
ทื กษ ๐๘๐๑/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

2 สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การจำแนกประเภทที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา 

(ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร  ีที่ มท ๑๓๘๒๗/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ 

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๑๔๕๙๓/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ 

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร  ีที่ สร ๐๔๐๓/๗๔๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๙ 

๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร  ีที่ สร ๐๒๐๒/๘๙๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๕ 

๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร  ีด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๓/๓๖๗๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๐ 

๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร  ีที่ นร ๐๒๐๕/๕๐๘๕ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๖ 

๗. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว(ล) ๕๘๖๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐

สิงที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑

จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ 

จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. แผนที่มติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อแกไขปัญหาที่ดินทำกินราษฎรทับซ้อน 

กับพื่นที่ป่าไม้ถาวร “ป่าแม่ออน” จังหวัดเชียงใหม  ่

จำนวน ๑๐๐ แผ่น
๔. แผนที่มติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตร  ี

ในพื่นที่ป่าไม้ถาวร “ป่าโครงการรถไฟมวกเหล็ก” จังหวัดนครราชสีมา 

จำนวน ๑๐๐ แผ่น

ด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ์ขอเสนอเรื่อง การจำแนกประเภทที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

และจังหวัดนครราชสีมา (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง) ตามมติคณะกรรมการพัฒนา 

ที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เขาข่ายที่จะตองนำเสนอ 

คณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 

๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๙(๑) และมติ 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ (เฉพาะป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี) ที่กำหนด,ให้ดอง 

เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี



-๒-

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ป่าแม่ออน จงหวัดเชียงใหม่ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๖)

๑.๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ กำหนด “ป่าแม่ 

ออน,, ให้เป็นป่าไม่ของชาติ เนื่องจากเป็นป่าที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการสงวนคุ้มครองและได้ทำการ  

รังวัดไวัแล้ว เพื่อจะได้ดำเนินการสำรวจจำแนกประเภทที่ดินต่อไป

๑.๑.๒. หลังจากที่ได้มีการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน “ป่าแม่ออน” เสร็จ 

เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลการสำรวจได้ลูกนำเข้าพิจารณาตามขั้นตอน ตั้งแต่ระดับจังหวัด จนกระทั้งได้นำเข้าสู่การ 

พิจารณาของคณะกรรมการจำแนกประ๓ทที่ดินในปื พ.ศ. ๒๕๐๘ แล้วจึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ซึ่ง 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๙ เห็นชอบให้ “ป่าแม่ออน" เป็นป่าไม่'ถาวร

๑.๑.๓. คณะรัฐมนตรีไต้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ อนุมัติโครงการ 

ปรับปรุงการจำแนกและกรรมสิทธที่ดินโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการสำรวจจำแนก 

ประเภทที่ดินทั่วประเทศ เฉพาะในพื้นที่ป่าไมัถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ

๑.๑.๔. กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวน 

แห่งชาติ “ป่าแม่ออน’' จำนวน ๒๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๓,๐๐๔ ไร่ ในปี ๒๕๓๐ และนำข้อมูลการ 

สำรวจเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัดเชียงใหม  ่และ 

คณะกรรมการพัฒนาที่ดินในปื ๒๕๓๔ ซึ่งปรากฏว่า ในจำนวน ๒๑ แปลงสำรวจ เนื้อที่ประมาณ ๑๓,๐๐๔ 

ไร่ คณะกรรมการการพัฒนาที่ดิน ได้มีมติ
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๑) เหรักษาเวเบนพินทป่าเมถาวรตามเดม เนึอทประมาณ ๙,๒๑๘ เร่ เดย 
มอบให้กรมป่าไม้รับไปดำเนินการ (เนื่องจากอยู่ติดเขา และติดโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติเฌ่ออน (๑))

๒) ให้จำแนกออกจากป่าไม้ถาวร เพื่อเป็นที่ทำกินของราษฎรหรือใซ  ั

ประโยชน์อย่างอื่น เนื้อที่ประมาณ ๓,๗๘๘ ไร่ โดยมอบให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการ

๑.๑.๕. ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๖ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติ 

เห็นชอบ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน

๑.๒ ป่าโครงการรถไฟมวกเหล็ก จังหวัดนครราชสีมา (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒

พฤศจิกายน ๒๕๐๖)

๑.๒. ๑. ป่าโครงการรถไฟมวกเหล็ก ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๐๖ ให้รักษาไร้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑.๒.๒. กรมป่าไม่ได้ดำเนินการประกาศเป็นป่าสงวนฯบางส่วนชื่อ “ป่าเขาเสียด 

อำ ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน" ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๗ พ.ศ. ๒๕๐๙

๑.๒.๓. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ อนุมัติโครงการ 

ปรับปรุงการจำแนกและกรรมสิทธที่ดินโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการสำรวจจำแนก 

