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คานา
การจัดหาที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการชลประทานสาหรับดาเนินโครงการชลประทานต่างๆ
มีทั้งที่ดินที่เป็นของเอกชนและของรัฐ ในกรณีที่เป็นที่ดินของเอกชนกรมชลประทานจะดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือการเจรจาตกลงซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
โดยคณะกรรมการจัดซื้อและกาหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน (ตามคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ ๔๒๙/๒๕๖๐ ลงวัน ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) แต่ห ากเป็น ที่ดิน ของรัฐ มีห ลายประเภทแตกต่า งกัน ไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
พืน้ ทีใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ ภายในเขต
อุทยานแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินรวมตลอดถึงก่นสร้างแผ้วถางหรือเผาป่า ทาด้วยประการใดๆ
ให้เป็นอันตรายหรือทาให้เสื่อมสภาพแก่ดินหินกรวดหรือทรายเปลี่ยนแปลงทางน้าหรือทาให้น้าในลาน้าลาห้วย
หนองบึ งท่ว มท้นหรื อเหือดแห้ งปิ ดหรื อทาให้ กีดขวางแก่ทางน้าหรือทางบก และมีมติคณะรัฐ มนตรี กาหนด
แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจผู้ขอเข้าใช้ประโยชน์ เป็นผู้นาเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบแล้วกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จึงจะเสนอขอตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเมื่อเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แล้ว
จะเป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กรมชลประทานจึงจะดาเนินการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป
และการจัดทาคู่มือฉบับนี้จะนาเสนอในส่วนขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการขอเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเฉพาะในส่วนที่สานักกฎหมายและที่ดินรับผิดชอบ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และเสริม ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านของเจ้า หน้า ที่ผู้ป ฏิบัติง านเดิม และเพิ่ม ทัก ษะการเรีย นรู้สาหรับ
ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการทางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
คณะทางานจัดทาคู่มือเรื่องการปฏิบัติงานการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในกระบวนการ
ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักกฎหมายและที่ดิน และสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภารกิจหลักของกรมชลประทานให้ บรรลุผ ลสาเร็จ ได้
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การปฏิบัติงานการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
1. วัตถุประสงค์
การจัดทาคู่มือเรื่องการปฏิบัติงานการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติฉบับนี้ จะเป็นการนาเสนอ
เพีย งในส่ว นขั้น ตอนการปฏิบัติง านการเสนอเรื่อ งขอความเห็นชอบการขอเพิก ถอนพื้นที่อุท ยานแห่ง ชาติ
ต่อคณะรัฐมนตรีเฉพาะในส่วนที่สานักกฎหมายและที่ดินรับผิดชอบ และเป็นการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่มีการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี คาสั่ง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานรับรู้เข้าใจ
ถึงขั้นตอนของการดาเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานตามกระบวนการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถถ่ายทอดสอนงานให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ที่เ ข้า มาปฏิบัติง านใหม่ ไ ด้เ รีย นรู้แ ละเพิ่ม ทัก ษะการปฏิบัติง านได้อ ย่า งรวดเร็ว สามารถทางานแทนกัน ได้
อย่า งมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการทางานอย่างมีคุณภาพนาไปสู่ความเชี่ยวชาญในการทางาน และใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไปและผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอนอันเป็น
พื้นฐานในการควบคุมกระบวนการทางานและการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

2. ขอบเขต
คู่มือเรื่องการปฏิบัติงานการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติฉบับนี้ จะเป็นการนาเสนอขั้นตอน
การปฏิบัติงานในส่วนที่สานักกฎหมายและที่ดินรับผิดชอบกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ
การขอเพิก ถอนพื้น ที่อุท ยานแห่ง ชาติ เพื่อ ก่อ สร้า งโครงการชลประทานตามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เป็นการดาเนินการในลักษณะการประสานงานเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
จะมีกระบวนการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่แตกต่างกัน มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน เป็นเงื่อนไขหลัก
ของกระบวนการดาเนินการ ดังนั้นกระบวนการปฏิบัติงานและระยะเวลาย่อมเป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงาน

3. คาจากัดความ
การชลประทาน หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทาขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้า หรือเพื่อกักเก็บ
รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้าเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม
และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ากับรวมถึงการคมนาคมทางน้าซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
เขตงานหมายความว่า เขตที่ดิน ที่ใ ช้ใ นการก่อ สร้า งและการบารุง รัก ษา การชลประทาน
ตามที่เจ้าพนักงานได้แสดงแนวเขตไว้ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
อุทยานแห่งชาติ หมายความว่า พื้นที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางธรรมชาติเป็นพิเศษ หรือมี
ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า หรือพืชป่าประจาถิ่นที่หายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์หรือโดดเด่นด้านธรณีวิทยาหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่ สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์
ของคนในชาติหรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืน
ป่าสงวน…
๑

ป่าสงวนแห่งชาติ หมายความว่า ป่าที่ได้กาหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๔.๑ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การขอเพิก ถอนพื้น ที่อุท ยานแห่ง ชาติ เพื่อ ก่อ สร้า งโครงการชลประทาน ตามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
๔.๒ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เกี่ยวข้องกับกระบวนในฐานะ เป็นหน่วยงานที่รับ
และเสนอเรื่องที่จะนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
๔.๓ รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะผู้ ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
และกากับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการในฐานะรัฐมนตรีผู้กากับและควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็น
ผู้ให้ความเห็น ชอบในหลัก การเพิก ถอนพื้น ที่อุท ยานแห่ง ชาติ เพื่อ ก่อ สร้า งโครงการชลประทานตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2๙ พฤศจิกายน 25๕๙
๔.๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะ เจ้าสังกัดระดับ
กระทรวง และผู้บังคับบัญชาหรือกากับดูแลหรือควบคุมการบริหารราชการของกรมชลประทาน
๔.๖ กรมชลประทานเกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะหน่วยงานผู้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ
๔.๗ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะ หน่วยงานปกครอง
ดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
๔.๘ สานักงานชลประทาน (สชป.) ที่ 1-17 เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะหน่วยงานผู้ก่อสร้าง
โครงการชลประทาน และเป็นผู้รับมอบอานาจในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
๔.๙ สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ (สพญ) เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะหน่วยงานผู้ก่อสร้าง
โครงการชลประทาน และเป็นผู้รับมอบอานาจในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
๔.๑๐ กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง (กพก.) เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะหน่วยงานผู้ก่อสร้าง
โครงการชลประทาน และเป็นผู้รับมอบอานาจในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
๔.๑๑ สานักกฎหมายและที่ดิน (สมด.) เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะผู้พิจารณาตรวจสอบ
การดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการชลประทานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดาเนินการเกี่ยวกับ
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการชลประทานการให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านกฎหมายที่อยู่
ในความรับผิดชอบปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.๑๒ ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมายและที่ดิน เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะผู้ควบคุม
กากับ ดูแล ดาเนิน การประสานงานการขอใช้พื้นที่ที่อยู่ ในความควบคุมดูแลของส่ ว นราชการอื่นเสนอแนะ
แนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดิน
๔.๑๓ ฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมายและที่ดิน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะผู้ปฏิบัติงานและประมวลเรื่องราวการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการขอเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอน ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปกระบวนการ...
๒

