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พระราชกฤษฎีกา
เพิกถอนอุทยานแหงชาติปาภูเกา ปาภูพาน
และปาโคกสูงและปาบานดง บางสวน ในทองที่ตําบลโคกมวง
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรเพิกถอนอุทยานแหงชาติปาภูเกา ปาภูพาน และปาโคกสูงและปาบานดง
บางสวน ในทองที่ตําบลโคกมวง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗
แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๑
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี ก าเพิ ก ถอนอุ ท ยานแห ง ชาติ
ปาภูเกา ปาภูพาน และป าโคกสูงและปาบ านดง บางส วน ในทองที่ตําบลโคกมวง อําเภอโนนสั ง
จังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ให เพิกถอนอุ ท ยานแห งชาติ ปาภู เกา ปาภู พาน และปาโคกสู งและป าบานดง
บางสวน ในทองที่ตําบลโคกมวง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ออกจากการเปนอุทยานแหงชาติ
ตามที่กําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาภูเกา ในทองที่ตําบลหัวนา ตําบลนามะเฟอง
อําเภอหนองบัวลําภู และตําบลบานถิ่น ตําบลโคกมวง ตําบลนิคมพัฒนา ตําบลโนนเมือง ตําบลหนองเรือ
อําเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี ปาภูพาน ในทองที่ตําบลกุดดู ตําบลโนนสัง ตําบลบานคอ ตําบลหนองเรือ
ตําบลโคกใหญ อําเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี และปาโคกสูงและปาบานดง ในทองที่ตําบลศรีสุขสําราญ
ตําบลนาคํา ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน และตําบลหวาทอง ตําบลทุงชมพู
ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ ภายในแนวเขต
ที่เพิกถอนตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ มีค วามจํ าเปนที่ จะขอเข าทําประโยชน และขอเพิกถอนอุทยานแห งชาติ ปาภูเก า ป าภู พาน
และป าโคกสู งและป าบ า นดง บางส ว น ในท องที่ ตํ าบลโคกมว ง อํ า เภอโนนสั ง จั งหวั ด หนองบั ว ลํ าภู
เนื้อที่ประมาณ ๒,๒๗๗ ไร เพื่อกอสรางอางเก็บน้ําน้ําบองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อประโยชนใน
การกักเก็บน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําในการเกษตรและอุปโภคบริโภคใหกับเกษตรกรในพื้นที่
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหเขาทําประโยชนและใหเพิกถอนพื้นที่
โครงการอางเก็บน้ําน้ําบองบริเวณอางเก็บน้ําและหัวงานออกจากพื้นที่อุทยานแหงชาติแลว สมควรเพิกถอนพื้นที่
โครงการอางเก็บน้ําน้ําบองออกจากการเปนอุทยานแหงชาติ และโดยที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อทองที่การปกครอง
และเขตของอําเภอและตําบลในพื้นที่อุทยานแหงชาติตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดนิ ปาภูเกา
ในทองที่ตําบลหัวนา ตําบลนามะเฟอง อําเภอหนองบัวลําภู และตําบลบานถิ่น ตําบลโคกมวง ตําบลนิคมพัฒนา
ตําบลโนนเมือง ตําบลหนองเรือ อําเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี ปาภูพาน ในทองที่ตําบลกุดดู ตําบลโนนสัง
ตําบลบานคอ ตําบลหนองเรือ ตําบลโคกใหญ อําเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี และปาโคกสูงและปาบานดง
ในทองที่ตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลนาคํา ตําบลบานดง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน และตําบลหวาทอง
ตําบลทุงชมพู ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ หลังจากที่
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับแลว โดยไดมีการแยกอําเภอหนองบัวลําภู อําเภอนากลาง อําเภอโนนสัง
อํ าเภอศรี บุ ญเรื อง และอํ าเภอสุ ว รรณคู หา ออกจากการปกครองของจั งหวั ด อุ ด รธานี รวมตั้ งขึ้ น เป น
จังหวัดหนองบัวลําภู ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ สมควรแกไขชื่ อและเขตท องที่ ใหถู กต องเสียในคราวเดีย วกั น
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