ประเภทที่ดินทั่วประเทศ เฉพาะในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาดิ

/ ๑.๒.๔. กรมพัฒนาที่ดิน ...
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๑.๒.๔. กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าทำการสำรวจในปี ๒๕๒๖ แล้วได้นำข้อมูลการ 

สำรวจเสนอคณะกรรมการการพัฒนาที่ดินพิจารณา จนกระทั่ง ปี ๒๕๓0 คณะรัฐมนตรีได้มีมดิ เมื่อวันที่ ๓ 

มีนาคม ๒๕๓0 เห็นชอบตามผลการจำแนกประเภทที่ดินของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ตามรายงานการ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๗ เฉพาะบริเวณที่อยู่ 

นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติและนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เนื้อที่ประมาณ ๗๗,๖๕๘ ไร่ ออกจากป่า 

ไม้ถาวร เพื่อเป็นที่ทำกินของราษฎรหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น

๒. ข้อ เท็จจริง

๒.๑ ป่าแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๖)

๒.๑.๑. ปี ๒๕๔๘ ราษฎรได้ทำหนังสือรัองเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม  ่
เพื่อแก่ไขปัญหาพื้นที่ทำกิน ซึ่งจากการตรวจสอบโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ปรากฏว่า พื้นที่ 

ดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ออน’’ แต่อยู่ในพื้นที่ที่มดิคณะรัฐมนตรีให้เก็บไว้เป็นป่าไม  ้

ถาวรและมีพื้นที่ทับช้อนกับพื้นที่ปลูกป่าปืพ.ส. ๒๕๓๗ แปลง ๑ เนื้อที่ประมาณ ๒๕0 ไร่

๒.๑.๒. จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือ ที่ ชม 00๑๙/๑๔๓๕๗ ลงวันที่ ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๔๙ ดึงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ว่า “เพื่อเป็นการแกไขปัญหาบรรเทาความ 

เดือดร้อนและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รัองขอและราษฎร หมู่ ๘, ๑0 และ ๑๑ ตำบลออนกลาง 

กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้พิจารณาดำเนินการหาแนวทางแก่ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ผู้ร้องขอและราษฎรดังกล่าวตามอำนาจหน้าที ”่

๒.๑.๓. คณะอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัดเชียงใหม  ่ได้
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ประชุม ครังที ๑/๒๕๕0 เมือวันอังคารที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕0 เวลา ๑๔.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

พัฒนาที่ดินเขต ๖ โดยที่ประชุมไต้พิจารณา และมีมดิให้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ดินพิจารณาพื้นที่

สำรวจเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ ๖๖0 ไร่ เพื่อ

เป็นที่ทำกินของราษฎรหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น ส่วนพื้นที่แปลงปลูกป้า ปี ๒๕๓๗ เนื้อที่ประมาณ ๒๕0

ไร่ ให้เก็บไว้เป็นป่าไม้ถาวรตามเดิม

๒.๑.๔. ปัจจุบันเนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกาศใชีโดยยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ การพิจารณาของคณะอนุกรรมการจำแนก 

ประเภทที่ดิน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในปี ๒๕๕0 ยังไม่ได้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ฝ่าย 

เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๘ มิถนายน ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมมี 

มติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการจำแนกประ๓ทที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ได้เคยพิจารณาไวัเดิม คือ

๑) ให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรตามเดิม เนื้อที่ประมาณ ๒๕0 ไร่

(แปลงปลูกป่าปี ๒๕๓๗)
๒) ให้จำแนกออกจากป่าไม้ถาวร เพื่อเป็นที่ทำกินของราษฎรหรือ 

ใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆ เนื้อที่ประมาณ ๖๖0 ไร่ จำนวน ๑๑๖ แปลง

๒.๑.๕. คณะกรรมการพัฒนาที่ดินได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 

๓0 มิถนายน ๒๕๕๓ และมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน จังหวัด 

เชียงใหม่

/ ๒.๒ ป่าโครงการ ...
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๒.๒ ป่าโครงการรลไฟมวกเหล็ก จังหวัดนครราชสีมา (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖)
๒.๒.๑. เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของระบบการทำแผนที่ และการถ่ายทอด 

แนวเขตจากแผนที่มาตราส่วน ๑;๕๐,๐00 สู่ระวางรูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ซึ่งได้มีการ 

ตรวจและรับรองแนวเขตตามอำนาจหน้าที่แล้ว ทำให้ยังมีพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวน  ๆบางส่วนไมใต้ 

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวจึงไต้ร้องต่อ อบต.หนองนื้าแดง ว่า 

ไต้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถออกเอกสารสิทธได้

๒.๒.๒. กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ตั้งคณะทำงานอนประกอบด้วยหน่วยราชการ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ 

พิจารณาตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐

๒.๒.๓. จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ที่ประชุมได้เห็นชอบการจำแนก 

ประเภทที่ดิน จำนวน ๖๔ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๔,๙๕๗ ไร่ ดังนี้

๑) รักษาไว้เป็นพื้นที่ปาไม้ถาวรตามเดิม เนื้อที่ประมาณ ๔๐๘ ไร่ 

(เฉพาะส่วนที่ยังมีสภาพเป็นป่าไม้และเป็นพื้นที่ป่ารอสภาพพื่นฟู)

๒) จำแนกออกจากป่าไม้ถาวร เพื่อเป็นที่ทำกินของราษฎรหรือไข้ 

ประโยชน์อย่างอื่น ๔,๕๔๙ ไร่ เนื่องจากได้มีราษฎรเข้าทำการถือครองและใช้ประโยชน์ทั้งหมดแล้ว และให้ 

จัดส่งมติที่ประชุมให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดินพิจารณาเพื่อเสนอทบทวนตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ ต่อไป

๒.๒.๔. คณะกรรมการพัฒนาที่ดินได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมีมดิเห็นชอบผลตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน จังหวัด 

นครราชสีมา

๓. สาระสำคัญและข้อกฎหมาย
๓.๑. เรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เช้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดใน 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑)

๓.๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ เห็นชอบมาตรการและแนว 

ทางแกไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเมื่อราษฎรเสนอปัญหาเรียกร้องให้ 

เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตร  ีให้คณะอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด 

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่เมื่อคณะอนุกรรมการฯพิจารณาผลการตรวจสอบของคณะทำงานฯ แล้ว 

ให้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ดินพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปลี่ยนแปลงมติ  

คณะรัฐมนตรีกำหนดเขตป่าไม้ถาวรเสียใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยจำแนกเป็นพื้นที่ทำกิน 

หรือพื้นที่ใซัประโยชน์อย่างอื่นๆ แล้วมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป เข่น ส.ป.ก. และกรม 

ที่ดิน เป็นด้น

\/๓.๓. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙(๑) ระบุให้คณะกรรมการ 

พัฒนาที่ดินกำหนดการจำแนกประเภทที่ดิน และเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงาน 

ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวช้องรับไปปฏิบัติ

/ ๔. ขอเสนอ ...



-๕-

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่า เป็นความเร่งด่วนในการแกใขปัญหาความ 

เดือดร้อนของราษฎร และการรักษาพื้นที่ป่าไม้ของชาติ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะกรรมการพัฒนาที่ติน 

จึงจำเป็นต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้รักษาพื้นที่ที่ยังมีสภาพเป็นป่าไวัเป็น 

ป่าไม้ถาวรตามเดิม และจำแนกพื้นที่ที่ไม่มีสภาพเป็นป่าเหลืออยู่และมีราษฎรเข้าถือครองและทำประโยชน  ์

แล้ว ออกจากเขตป่าไม้ถาวร เพื่อให้เป็นที่ทำกินของราษฎร หรือเพื่อให็ใชัประโยชน์อย่างอื่น ให้เป็นการ 

ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบกำหนดการจำแนกประเภทที่ดินจังหวัด 

เชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง) ตามมติ 

คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน์าที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑. ขอความเห็นชอบการจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ “ป่าแม่ออน,’ จังหวัด 

เชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๖ ใหม่ ดังนี้

๔.๑.๑ รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรตามเติม เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ไร่ (แปลงปลูก

ป่าปี ๒๕๓๗)

๔.๑.๒ จำแนกออกจากป่าไม้ถาวร เพื่อมอบเป็นที่ทำกินของราษฎรหรือไข้ 

ประโยชน์อย่างอื่น เนื้อที่ประมาณ ๖๖๐ ไร่ จำนวน ๑๐๖ แปลง

๔.๒. ขอความเห็นชอบจำแนกประเภทพื้นที่ “ป่าโครงการรถไฟมวกเหล็ก” 

จังหวัดนครราชสีมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ ใหม่ ดังนี้

๔.๒.๑ รักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามเดิม เนื้อที่ประมาณ ๔๐๘ ไร่ และ 

มอบให้กรมป่าไม้รับไปดำเนินการ

๔.๒.๒ จำแนกออกจากป่าไม้ถาวร เพื่อเป็นที่ทำกินของราษฎรหรือใข  ้

ประโยชน์อย่างอื่น เนื้อที่ประมาณ ๔,๕๔๙ ไร่ และมอบให้ ส.ป.ก. รับไปดำเนินการ เนื่องจากพิจารณาตาม 

แนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๐ ประกอบกับในพื้นที่อำเภอปากช่องได้มีพระราช 

กฤษฎีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ วงฅ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

ล้านักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที  ่

โทร./โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๓๙๐