สรุปกระบวนการขอเพิกถอนพื้นที่อทุ ยานแห่งชาติ
กระบวนการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
ขั้นตอนดาเนินการ จะแยกเป็น ๓ ช่วงกิจกรรม ดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑-๗ เป็ น การจั ด ท าเอกสารเสนอขอความเห็ นชอบจากรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ขั้นตอนที่ ๘-๑๕ เป็นการจัดทาเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ขั้นตอนที่ ๑๖-๑๘ เป็นการจัดทาหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช เพื่อประกอบการดาเนินการขอตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน
๑. สานักงานชลประทานที่ 1-17 หรือสานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่หรือกองพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดกลาง ผู้ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยได้ประสานงานและได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานในเขตอุทยานแห่งชาติ
โดยดาเนินการประสานงานกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่ที่อุทยานแห่งชาติตั้งอยู่
เพื่ อตรวจสอบข้ อเท็ จจริ งเกี่ ย วกั บประเภทของที่ ดิ นและจ านวนเนื้ อที่ ด าเนิ นการจั ดให้ มี การมีส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดาเนินโครงการชลประทาน
ดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ (๓) มาตรา ๕๗ (๒) ตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘ วรรคสาม และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ และข้อ ๕ และจัดทาคาขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตอุทยาน
แห่งชาติโดยใช้แบบฟอร์ม ป.ส.๑๗ ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่ว นราชการหรือองค์ก ารของรัฐ ภายในเขตป่า
สงวนแห่ง ชาติ พ.ศ. 2548 โดยอนุโ ลมยื ่น ต่อ ส านั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ท้ อ งที่ เพื่ อด าเนิ นการเสนอ
คณะกรรมการอุ ทยานแห่ งชาติ ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทานซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น การตามมาตรา ๑๙ ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๑๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะมีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมชลประทาน เพื่อให้
ดาเนินการ ขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีและสานักงานชลประทานที่ 1-17 หรือ สานัก พัฒ นาแหล่ง น้าขนาด
ใหญ่ห รือ กองพัฒ นาแหล่ง น้าขนาดกลางจะจัด ทาข้อ มูล เอกสารหลัก ฐานกับความเห็นของคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมดังกล่ าว เสนออธิบ ดีกรมชลประทาน ผ่ านผู้ อานวยการส านักกฎหมายและที่ดินเพื่อ ประมวล
เรื ่อ งราวเสนอผู ้บ ัง คับ บัญ ชาตามล าดับ ชั้น เพื ่อ เสนอรัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้ อ มขอความเห็ น ชอบการเสนอเรื่ อ งการขอเพิ กถอนพื้ นที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เพื่ อ ก่ อ สร้ า งโครงการ
ชลประทานต่อคณะรัฐมนตรี
๒. สานักกฎหมายและที่ดิน ตรวจสอบเรื่องราวและเสนอรายงานขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒.๑ ส่วนกรรมสิทธิ…์
๓

๒.๑ ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่งเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ให้ฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
๒.๒ ฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร
หลักฐาน และหากพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะประสานหน่วยงานผู้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบ
ในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน เพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กฎหมาย
๑) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 25๖๒
มาตรา 7 บัญญัติว่า“การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกาและในกรณีที่เป็นการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติบางส่วนให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจัดทาด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแนบท้าย
พระราชกฤษฎีกาด้วย”
มาตรา 1๖ บัญญัติว่า “คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(2) เสนอแนะการกาหนดพื้นที่ใดเป็นอุทยานแห่งชาติการขยายหรือการเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ
มาตรา 1๙ บัญญัติว่า“ห้ามมิให้บุคคลใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดินก่อสร้างแผ้วถางเผาป่าหรือกระทาด้วยประการใดๆ
ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม
(๒) เก็บหานาออกไปกระทาด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทาให้เสื่อมสภาพซึ่ง
ไม้ดิน หิน กรวดทรายแร่ป ิโ ตรเลีย มหรือ ทรัพ ยากรธรรมชาติอื่น หรือ
กระทาการอื่น ใดอัน ส่ง ผลกระทบต่อ ระบบนิเ วศความหลากหลายทาง
ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) เปลี่ยนแปลงทางนาหรือทาให้นาในลานาลาห้วยหนองบึงทะเล

ท่วมท้นเหือดแห้งเน่าเสียหรือเป็นพิษ
(๕) ปิดกั้นหรือทาให้กีดขวางแก่ทางน้าหรือทางบก
๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ บัญญัติว่า “การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้
๑. เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี
๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เห็นชอบในหลักการแนวทางปฏิบัติ
ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จะต้องขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติใดแล้วให้กระทรวง
เจ้าสังกัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้นาเรื่องพร้อมทั้งความเห็นของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป สาหรับความเห็น
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะกรรมการอุ ทยานแห่งชาติ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน
2) มติคณะรัฐมนตรี ...
๔

2) มติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องการเสนอเรื่องเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี ระบุให้การเสนอเรื่องเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ต่อคณะรัฐมนตรีที่มีผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ถือหลักปฏิบัติว่า
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีภารกิจ
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน และให้นาความเห็นชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อ มดัง กล่า วเสนอไปยัง สานัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีพ ร้อ มกับ เรื่อ งที่จ ะเสนอคณะรัฐ มนตรี
เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ตรวจสอบและประมวลเรื่องราว
ขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน โดยจัดทาหนังสือ
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จานวน ๔ ฉบับ พร้อมสาเนาคู่ฉบับ จานวน ๔ ฉบับ ดังนี้
๑) หนังสือจากผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายงานผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบเรื่องราวขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒) หนังสือจากผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิ น รายงานอธิบดีกรมชลประทาน
ผ่านรองอธิบดีกรมชลประทาน (ในสายบังคับบัญชา) เพื่อพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓) หนังสือจากอธิบดีก รมชลประทาน รายงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
พิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๔) หนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึ งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทานก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒.๓ ผู้อานวยการส่ว นกรรมสิท ธิ์ที่ดิน รายงานผู้อานวยการสานัก กฎหมายและที่ดิน
เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
๒.๔ ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน พิจารณาตรวจสอบเรื่องราวตามกฎหมาย ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรีประกอบเอกสารหลักฐาน หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะส่งคืน หน่วยงานผู้ขออนุญาต
เพื่อแก้ไขปรับปรุง และหากเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องเรียบร้อย หรือหน่วยงานผู้ขออนุญาตได้แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
จะรายงานอธิบดีกรมชลประทาน ผ่านรองอธิบดีกรมชลประทาน (ในสายบังคับบัญชา) เรื่องขอความเห็นชอบ
ในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
๓. อธิบ ดีกรมชลประทาน พิจารณารายงานขอความเห็น ชอบในหลั กการขอเพิก ถอนพื้น ที่
อุทยานแห่งชาติ เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยาน
แห่ ง ชาติ เพื่ อ ก่ อ สร้ า งโครงการชลประทาน ก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรี ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔. ปลัดกระทรวง…
๕

๔. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณารายงานขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อ ลงนามหนังสือเรียนรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๔.๑ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจ ารณารายงานขอความเห็น ชอบ
ในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็น ชอบ
การเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ ความเห็ นชอบในหลั กการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อ ก่อ สร้า ง
โครงการชลประทาน และจะแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการต่อไป แต่ห ากไม่
เห็นชอบจะส่งเรื่องคืนให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้ไขปรับปรุง
๖. สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเรื่องความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอเรื่องการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน ให้กรมชลประทาน ดาเนินการต่อไป
๗. กรมชลประทาน ส่งเรื่องให้สานักกฎหมายและที่ดิน เพื่อพิจารณาประมวลเรื่องราวขอความเห็นชอบ
ในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๘. สานักกฎหมายและที่ดิน ประมวลเรื่องราวขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เพื่ อ ก่ อ สร้ า งโครงการชลประทาน เพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๘.๑ ส่ว นกรรมสิท ธิ์ที่ดิน ส่ง เรื่อ งให้ ฝ่า ยทะเบียนที่ดิน และแก้ไ ขปัญ หากรรมสิท ธิ์ที่ดิน
เพื่อพิจ ารณาประมวลเรื่ องราวขอความเห็ นชอบในหลั กการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่ งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๘.๒ ฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาประมวลเรื่องราวประกอบ
เอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2๒ สิงหาคม 2๕๓๒ จัดทาหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จานวน ๖ ฉบับ พร้อมสาเนาคู่ฉบับ จานวน ๖ ฉบับ และเอกสารประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี จานวน ๑๐๐ ชุดดังนี้
๑) หนังสือจากผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายงานผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
เพื่อพิจารณาประมวลเรื่องราวประกอบเอกสารหลักฐานขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานเพื่อรายงานอธิบดีกรมชลประทาน
๒) หนังสือจากผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน รายงานอธิบดีกรมชลประทาน
ผ่านรองอธิบดีกรมชลประทาน (ในสายบังคับบัญชา) เพื่อพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานเพื่อรายงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓) หนัง สือ จากอธิบ ดีก รมชลประทาน รายงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
เพือ่ นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔) หนังสื อ…
๖

