
 
 
 
 
 
 

ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนการ

อนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก  
พ.ศ. 2566-2575 (ระยะ 10 ปี) 

 
 

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เล่มท่ี 136 ตอนท่ี 71 ก หน้าท่ี 104 โดยมาตรา 52 ก าหนดให้มีแผนการอนุรักษ์
และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความเห็นชอบ 
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง บ ารุง ดูแล รักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ฉบับลงวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การจัดท าแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
พ.ศ. 2564 ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชน 
และให้น าประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ฉบับลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง 
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชน ในการก าหนดพื้นท่ี
การขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2564 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ฉบับลงวันท่ี 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก พ.ศ. 2566-2575 (ระยะ10 ปี ) 
ในวันท่ี 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ท่ีท าการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ต าบลบักดอง 
อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านห้วยจันทร์ 
หมู่ 4 อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ   และวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
บ้านโดนเอาว์ หมู่10 อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   หรือทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า        
และพันธุ์พืช http://portal.dnp.go.th/ และเว็บไซต์ของส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ ท่ี  9 (อุบลราชธานี) 
https://dnp9ubon.com/ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 
(นายบัญชา  ประเสริฐศรี) 

 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 

http://portal.dnp.go.th/
https://dnp9ubon.com/


 
 

การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้เสีย ขุมชนที่เก่ียวข้อง และประชาชน เก่ียวกับร่าง
แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 

 พ.ศ. 2566-2575 (ระยะ 10 ปี) 
1. เหตุผลและความจ าเป็น 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เล่มท่ี 136 ตอนท่ี 71 ก หน้า 104 ตามมาตรา 52 ก าหนดให้มีแผนการอนุรักษ์และ
คุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การจัดท าแผนท่ีการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2564 ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ี
เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้น าประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ฉบับลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องและประชาชน ใน
การก าหนดพื้นท่ีการขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2564 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จึงได้จัดท าร่างแผนอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า       
พนมดงรัก พ.ศ. 2566-2575 (ระยะ 10 ปี) ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า           
พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 ตามมาตรา 
45 (3) แล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประกาศก าหนด อีกท้ัง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560 -2575 โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนในการจัดท าแผน เพื่อวางแนวทางการ
อนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า การดูแลและฟื้นฟูแหล่งท่ีอยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า การคุ้มครองและดูแล
รักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชน
เกี่ยวกับร่างแผนอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก พ.ศ. 2566-2575 (ระยะ 10 ปี) ตาม
ความในมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้เสียชุมชนท่ี
เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการก าหนดพื้นท่ี การขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า พ.ศ. 2564 มาใช้บังคับอนุโลม 

 3. สาระส าคัญ... 
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3. สาระส าคัญ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มี หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0909.8/ว 2799 ลงวันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า โดยข้ันตอนท่ี 1 ให้แต่งต้ังคณะท างานวางแผนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์แต่ละแห่งจ านวน
ไม่เกิน 15 คน โดยมีหน้าท่ีและอ านาจจัดท าร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า จัดท ารายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัดท าร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้คณะกรรมการจัดท าแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทราบ ประสานงานหรือจัดประชุมรับทราบความคิดเห็นการจัดท าร่างแผนการ
อนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมขนท่ีเกี่ยวข้อง และ
ประชาชน เพื่อสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของการรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

4. ผู้ด าเนินการ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 

5. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ 

ว/ด/ปี เวลา ผู้มีส่วนได้เสีย/ชุมชนที่เก่ียวข้อง สถานที่ด าเนินการ 
13 ธันวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
14 ธันวาคม 2565  

13.30 น. เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 น. เป็นต้นไป 

ต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ 
1.บ้านส าโรงเกียรติ หมู่ 8 
2.บ้านสันติสุข หมู่ 13 
3.บ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ 15 
4. บ้านโนนตูมถาวร หมู่ 12 
5.บ้านน ้ามุด หมู่ 16 
6.บ้านภูดินพัฒนา หมู่ 11 
 
ต าบลห้วยจันทร์ อ าเภอขุนหาญ 
1.บ้านห้วยจันทร์ หมู่ท่ี 4 

ห้องประชุมท่ีท าการเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 
ต าบลบักดอง อ าเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ต าบลบักดอง 
 
 
ประชุมศาลากลางหมู่บ้าน 
บ้านห้วยจันทร์ หมู่ท่ี 4 
ต าบลห้วยจันทร์ อ าเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
ประชุมความฟังความ
คิดเห็นฯ ต าบลห้วยจันทร์ 
 

 

 

 
15 ธันวาคม... 
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ว/ด/ปี เวลา ผู้มีส่วนได้เสีย/ชุมชนที่เก่ียวข้อง สถานที่ด าเนินการ 
15 ธันวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 

13.30 น. เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 

ต าบลละลาย อ าเภอกันทรลักษ์ 
1.บ้านทุ่งยาว หมู่ 4 
2.บ้านค าโปรย หมู่ 5 
3.บ้านโนนมีชัย หมู่ 9 
4.บ้านละลาย หมู่ 1 
5.บ้านสามเส้า หมู ่2 
6.บ้านก่อ  หมู ่7 
7.บ้านห้วยตาเสก หมู ่10 
ต าบลรุง อ าเภอกันทรลักษ์ 
1.บ้านหนองอุดม หมู่ 5  
2.บ้านคลองทราย หมู่ 7 
3.บ้านโดนเอาว์หมู่ 4 
4.บ้านโดนเอาว์หมู่ 10 
ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ ์
1.บ้านซ าเม็ง หมู่ท่ี 3 
2.บ้านโนนเจริญ หมู่ 10 
 

ประชุมท่ีศาลากลางหมู่บ้าน 
บ้านโดนเอาว์ หมู่ท่ี 10 
ต าบลรุง อ าเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นฯ 3 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลละลาย ต าบลรุง 
ต าบลเสาธงชัย 
 
 
 

 

6. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

- ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลร่างแผนฯ 
- ประกาศเชิญชวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ 
- กรณีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็น ณ ท่ีท าการเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าพนมดงรัก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท าการก านัน ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน ท่ีท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องท่ี และเว็บไซต์ของส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) http://dnp9ubon.com/ 

- ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง และ
ประชาชน ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 

- กรณีประชาชน ด าเนินการเผยแพร่ “ร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดง
รัก พ.ศ. 2566-2575 (ระยะ 10 ปี)” และประกาศเชิญชวนการรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://portal.dnp.go.th/ และเว็บไซต์ของส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ ท่ี 9 
(อุบลราชธานี) https://dnp9ubon.com/ 

- จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
 

 
-ปิดประกาศ... 

http://dnp9ubon.com/
http://portal.dnp.go.th/
https://dnp9ubon.com/
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- ปิดประกาศผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นให้ทรายโดยท่ัวกันในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าพนมดงรักศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท าการก านัน ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน ท่ีท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องท่ี และเว็บไซต์ของส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) http://dnp9ubon.com/ 

- รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้คณะกรรมการจัดท าแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทราบ 

- สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องและ 
ประชาชน เพื่อรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

7. ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

8. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ระยะ 10 
ปี ระหว่าง พ.ศ. 2566-2575 เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า 

2. ผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้การ
สงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบ ารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.ท าให้การบริหารจัดการสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลายหลายทางชีวภาพใน
พื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

 

 

 

 

การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง และประชาขนเกี่ยวกับร่างแผนการ
อนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก พ.ศ. 2566-2575 (ระยะ 10 ปี) 

 

 

 

 

ร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก พ.ศ. 2566-2575 (ระยะ 10 ปี) 

http://dnp9ubon.com/

