ืนคําขอวันท่ี 7 กันยายน 2564 ) 



ท้ังนี้ เม่ือครบกําหนด 120 วัน นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการย่ืนคําขออนุญาต ฯ คร้ังนี้แล้ว ห้ามมิให้ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐใด เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด หากปรากฏว่ามีส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืน ให้
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงขอให้ทางสํานักสงฆ์ท่ียังไม่ย่ืนขอจัดต้ังวัดให้เร่งดําเนินการให้ถูกต้องก่อนวันท่ี 7 กันยายน นี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
จากการที่ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ได้นําข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ซ่ึง
ดําเนินการโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนท่ี บ้านกุดแฮด ต.กุดแฮด อ.กุดบาก จ.สกลนคร เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม ท่ีผ่านมา 
โดยมี นายดํารง สิริชิย อ่ิมวิเศษ รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เป็นการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการร่วมกันดูแล
รักษาป่าไม้ ช่วยกันฟ้ืนฟูสภาพป่าท่ีเสื่อมโทรมให้กลับ ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ได้ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนต่อไป  
โดยนายดํารง สิริชิย อ่ิมวิเศษ รอง ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า นับว่าบ้านกุดแฮด มีความโชคดีท่ีได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับพระราชทานธงอาสาพิทักษ์ป่า 
เพ่ือรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เม่ือปี 2547 นับว่าเป็น เพราะได้รับเพียงแห่งเดียว
ของ จ.สกลนคร ดังนั้น จะต้องมีการรื้อฟ้ืนธงอาสาพิทักษ์ป่า เพ่ือรักษาชีวิต ข้ึนมา เพ่ือให้ชาวบ้านรู้จักหวงแหนป่า ท้ังยังระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ สมเด็จพระพันปีหลวง 

นายสําเริง ทรงศิริ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกุดแฮดกล่าวว่า ในอดีตชาวกะเลิงบ้านกุดแฮด ล้วนอาศัยพ่ึงพาป่าในการดํารงชีวิตมาช้านาน ท้ัง
ในแง่ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร สมุนไพรรักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่มและท่ีอยู่อาศัย โดยวิถีชีวิตของเผ่ากะเลิงบ้านกุดแฮด เป็นชุมชนท่ีสมถะ รักสงบ รัก
ธรรมชาติ อาชีพหลังของชาวบ้าน คือการทํานาข้าว โดยแต่ละครอบครัวจะมีท่ีทํากินไม่มากนัก แต่ชาวบ้านก็จะไม่บุกรุกแผ้วถางในส่วนพ้ืนท่ีเป็น
เขตป่า ซ่ึงเป็นแหล่งหาอยู่หากินตลอดปี ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ถึงจะไม่รํ่ารวยแต่ทุกครอบครัวก็มีความสุข กุ้ง หอย ปู ปลา พืชผัก
ธรรมชาติมีให้หาอยู่หากินกันอย่างไม่เดือดร้อน แต่เม่ือสภาพสังคมเปลี่ยนไป การหาอยู่หากิน เปลี่ยนไปเป็นหาเพ่ือขาย เพ่ือค้า อาหารการกินท่ีเคย
มีในธรรมชาติถูกเก็บถูกหาอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ คนต่างถ่ินต่างแดนรุกเข้ามาเก็บเกี่ยว ในส่วนท่ีเป็นทรัพยากรชุมชนทําให้การหากินเร่ิมลําบาก 
ฝืดเคือง  ต่อมา ได้โครงการ อบต.สีเขียว เม่ือ พ.ศ.2543 ได้จุดประกายการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าของคนในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านกุดแฮดทุก
เพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ได้มีมติอย่างเป็น เอกฉันท์ให้ดําเนินการขอจัดต้ังป่าชุมชนบ้านกุดแฮดข้ึน และได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 
2545 เนื้อท่ี 632 ไร่ และต่อมากรรมการป่าชุมชนบ้านกุดแฮด ได้ขอขยายเขตดูแลร่วมกับ จนท.ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแก่งแคน เป็นเนื้อท่ี
รวม 10,036 ไร่  

ด้าน นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ นายกเทศมนตรีตําบลกุดแฮด กล่าวว่า ในนามตัวแทนชาวเทศบาลกุดแฮด ท่ีเป็นชาวเผ่ากะเลิงบ้านกุดแฮด  ซ่ึงอาสํ
ยอยู่กับป่ามานานต้ังแต่บรรพบุรุษจนปัจจุบัน ประกอบกับเรามีป่าชุมชน  ซ่ึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เข้ารับพระราชทานธงอาสาพิทักษ์ป่า เพ่ือรักษาชีวิต ท่ีพระตําหนักภูพานราชนิเวศน์ เม่ือปี 
2547 เม่ือคร้ังท่ีพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานทรงงานในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้ชาวบ้านกุดแฮด ท้ัง 3 หมู่ รู้สึกภาคภูมิใจ และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกลา้ ล้นกระหม่อม โดยภาพรวมชาวบ้านอาศัยอยู่กับป่า ต้องขอขอบคุณกองทัพภาคท่ี 2 สํานักป่าไม้ 10 อุดรธานี ท่ี
เข้ามาดูแลป่าชุมชนให้เข้มแข็ง ให้ได้ดูแลป่าร่วมกับภาคราชการ ซ่ึงป่าด้ังเดิมก็เป็นทําเลเล้ียงสัตว์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทับวัวทับความ ยังระลึกอยู่เสมอว่า 
เม่ือเราได้รับธงพระราชทานแล้วเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างย่ิง เราต้องดูแลรักษาป่า บางคร้ังก็เข้าร่วมจับกุมกับเจ้าหน้าท่ี ในวโรกาสครบรอบวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ของพระองค์ท่าน 12 สิงหาคม  ขอถวายพระพรชัยมงคล ให้พระองค์มีพระชามายุย่ิงยืนนาน เป็นม่ิงขวัญของปวงชนชาวไทย 
และของชาวเผ่ากะเลิงบ้านกุดแฮด 



 