๔) หนังสือจากรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึง รองนายกรัฐ มนตรี
(ที่ได้รับมอบอานาจและกากับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการ
ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๕) หนังสือจากรองนายกรัฐมนตรีถึงเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๖) หนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๗) เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการ
ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน จานวน ๑๐๐ ชุด
๘.๓ ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายงานผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน เรื่องขอ
ความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมทั้งตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบ
๘.๔ ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน รายงานอธิบดีกรมชลประทาน ผ่านรองอธิบดี
กรมชลประทาน (ในสายบัง คับ บัญชา)เรื่องขอความเห็นชอบในหลัก การขอเพิก ถอนพื้น ที่อุท ยานแห่ง ชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
๙. อธิบดีกรมชลประทาน พิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยาน
แห่ ง ชาติ เ พื่ อ ก่ อ สร้ างโครงการชลประทาน และรายงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อน าเรี ย น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเสนอรองนายกรัฐมนตรี (ที่ได้รับมอบอานาจและกากับการ
บริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๐. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจ ารณาเรื่อ งขอความเห็น ชอบในหลักการขอเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน และนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
พิจารณาลงนามในหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (ที่ได้รับมอบอานาจและกากับการบริหารราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์)และหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบใน
หลั ก การขอเพิ ก ถอนพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งโครงการชลประทาน และลงนามหนั งสื อเรี ยนรอง
นายกรัฐมนตรี (ที่ได้รับมอบอานาจและกากับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการนาเสนอคณะรัฐมนตรี
๑๑. รองนายกรัฐมนตรี (ที่ได้รับมอบอานาจและกากับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
พิจารณาให้ความเห็นชอบนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน และลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
แนบกับหนังสือของรองนายกรัฐมนตรี (ในข้อ ๒๓) พร้อมกับเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จานวน ๑๐๐ ชุด (ในข้อ ๑๗ (๗)) ส่งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๒. เลขาธิการคณะรั ฐ มนตรี พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ และสอบถาม
ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๓. คณะรัฐมนตรีประชุมพิจารณาการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน หากพิจารณาให้ความเห็นชอบ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป แต่หากพิจารณาไม่เห็นชอบ สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะส่งเรื่องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง หรือส่งคืนเรื่อง
๑๔. กระทรวง...
๗

๑๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับแจ้ง
มติค ณะรัฐ มนตรี เ ห็น ชอบในหลัก การให้เ พิก ถอนพื้น ที่อุท ยานแห่ง ชาติ เพื่อ ก่อ สร้างโครงการชลประทาน
และส่ง ให้กรมชลประทานเพื่อ ประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดาเนินการขอตรา
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๑๕. กรมชลประทาน โดยสานักงานเลขานุการกรม ได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ
ให้เพิกถอนพื้น ที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน และส่งเรื่องให้สานักกฎหมายและที่ดิน
เพื่อพิจารณาประมวลเรื่ องราวประสานงานกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดาเนินการขอตรา
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๑๖. สานั กกฎหมายและที่ดิน พิจ ารณาประมวลเรื่อ งราวเพื่อ ประสานงานกับ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดาเนินการขอตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน
๑๖.๑ ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่งเรื่องให้ ฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อพิจารณาประมวลเรื่องราว ประสานงานกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดาเนินการขอตรา
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๑๖.๒ ฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน จัดทาหนังสือเพื่อแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนพื้น ที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน ประสานงานกับ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จานวน ๓ ฉบับ พร้อมสาเนาคู่ฉบับ
จานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑) หนังสือจากผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายงานผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
เพื่อแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
ประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อรายงานอธิบดีกรมชลประทาน
๒) หนังสือจากผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน รายงานอธิบดีกรมชลประทาน
เพื่อแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
ประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๓) หนังสือจากอธิบดีกรมชลประทาน ถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เพื่อแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
เพื่อประสานงานดาเนินการขอตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๑๖.๓ ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายงานผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน เพื่อแจ้ง
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน ประสานงาน
กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๑๖.๔ ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน รายงานอธิบดีกรมชลประทาน เพื่อแจ้งมติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานประสานงาน
กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๑๗. กรมชลประทาน แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อประสานงานดาเนินการขอตรา
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพือ่ ก่อสร้างโครงการชลประทาน
๑๘. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ดาเนินการขอตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
Work Flow…
๘

Work Flow กระบวนงานการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

๑.

สชป. ๑–๑๗ สพญ. หรือ กพก.ผู้ขออนุญาต
เข้าใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ

๒.

สานักกฎหมายและที่ดิน ตรวจสอบ
เรื่องราวและเสนอรายงาน
เพื่อขอความเห็นชอบจาก รมว.ทส.

เวลา
๖ เดือน

No

๕ วัน
๓ วัน

Yes

๓.

กรมชลประทานเสนอรายงาน
เพื่อขอความเห็นชอบจาก รมว.ทส.

๕ วัน

๔.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอรายงาน
เพื่อขอความเห็นชอบจาก รมว.ทส.

๑๐ วัน

๕.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็น

No

๑ เดือน

Yes

๖.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ
และส่งเรื่องความเห็นชอบของ รมว.ทส.

๙

๓ วัน

๗.

๘.

๒ วัน

กรมชลประทานได้รับ
และส่งเรื่องความเห็นชอบของ รมว.ทส.
สานักกฎหมายและที่ดิน ประมวลเรื่องราว
ขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

๕ วัน

๙.

กรมชลประทาน พิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบ
ในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
และรายงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๕ วัน

๑๐.

รมว.กษ. พิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิก
ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และนาเรียนรองนายกรัฐมนตรี

๑๐ วัน

๑๑.

รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอ
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

๓ วัน

๑๒.

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ และสอบถามความเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๑๕ วัน

๑๓.

คณะรัฐมนตรีประชุมพิจารณา
เรื่องการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ
Yes

๑๐

No

๑ เดือน

๕. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : กระบวนงานการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน: ขั้นตอนการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

๑.

๖ เดือน - สานักงานชลประทานที่ 1-17 หรือ
สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่หรือกอง
พัฒ นาแหล่ งน้าขนาดกลางในฐานะผู้ยื่น
คาขอจัดทาข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบ
การเสนอเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการ
ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน ประกอบกับความเห็น
ของคณะกรรมการอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และ รมว.ทส. เสนออธิบดีกรมชลประทาน
ผ่านผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน

สชป. ๑–๑๗ สพญ. หรือ กพก.
ผู้ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์
ในเขตอุทยานแห่งชาติ
กลาง

๒.

สานักกฎหมายและที่ดิน
ตรวจสอบเรื่องราวและเสนอ
รายงานเพื่อขอความเห็นชอบ
จาก รมว.ทส.
Yes

รายละเอียดงาน

No

๕ วัน

- สานักกฎหมายและที่ดิน ตรวจสอบประมวล
เรื่องราวและเสนอรายงานขอความเห็นชอบ
จาก รมว.ทส. เพื่อประกอบการเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๒

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

- คณะกรรมการอุทยานแห่ งชาติ -ผส.ชป.๑-๑๗
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - ผส.พญ.
แ ล ะ รั ฐ มนต รี ว่ าก ารกร ะทรว ง - ผอ.พก.
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิก
ถ อ น พื้ น ที่ อุ ท ยานแ ห่ ง ชาติ ต าม
หลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
2๒สิงหาคม 2๕๓๒
- มีเอกสารครบถ้วน

- ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด
มี เ อกสารหลั ก ฐ านถู ก ต้ อ ง ตาม
วัตถุประสงค์
- ชื่ออุทยาน
-เนื้อที่ถูกต้องตรงกัน

- ผส.มด.
- ผกส.มด.
- ฝบท.มด.
- ทก.มด.
- กสด.

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

จัดทาหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จานวน ๔ ฉบับ พร้อมสาเนาคู่ฉบับ
จานวน ๔ ฉบับ ดังนี้
๑) หนังสือจากผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์
ที่ดิน รายงานผู้อานวยการสานักกฎหมาย
และที่ดิน
๒) หนังสือจากผู้อานวยการสานักกฎหมาย
และที่ดิน รายงานอธิบดีกรมชลประทาน
๓) หนังสือจากอธิบดีกรมชลประทาน
รายงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔) หนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายงาน
ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
- ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
พิจารณาตรวจสอบเรื่องราวตามกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีประกอบ
เอกสารหลักฐาน หากไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนจะส่งคืนหน่วยงานผู้ขออนุญาต
เพื่อแก้ไขปรับปรุง และหากเป็นเรื่องราว
ที่ถูกต้องเรียบร้อย หรือหน่วยงานผู้ขอ
๑๓

- จั ด พิ ม พ์ เ อ ก ส า ร ถู ก ต้ อ ง ต า ม
วัตถุประสงค์ และตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
- แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

อนุญาตได้แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
จะรายงานอธิบดีกรมชลประทาน
ผ่านรองอธิบดีกรมชลประทาน
(ในสายบังคับบัญชา)
๓.

๔.

๕.

กรมชลประทานเสนอรายงาน
เพื่อขอความเห็นชอบจาก รมว.ทส.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอรายงาน
เพื่อขอความเห็นชอบจาก รมว.ทส.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
Yes

No

๕ วัน

- อธิบดีกรมชลประทาน พิจารณารายงาน - ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ - รธร.
ขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอน ตามกาหนดเวลา
- ฝบท.ลก.
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เสนอปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๑๐ วัน

- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณา - ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ตามกาหนดเวลา
และสหกรณ์
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณาลงนามหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑ เดือน - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ -พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และสิ่งแวดล้อม พิจารณาการเสนอ ครม.
หากพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะแจ้งให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการ
ต่อไป แต่หากไม่เห็นชอบจะส่งเรื่องคืนให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปรับปรุง
๑๔

- ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
- ผอ.กองกลาง
สป.กษ.
-

ลาดับ

ผังกระบวนการ

๖.

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

๓ วัน

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับและส่ง - ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ - ผอ.กองกลาง
เรื่องความเห็นของ รมว.ทส. พิจารณาให้ ตามกาหนดเวลา
สป.กษ.
ความเห็นชอบการเสนอเรื่องการขอเพิก
ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ
และส่งเรื่องความเห็นชอบของ รมว.ทส.
๗.

กรมชลประทานได้รับ
และส่งเรื่องความเห็นชอบของ รมว.ทส.

๒ วัน

- กรมชลประทาน ส่งเรื่องให้สานักกฎหมาย - ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ฝบท.ลก.
และที่ดิน เพื่อพิจารณาประมวลเรื่องราวขอ ตามกาหนดเวลา
ความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทานนาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๘.

สานักกฎหมายและที่ดิน ประมวล
เรื่องราวขอความเห็นชอบในหลักการขอ
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี

๕ วัน

- สานักกฎหมายและที่ดิน
- ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- ฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหา
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ประมวลเรื่องราวการขอ
ความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน นาเสนอคณะรัฐมนตรี
๑๕

- จั ด พิ ม พ์ เ อ ก ส า ร ถู ก ต้ อ ง ต า ม
วัตถุประสงค์ และตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
- แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา

- ผส.มด.
- ฝบท.มด.
- ผกส.มด.
- ทก.มด.
- กสด.

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
ตามหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2๒สิงหาคม 2๕๓๒ จัดทาหนังสือ
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จานวน ๖ ฉบับ
พร้อมสาเนาคู่ฉบับ จานวน ๖ ฉบับและ
เอกสารประกอบการพิ จ ารณา
ของคณะรัฐมนตรี จานวน ๑๐๐ ชุดดังนี้
๑) หนังสือจากผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์
ทีด่ ิน รายงานผู้อานวยการสานักกฎหมาย
และที่ดิน
๒) หนังสื อจากผู้อานวยการสานัก
กฎหมายและที่ดิน รายงานอธิบดีกรม
ชลประทาน ผ่านรองอธิบดีกรม
ชลประทาน (ในสายบังคับบัญชา)
๓) หนังสือจากอธิบดีกรมชลประทาน
รายงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔) หนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ถึงรองนายกรัฐมนตรี (ที่ได้รับ
มอบอานาจและกากับการบริหารราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
๕) หนังสือจากรองนายกรัฐมนตรีถึงเรียน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๖

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

๖) หนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ถึงเรียนเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
๗) เอกสารประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบใน
หลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน จานวน
๑๐๐ ชุด
- ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายงาน
ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
- ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
รายงานอธิบดีกรมชลประทาน ผ่ านรอง
อธิบดีกรมชลประทาน (ในสายบังคับบัญชา)
๙.

อธิบดีกรมชลประทาน พิจารณาเรื่อง
ขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิก
ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และรายงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๕ วัน

- อธิบดีกรมชลประทาน พิจารณาเรื่อง - ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอน ตามกาหนดเวลา
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน และรายงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อนาเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

๑๗

- ผส.มด.
- ผกส.มด.
- ทก.มด.
- กสด.

ลาดับ

ผังกระบวนการ

๑๐.

ระยะเวลา

๑๒.

รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องขอ
ความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
และสอบถามความเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑๐ วัน

- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
พิจารณานาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ตามกาหนดเวลา
เกษตรและสหกรณ์
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณาลงนามหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี
(ที่ได้รับมอบอานาจและกากับการบริหาร
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พิจารณาลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- รธส.
- ผส.มด.
- ผกส.มด.
- ทก.มด.
- กสด.

๓ วัน

- รองนายกรัฐมนตรี (ที่ได้รับมอบอานาจและ - ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
กากับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและ ตามกาหนดเวลา
สหกรณ์)พิจารณาเห็นชอบและลงนามใน
หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- รธส.
- ผส.มด.
- ผกส.มด.
- ทก.มด.
- กสด.

๑๕ วัน

- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานประกอบ
และสอบถามความเห็ น จากหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

รมว.กษ. พิจารณาเรื่องขอความ
เห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ และนาเรียนรอง
นายกรัฐมนตรี

๑๑.

รายละเอียดงาน

๑๘

- ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ตามกาหนดเวลา
- จั ด พิ ม พ์ เ อ ก ส า ร ถู ก ต้ อ ง ต า ม
วัตถุประสงค์ และตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
- แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา

- รธส.
- ผส.มด.
- ผกส.มด.
- ทก.มด.
- กสด.

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

๑๓.
คณะรัฐมนตรีประชุม
พิจารณาเรื่องการขอเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

No

Yes

๑๔.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับแจ้ง
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ส่งให้กรม
ชลประทาน

๑๕.

กรมชลประทาน ได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ
ส่งให้สานักกฎหมายและที่ดิน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๑ เดือน - คณะรั ฐ มนตรี ป ระชุ ม และพิ จ ารณา - ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ให้ความเห็นชอบในหลักการให้เพิกถอน ตามกาหนดเวลา
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องทราบ

ผู้รับผิดชอบ
- รธส.
- ผส.มด.
- ผกส.มด.
- ทก.มด.
- กสด.

๒ วัน

- สานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ - ผกส.มด.
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ ตามกาหนดเวลา
- ทก.มด.
ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อ
- กสด.
ก่อสร้างโครงการชลประทาน ให้กรม
ชลประทาน

๒ วัน

- สานักงานเลขานุการกรมชลประทาน - ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ - ฝบท.ลก.
ส่ ง เรื่ อ งให้ สานั ก กฎหมายและที่ ดิ น ตามกาหนดเวลา
เพื่อพิจารณาประมวลเรื่องราวประสานงาน
กับกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า และพันธุ์พืช
ดาเนินการขอตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน
๑๙

ลาดับ

ผังกระบวนการ

๑๖.
สานักกฎหมายและที่ดิน พิจารณา
ประมวลเรื่องราวเพื่อประสานงานกับ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๕ วัน

- สานักกฎหมายและที่ดิน
- ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- ฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหา
กรรมสิทธิ์ที่ดิน จัดทาหนังสือเพื่อแจ้งมติ
คณะรัฐมนตรีเห็ นชอบในหลั กการให้ เพิก
ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน ประสานงานกับ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จานวน
๓ ฉบับ พร้อมสาเนาคู่ฉบับ จานวน ๓ ฉบับ
ดังนี้
๑) หนังสือจากผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รายงานผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
๒) หนังสือจากผู้อานวยการสานักกฎหมาย
และที่ดิน รายงานอธิบดีกรมชลประทาน
๓) หนังสื อจากอธิบดีกรมชลประทาน
ถึงอธิบดี กรมอุทยานแห่ งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
- ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายงาน
ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
- ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
รายงานอธิบดีกรมชลประทาน

- จั ด พิ ม พ์ เ อ ก ส า ร ถู ก ต้ อ ง ต า ม
วัตถุประสงค์ และตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
- แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา

๒๐

ผู้รับผิดชอบ
- ผส.มด.
- ฝบท.มด.
- ผกส.มด.
- ทก.มด.
- กสด.

ลาดับ

ผังกระบวนการ

๑๗.

ระยะเวลา
๓ วัน

กรมชลประทาน แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เพื่อประสานงานดาเนินการขอตรา
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ

๑๘.
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ดาเนินการขอตรา
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

- อธิบดีกรมชลประทานพิจารณาลงนาม - ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
หนังสือเรียนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ตามกาหนดเวลา
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทานเพื่อประสานงานดาเนินการ
ขอตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน

ผู้รับผิดชอบ
- ผส.มด.
- ผกส.มด.
- ทก.มด.
- กสด.

๓ เดือน - กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช - ประสานการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ - รธส.
เป็นผู้ดาเนินการขอตราพระราชกฤษฎีกา ตามกาหนดเวลา
- ผส.มด.
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อไป
- ผกส.มด.
- ทก.มด.
- กสด.

๒๑

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ส านั ก งานชลประทานที่ 1-17
หรื อ ส านั ก พั ฒ นาแหล่ ง น้ าขนาดใหญ่
หรือกองพัฒ นาแหล่งน้าขนาดกลางใน
ฐานะผู้ ยื่ น ค าขอจั ด ท าข้ อ มู ล เอกสาร
หลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอความ
เห็ น ชอบในหลั ก การขอเพิ กถอนพื ้น ที่
อุท ยานแห่ง ชาติเพื่อก่อสร้ างโครงการ
ชลประทาน ประกอบกับความเห็นของ
คณะกรรมการอุ ท ยานแห่ ง ชาติ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและ
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนออธิบดีกรมชลประทาน
ผ่านผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน

- จัดทาคาขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ใน
เขตอุทยานแห่งชาติ
- ประสานงานกับสานักงานทรัพยากรฯ
จังหวัดท้องที่ที่อุทยานแห่งชาติตั้งอยู่
- ดาเนินการจัดให้ มีการมีส่ว นร่ว มของ
ประชาชน
- ประสานองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ที่ป่านั้นตั้งอยู่ เพื่อเสนอสภาให้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
- ประสานสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่
เพื่ อ ด าเนิ น การเสนอคณะกรรมการ
อุ ทยานแห่ ง ชาติ กรมอุ ทยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
- จัดทาข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการ
เสนอเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการ
ขอเพิ ก ถอนพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เพื่อ
ก่อสร้างโครงการชลประทาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

- รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย -ผส.ชป.๑-๑๗
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ (๓) - ผส.พญ.
มาตรา ๕๗ (๒)
- ผอ.พก.
- พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๗, ๑๖, ๑๙
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ และข้อ ๕
-มติ ค รม.เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม
๒๕๓๒
- คาสั่ ง กรมช ลประท าน
ที่ ข๑5๑/255๕
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 255๕
- ใช้แบบฟอร์ม ป.ส. ๑๗ ตามระเบียบ
กรมป่า ไม้ว ่า ด้ว ยการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
หรือ เพื่อ ประโยชน์อ ย่า งอื่น ของ
ส่ ว นราชการหรือองค์ก ารของรั ฐ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2548 โดยอนุโลม
๒๒

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
-การขอเพิกถอนพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- การขอเพิกถอนพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี ตามมติครม.
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒. ส านั ก กฎหมายและที่ ดิ น ส่ ว น
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิน ฝ่ า ยทะเบี ย นที่ ดิน และ
แก้ ไ ขปั ญ หากรรมสิท ธิ ์ที่ด ิน ประมวล
เรื ่อ ง ราว ก าร ขอความเห็ น ชอบใน
หลั ก การขอเพิ ก ถอน พื้ น ที่ อุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยาน
แ ห่ ง ช า ติ พ . ศ . ๒ ๕ ๐ ๔ แ ล ะ ต า ม
หลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒จัดทาหนั งสื อพร้อม
เอกสารหลั ก ฐานประกอบรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จานวน ๔ ฉบับ
พร้ อ มส าเนาคู่ ฉ บั บ จ านวน ๔ ฉบั บ
ดังนี้
๑) หนังสือจากผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์
ที่ดิน รายงานผู้อานวยการสานักกฎหมาย
และที่ดิน
๒) หนังสือจากผู้อานวยการสานักกฎหมาย
และที่ดิน รายงานอธิบดีกรมชลประทาน
๓) หนังสือจากอธิบดีกรมชลประทาน
รายงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔) หนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- บันทึกส่งเรื่องราวการขอความเห็นชอบ
ในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่ อ ก่ อ สร้ า งโครงการชลประทานให้
ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และฝ่ายทะเบียนที่ดิน
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก ร ร ม สิ ท ธิ ์ ที ่ ด ิ น
เพื่ อ ดาเนิ น การพิ จ ารณาตรวจสอบ
และประมวลเรื่ อ งราว ตามระเบีย บ
กฎหมาย
- ตรวจสอบและประมวลเรื่องราวการ
ขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอน
พื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เพื่ อ ก่ อ สร้ า ง
โครงการชลประทาน โดยจัดทาหนังสื อ
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จานวน ๔ ฉบับ
พร้อมสาเนาคู่ฉบับ จานวน ๔ ฉบับ
- ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ลงนาม
ในหนั ง สื อ รายงานผู้ อ านวยการส านั ก
กฎหมายและที่ดิน
- ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
ลงนามในหนังสือรายงานอธิบดีกรมชลประทาน
ผ่านรองอธิบดีกรมชลประทาน
(ในสายบังคับบัญชา)

ผู้รับผิดชอบ

- ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ - ผส.มด.
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร - ฝบท.มด.
และสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
- คาสั่งกรมชลประทานที่ ๖๐/255๘
ลงวันที่๗ เมษายน 255๘
- คาสั่งกรมชลประทานที่ ๘๖/255๘
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 255๘
- พ.ร.บ.อุท ยานแห่ง ชาติ พ.ศ. - ผกส.มด.
๒๕๖๒ มาตรา ๗, ๑๖, ๑๙
- ทก.มด.
- กฎกระทรวงการขออนุญาตและ - กสด.
การอนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่า
พ.ศ. ๒๕๕๘
- มติครม.เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๓๒
- มติครม.เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
- ระเบียบสานัก นายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แ ก้ไ ขเพิ่ มเติ มฉบับ ที่ ๒
พ.ศ.๒๕๔๘

๒๓

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- จั ด ท า บั น ทึ ก ร า ย ง า น ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
เงื่อนไข ระเบียบและกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต ร ง ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติงาน
- ด า เ นิ น ก า รใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ
สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง

รายละเอียดงาน
๓. อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการ รายงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณานาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาลงนามหนังสือ
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- อธิบดีกรมชลประทานลงนามในหนังสือ - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
รายงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘
- มติครม.เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา - มติครม.เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
ลงนามในบันทึกนาเรียนรัฐมนตรีว่าการ ๒๕๕๙
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงนามหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
- อธช.
- รธร.

- ปลัด กษ.
- ผอ.กองกลาง
สป.กษ.

๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเสนอเรื่องการขอเพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน ต่อคณะรัฐมนตรี และแจ้ง
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ - มติครม.เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - รมว.ทส.
และสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๒๕๕๙
และส่ งเรื่องคืนให้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

๖. สานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่งเรื่องความเห็นของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กรมชลประทาน

- สป.กษ. ส่ ง เรื่ อ งให้ ก รมชลประทาน
เพื่ อ ด าเนิ น การเสนอคณะรั ฐ มนตรี ข อ
ความเห็ น ชอบในหลั ก การขอเพิก ถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อไป

- ระเบียบสานัก นายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แ ก้ไ ขเพิ่ มเติ มฉบับ ที่ ๒
พ.ศ.๒๕๔๘
๒๔

- ผอ.กองกลาง
สป.กษ.

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
-พิจารณาตรวจสอบรายงานให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
เงื่อนไข ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์
ของงาน
-พิจารณาตรวจสอบรายงานให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
เงื่อนไข ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์
ของงาน

-พิจารณาตรวจสอบรายงานให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
เงื่อนไข ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์
ของงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

๗. กรมชลประทาน ส่งเรื่องให้สานักกฎหมาย
และที่ดิน เพื่อพิจารณาประมวลเรื่องราวขอ
ความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทานนาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

- สลก.ส่งเรื่องคืนให้สานักกฎหมายและ
ที่ ดิ น เ พื่ อ ประมวลเรื่ องราวเ ส น อ
คณะรั ฐ มนตรี ข อความเห็ น ชอบใน
หลั ก การขอเพิ ก ถอนพื้ น ที่ อุ ท ยาน
แห่งชาติต่อไป

- ระเบียบสานัก นายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แ ก้ไ ขเพิ่ มเติ มฉบับ ที่ ๒
พ.ศ.๒๕๔๘
- บันทึกข้อความ

- สลก.

๘. ส านั ก กฎหมายและที่ ดิ น ส่ ว น
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ฝ่ า ยทะเบี ย นที่ ดิ น และ
แก้ ไ ขปั ญ หากรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ประมวล
เรื่องราวการขอความเห็นชอบในหลักการ
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2๒สิงหาคม2๕๓๒ จัดทาหนังสือ
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จานวน ๖ ฉบับ
พร้ อมสาเนาคู่ฉบับ จานวน ๖ ฉบับ
และเอกสารประกอบการพิ จ ารณาของ

- ฝบท.มด.ส่งเรื่องให้ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อประมวลเรื่องราวเสนอคณะรัฐมนตรี
ขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อไป
- ผกส.มด.มอบหมายให้ ทก.มด. เพื่ อ
ประมวลเรื่ องราวเสนอคณะรัฐ มนตรี ข อ
ความเห็ น ชอบในหลั ก การขอเพิก ถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติจัดทาหนังสือพร้อม
เอกสารหลั ก ฐานประกอบ รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จานวน ๖ ฉบับ
พร้อมสาเนาคู่ฉบับ จานวน ๖ ฉบับ
และเอกสารประกอบการพิ จ ารณา
ของคณะรัฐมนตรี จานวน ๑๐๐ ชุด

- ระเบียบสานัก นายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แ ก้ไ ขเพิ่ มเติ มฉบับ ที่ ๒
พ.ศ.๒๕๔๘
- บันทึกข้อความ

- ผส.มด.
- ฝบท.มด.
- ผกส.มด.
- ทก.มด.
- กสด.

- มติครม.เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๓๒
- มติครม.เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘
- บันทึกข้อความ
๒๕

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

-พิจารณาตรวจสอบรายงานให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
เงื่อนไข ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์
ของงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คณะรัฐมนตรี จานวน ๑๐๐ ชุดดังนี้
๑) หนังสือจากผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์
ที่ดิน รายงานผู้อานวยการสานักกฎหมาย
และที่ดิน
๒) หนังสือจากผู้อานวยการสานักกฎหมาย
และที่ดิน รายงานอธิบดีกรมชลประทาน
ผ่ า นรองอธิ บ ดี กรมชลประทาน (ในสาย
บังคับบัญชา)
๓) หนังสือจากอธิบดีกรมชลประทาน
รายงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔) หนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ถึงรองนายกรัฐมนตรี
(ที่ได้รับมอบอานาจและกากับการบริหาร
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
๕) หนังสือจากรองนายกรัฐมนตรี
ถึงเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ลงนาม
ในหนั ง สื อ รายงานผู้ อ านวยการส านั ก
กฎหมายและที่ดิน
- ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
ลงนามในหนังสือรายงานอธิบดีกรมชลประทาน
ผ่านรองอธิบดีกรมชลประทาน
(ในสายบังคับบัญชา)

ผู้รับผิดชอบ

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘
-บันทึกข้อความ

๙. อธิบดีกรมชลประทาน รายงาน - อธิบดีกรมชลประทานลงนามในหนังสือ - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า - อธช.
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง รายงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ - รธร.
ขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอน
ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน เพื่อนาเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณา
๒๖

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑๐. ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณานาเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาลงนามหนังสือเรียนรอง
นายกรัฐมนตรี(ที่ได้รับมอบอานาจและ
กากับการบริหารราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พิจารณาลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิ จารณาลงนามในบั นทึ กน าเรี ยน
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงนามหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี

๑๑. รองนายกรัฐมนตรี(ที่ได้รับมอบ
อานาจและกากับการบริหารราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)พิจารณา
เห็นชอบและลงนามในหนังสือเรียน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและ - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ - รองนายก
ลงนามในบันทึกเรียนเลขาธิการ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๒. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานประกอบ
และสอบถามความเห็นจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณา
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานประกอบ เสนอเรื่องและการประชุม
และสอบถามความเห็นจากหน่วยงาน คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า - ปลัด กษ.
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ - รมว.กษ.
ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
- มติครม.เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๓๒
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - มติครม.เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
พิจารณาลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรี

๒๗

- เลขาธิการ ครม.

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑๓. คณะรั ฐ มนตรี ป ระชุ ม และ - พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
พิ จ ารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้ ให้ เ พิ ก ถอนพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ให้
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง กรมชลประทาน
โครงการชลประทาน และสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ผู้รับผิดชอบ

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
- คณะรัฐมนตรี
เสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
- มติครม.เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๓๒
- มติครม.เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙

๑๔. สานักปลัดกระทรวงเกษตรและ - สป.กษ. แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า - ผอ.กองกลาง
สหกรณ์แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใน ในหลักการให้เพิกถอนพื้นที่อุทยาน
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ สป.กษ.
หลักการให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แห่งชาติ ให้กรมชลประทาน
ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน ให้กรม
ชลประทาน
๑๕. ส านัก งานเลขานุก ารกรม - สลก. ส่งเรื่องให้สานักกฎหมายและที่ดิน - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ชลประทานส่ ง เรื่ อ งให้ สานั ก กฎหมาย เพือ่ พิจารณาประมวลเรื่องราว
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ -สลก.
และที่ ดิ น เพื่อพิจารณาประมวลเรื่องราว
ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘
ประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่า และพันธุ์พืชดาเนินการขอตราพระราช
กฤษฎีกาเพิกถอนพื้น ที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน

๒๘

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน
๑๖. ส านั กกฎหมายและที่ดิน ส่ว น
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิน ฝ่ า ยทะเบี ย นที่ ดิน และ
แก้ ไ ขปั ญ หากรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น จั ด ท า
หนั ง สื อ เ พื่ อ แจ้ ง มติ ค ณะ รั ฐ มนต รี
เห็น ชอบในหลัก การให้เ พิก ถอนพื้น ที่
อุท ยานแห่ง ชาติ เพื่อ ก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน ประสานงานกับกรมอุทยาน
แห่ งชาติ สั ตว์ ป่ า และพั นธุ์ พื ช รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จานวน ๓ ฉบับ
พร้อมสาเนาคู่ฉบับ จานวน ๓ ฉบับดังนี้
๑) หนังสือจากผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รายงานผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
๒) หนังสือจากผู้อานวยการสานักกฎหมาย
และที่ดิน รายงานอธิบดีกรมชลประทาน
๓) หนังสือจากอธิบดีกรมชลประทานถึง
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช
- ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายงาน
ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
- ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
รายงานอธิบดีกรมชลประทาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- สานักกฎหมายและที่ดิน ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหา
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน จัดทาหนังสือเพื่อแจ้งมติ ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘
คณะรัฐมนตรีเห็ นชอบในหลั กการให้
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

๒๙

ผู้รับผิดชอบ
- ผส.มด.
- ผกส.มด.
- ทก.มด.
- กสด.

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑๗. อธิบดีกรมชลประทานพิจารณา อธิบดีกรมชลประทานพิจารณาลงนาม
ลงนามหนังสือเรียนอธิบดีกรมอุทยาน หนังสือเรียนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพือ่ แจ้งมติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช เพื่อแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้เพิก
ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทานเพื่อประสานงาน
ดาเนินการขอตราพระราชกฤษฎีกาเพิก
ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน

ผู้รับผิดชอบ

- พ.ร.บ.อุท ยานแห่ง ชาติ พ.ศ. - อธช.
๒๕๖๒ มาตรา ๗, ๑๖, ๑๙
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘

๑๘. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ - มติครม.เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ - พ.ร.บ.อุท ยานแห่ง ชาติ พ.ศ. - กรมอุทยาน
พันธุ์พืช เป็นผู้ดาเนินการขอตราพระราช
๒๕๖๒ มาตรา ๗, ๑๖, ๑๙
แห่งชาติฯ
กฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ต่อไป

๓๐

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

๗. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

๑. ส านั ก งานชลประทานที่ 1-17
หรื อ ส านั ก พั ฒ นาแหล่ ง น้ าขนาดใหญ่
หรือ กองพัฒ นาแหล่ง น้าขนาดกลางใน
ฐานะผู้ ยื่ น ค าขอจั ด ท าข้ อ มู ล เอกสาร
หลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอความ
เห็ น ชอบในหลั ก การขอเพิ ก ถอนพื ้น ที่
อุท ยานแห่ง ชาติเพื่อก่อสร้ างโครงการ
ชลประทาน

- จัดทาข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอ - ประสานงาน ติ ด ตามทางหนั ง สื อ -ผส.ชป.๑-๑๗
เรื่ อ งขอความเห็ น ชอบในหลั ก การขอเพิ ก โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น
- ผส.พญ.
ถอนพื ้ น ที ่ อ ุ ท ยานแห่ ง ช าติ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า ง
- ผอ.พก.
โครงการชลประทานตามพ.ร.บ.อุท ยาน
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗, ๑๖, ๑๙
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ทาประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ มติครม.
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ และประสานงาน
กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เพื่อดาเนินการเสนอคณะกรรมการอุทยาน
แห่ งชาติก รมอุ ทยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ป่า และ
พั น ธุ์ พื ช และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา
ให้ ความเห็ นชอบหลั กการขอเพิกถอนพื ้น ที่
อุท ยานแห่ง ช าติเ พื่ อ ก่ อ สร้ า งโครงการ
ชลประทาน

๒. สานักกฎหมายและที่ดินส่วน
กรรมสิทธิ์ที่ดินฝ่ายทะเบียนที่ดินและ
แก้ไขปัญหากรรมสิ ทธิ์ที่ดิน ประมวล
เรื่ องราวการขอความเห็นชอบใน
หลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยาน

- จัดทาหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ - กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.อุทยาน - ประสานติดตาม
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวงการ
ขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตทาประโยชน์
๓๑

- ผกส.มด.

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

แห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ มติครม.เมื่อวันที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
และสิ่งแวดล้อม
- ดาเนินการภายในระยะเวลา ๕ วัน
๓. อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการ รายงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ดาเนินการภายในระยะเวลา ๕ วัน

- ป ร ะ ส า น ติ ด ต า ม ท า ง ห นั ง สื อ - ผส.มด.
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น

๔. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณานาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาลงนาม
หนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอ
ความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน

- พิจารณาลงนามหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการ - ประสาน ติดตามทางหนังสือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น
เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่ งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน

- ผส.มด.

๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ - พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรฐานของ - ประสาน ติดตามทางหนังสือ
และสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ละหน่วยงาน
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น
การเสนอเรื่องการขอเพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน ต่อคณะรัฐมนตรี และแจ้ง
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ผส.มด.

๓๒

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

๖. สานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน
ส่ ง เรื่ อ งความเห็ น ของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กรมชลประทาน

- ประสาน ติดตามทางหนังสือ
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น

- ผกส.มด.

๗. กรมชลประทาน ส่ งเรื่ องให้ ส านั ก - ดาเนินการภายในระยะเวลา ๒ วัน
กฎหมายและที่ ดิ น เพื่ อพิ จารณาประมวล
เรื่ องราวขอความเห็ นชอบในหลัก การขอ
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทานนาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

- ประสาน ติดตามทางหนังสือ
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น

-ผส.ชป.๑-๑๗
- ผส.พญ.
- ผอ.พก.

- กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ
- ประสานติดตาม

๘. ส านั ก กฎหมายและที่ ดิ น ส่ ว น - ดาเนินการภายในระยะเวลา ๕ วัน
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ฝ่ า ยทะเบี ย นที่ ดิ น และ
แก้ ไ ขปั ญ หากรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ประมวล
เรื่องราวการขอความเห็นชอบในหลักการ
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามมติคณะรัฐมนตรี
๓๓

- ผกส.มด.

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

เมื่อวันที่ 2๒สิงหาคม2๕๓๒ จัดทาหนังสือ
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จานวน ๖ ฉบับ
พร้ อมสาเนาคู่ฉบับ จานวน ๖ ฉบับ
๙. อธิ บ ดีก รมชลประทาน รายงาน - ดาเนินการภายในระยะเวลา ๕ วัน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
ขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอน
พื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เพื่ อ ก่ อ สร้ า ง
โครงการชลประทาน เพื่ อน าเรี ยน
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พิจารณา

- ประสาน ติดตามทางหนังสือ
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น

- ผส.มด.

๑๐. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน
พิจารณานาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณาลงนามหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี
(ที่ได้รับมอบอานาจและกากับการบริหาร
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พิจารณาลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- ประสาน ติดตามทางหนังสือ
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น

- ผส.มด.

๓๔

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ
๑๑. รองนายกรัฐมนตรี(ที่ได้รับมอบ
อานาจและกากับการบริหารราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)พิจารณา
เห็นชอบและลงนามในหนังสือเรียน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

- ตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน

- ประสาน ติดตามทางหนังสือ
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น

- ผส.มด.

๑๒. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณา - ตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน
ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานประกอบ
และสอบถามความเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

- ประสาน ติดตามทางหนังสือ
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น

- ผส.มด.

- ประสาน ติดตามทางหนังสือ
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น

- ผส.มด.

- ประสาน ติดตามทางหนังสือ
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น

- ผส.มด.

๑๓. คณะรัฐมนตรีประชุมและพิจารณา - ตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน
ให้ความเห็นชอบในหลักการให้เพิกถอน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องทราบ
๑๔. สานักปลัดกระทรวงเกษตรและ - ตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน
สหกรณ์แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใน
หลักการให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน ให้กรม
ชลประทาน
๓๕

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

๑๕. ส านัก งานเลขานุก ารกรม - ดาเนินการภายในระยะเวลา ๒ วัน
ชลประทานส่ ง เรื่ อ งให้ สานั ก กฎหมาย
และที่ ดิ น เพื่อพิจารณาประมวลเรื่องราว
ประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพั นธุ์ พื ช ดาเนิ นการขอตราพระราช
กฤษฎี กาเพิ กถอนพื้น ที่ อุทยานแห่ งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน

- ประสาน ติดตามทางหนังสือ
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น

- ผส.มด.

๑๖. ส านั กกฎหมายและที่ดิน ส่ ว น - ดาเนินการภายในระยะเวลา ๕ วัน
กรรมสิ ทธิ์ที่ดิน ฝ่ ายทะเบี ย นที่ดิน และ
แก้ ไ ขปั ญ หากรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น จั ด ท า
หนั งสื อเ พื่ อ แ จ้ ง ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี
เห็น ชอบในหลัก การให้เ พิก ถอนพื้น ที่
อุท ยานแห่ง ชาติ เพื่อ ก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน ประสานงานกับกรมอุทยาน
แห่ งชาติ สั ตว์ ป่ า และพั นธุ์ พื ช รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จานวน ๓ ฉบับ
พร้อมสาเนาคู่ฉบับ จานวน ๓ ฉบับดังนี้
๑) หนังสือจากผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รายงานผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดนิ
๒) หนังสือจากผู้อานวยการสานักกฎหมาย
และที่ดิน รายงานอธิบดีกรมชลประทาน
๓) หนังสือจากอธิบดีกรมชลประทานถึง

- กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ
- ประสานติดตาม

- ผกส.มด.

๓๖

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช
- ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายงาน
ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
- ผู้อานวยการสานักกฎหมายและทีด่ ิน
รายงานอธิบดีกรมชลประทาน
๑๗. อธิบดีกรมชลประทานพิจารณา - ดาเนินการภายในระยะเวลา ๕ วัน
ลงนามหนังสือเรียนอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อแจ้งมติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้เพิก
ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทานเพื่อประสานงาน
ดาเนินการขอตราพระราชกฤษฎีกาเพิก
ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน

- ประสาน ติดตามทางหนังสือ
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น

- ผส.มด.

๑๘. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ - ตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน
พันธุ์พืช เป็นผู้ดาเนินการขอตราพระราช
กฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ต่อไป

- ประสาน ติดตามทางหนังสือ
โทรศัพท์ โทรสารฯ เป็นต้น

- ผส.มด.

๓๗

ข้อเสนอแนะ

๘. เอกสารอ้างอิง
๘.๑ กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศมติคณะรัฐมนตรี
๑.พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 25๖๒
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๔.ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548
๕. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
๖. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๗. คาสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑5๑/255๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 255๕ เรื่อง มอบอานาจ
ในการดาเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกชนิด
๘. คาสั่งกรมชลประทานที่ ๖๐/255๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน 255๘ เรื่อง การแบ่งงานและการ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสานักและกอง
๙. คาสั่งกรมชลประทานที่ ๘๖/255๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 255๘ เรื่อง การแบ่งงานและ
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักกฎหมายและที่ดิน
๑๐. คาสั่งกรมชลประทานที่ ข ๔๐๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม 255๙ เรื่อง มอบหมาย
อานาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

9. แบบฟอร์มที่ใช้
๙.๑ แบบคาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ป.๑๗)
๙.๒ แบบหนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการนาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑) บันทึกข้อความ เรียน ผส.มด. เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๒) บันทึกข้อความ เรียน อธช. เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๓) บันทึกข้อความ เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการ
ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๔) หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๙.๓ แบบหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๑) บันทึกข้อความ เรียน ผส.มด. เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๒) บันทึกข้อความ เรียน อธช. เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๓๘

๓) บันทึกข้อความ เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการ
ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๔) หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียน รองนายกรัฐมนตรี (ที่ได้รับมอบอานาจและกากับ
การบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๕) หนังสือจากรองนายกรัฐมนตรีเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๖) หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบ
ในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๙.๓ แบบหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๑) บันทึกข้อความ เรียน ผส.มด. เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๒) บันทึกข้อความ เรียน อธช. เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๓) บันทึกข้อความ เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการ
ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๓๙

ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศมติคณะรัฐมนตรี
ภาคผนวก ๒ ตัวอย่างแบบฟอร์มกระบวนงานการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ภาคผนวก ๓ รายชื่อผู้จัดทา

๔๐

ภาคผนวก ๑
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
๑.พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 25๖๒
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็น
สถานทีป่ ฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548
๕. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
๖. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๗. คาสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑5๑/255๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 255๕ เรื่อง มอบอานาจ
ในการดาเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกชนิด
๘. คาสั่งกรมชลประทานที่ ๖๐/255๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน 255๘ เรื่อง การแบ่งงานและการ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสานักและกอง
๙. คาสั่งกรมชลประทานที่ ๘๖/255๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 255๘ เรื่อง การแบ่งงานและ
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักกฎหมายและที่ดิน
๑๐. คาสั่งกรมชลประทานที่ ข ๔๐๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม 255๙ เรื่อง มอบหมาย
อานาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๔๑

ภาคผนวก ๒
ตัวอย่างแบบฟอร์มกระบวนงาน

ตัวอย่างแบบฟอร์มกระบวนงานการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
๙.๑ แบบคาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ป.๑๗)
๙.๒ แบบหนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบ
ในการนาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑) บั น ทึกข้อความ เรี ยน ผส.มด. เรื่องขอความเห็ นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๒) บันทึกข้อความ เรียน อธช. เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๓) บันทึกข้อความ เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการ
ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๔) หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๙.๓ แบบหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๑) บั น ทึกข้อความ เรี ยน ผส.มด. เรื่องขอความเห็ นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๒) บันทึกข้อความ เรียน อธช. เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๓) บันทึกข้อความ เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการ
ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๔) หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียน รองนายกรัฐมนตรี (ที่ได้รับมอบอานาจและกากับ
การบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๕) หนังสือจากรองนายกรัฐมนตรีเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๖) หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบใน
หลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๙.๓ แบบหนั งสือแจ้ งมติ คณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิ กถอนพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๑) บันทึกข้อความ เรียน อธช. เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
๒) หนังสือ เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ
๔๒

