
คู่มือการพิจารณาคัดเลอืกและตดัสนิป่าชุมชน 

ตามโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2558 

......................................................... 
 

1. คุณสมบัตปิ่าชุมชนท่ีมีสิทธิ์เข้าประกวด 

 เป็นชุมชนที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น 

โดยการจัดการป่าชุมชน 

 เป็นป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการหรือเคยได้รับการอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้

หรือป่าชุมชนเตรียมการตามความหมายของกรมป่าไม้ 

 เป็นป่าชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศของโครงการคนรักษ์ป่า  

ป่ารักชุมชน 
 

2. การรับใบสมัคร 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ด าเนินการรับสมัคร ดังนี้ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติของชุมชนที่ยื่นใบสมัคร 

 รวบรวมใบสมัครของชุมชนที่ส่งเขา้ประกวดตามโครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน 

 ลงทะเบียนใบสมัครตามล าดับการสมัครก่อนหลังในแบบลงทะเบียนใบสมัครโครงการ 

คนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2558 จ าแนกตามท้องที่จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ (เอกสารแนบ 1) รายงานกรมป่าไม้ (ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2558) และเก็บใบสมัคร

ทั้งหมดไวเ้ป็นหลักฐาน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน 
 

3. การพิจารณาคัดเลอืกระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้คัดเลือกป่าชุมชน 

ที่ยื่นใบสมัครทุกชุมชน หากมีความจ าเป็นให้แต่งตั้งคณะท างาน คัดเลือกระดับจังหวัด ท าหน้าที่พิจารณา

คัดเลือกในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบได้โดยให้ด าเนินการ ดังนี้  

3.1 พจิารณาให้คะแนน ตามแบบประเมินป่าชุมชนทั้งประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศ

ระดับประเทศ (เอกสารแนบ 2/1)  และประเภทรางวัลเยาวชนคนรักษป์่า (เอกสารแนบ 2/2) แล้วรวบรวมผล

การให้คะแนน กรอกลงในแบบรายงานผลการพจิารณาคัดเลือกป่าชุมชนระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.

2558 ประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ (เอกสารแนบ 3/1) และประเภทรางวัลเยาวชน

คนรักษ์ป่า (เอกสารแนบ 3/2) ป่าชุมชนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนจังหวัด 

เขา้พจิารณาเป็นตัวแทนระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในขัน้ตอนต่อไป 

3.2 คณะกรรมการระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ พิจารณาคัดเลือกตัวแทน 

ป่าชุมชนระดับจังหวัดจากขอ้ 3.1 ตามแบบประเมินป่าชุมชนฯ (เอกสารแนบ 2/1 และ 2/2) แล้วรวบรวม

ผลการให้คะแนน กรอกลงในแบบรายงานป่าชุมชนตัวแทนระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ.2558 
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ประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ (เอกสารแนบ 4/1) และประเภทรางวัลเยาวชน 

คนรักษ์ป่า (เอกสารแนบ 4/2) ป่าชุมชนที่ ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนส านัก 

เขา้พจิารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค ในขัน้ตอนต่อไป 

3.3 รวบรวมผลการพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนระดับจังหวัด  ประจ าปี พ.ศ.2558 

ประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ (เอกสารแนบ 3/1) รายงานกรมป่าไม้ และผลการพจิารณา

คัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับส านัก (เอกสารแนบ 4/1 และ 4/2) รายงานประธานกรรมการคัดเลือก 

ระดับภาค (ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2558) 

หมายเหตุ :  1) กรณีป่าชุมชนที่เคยได้รับรางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยที่สมัครเข้า

ประกวด ให้คณะกรรมการน าเขา้พจิารณาร่วมกับป่าชุมชนที่สมัครเขา้ประกวดปี 2558 

ในขั้นตอนคัดเลือกป่าชุมชนระดับจังหวัด ข้อ 3.1 ทั้งนี้ ป่าชุมชนที่ได้รับคะแนนสูงสุด  

จะได้เป็นตัวแทนจังหวัด และป่าชุมชนที่มีคะแนนสูงสุดและไม่เคยได้รับรางวัลป่าชุมชน

ระดับจังหวัด และป่าชุมชนที่มีคะแนนล าดับรองลงมาและไม่เคยได้รับรางวัลจาก 

การประกวด จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด และรางวัล 

ชมเชยประจ าปี พ.ศ.2558 ตามล าดับ 

 2)  กรณีป่าชุมชนที่เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ หรือรางวัลดีเด่นระดับภาค 

ที่สมัครเข้าประกวด ให้คณะกรรมการน าเข้าพิจารณาร่วมกับป่าชุมชนตัวแทนจังหวัด  

ในขัน้ตอนคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนส านักฯ ขอ้ 3.2 
 

4. การพิจารณาคัดเลอืกระดับภาค 

4.1 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับภาค เม่ือได้รับผลการพิจารณาคัดเลือก 

ป่าชุมชนตัวแทนระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ตามขอ้ 3.3 ครบทุกส านักในภูมิภาคแล้ว ด าเนินการ

พิจารณาให้คะแนนผลการด าเนินงานป่าชุมชนตามแบบประเมินป่าชุมชนฯ (เอกสารแนบ 2/1 และ 2/2) 

แล้วรวบรวมผลการให้คะแนน กรอกลงในแบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทน 

ระดับภาค ประจ าปี พ.ศ.2558 ประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ (เอกสารแนบ 5/1)  

และประเภทรางวัลเยาวชนคนรักษ์ปา่ (เอกสารแนบ 5/2) ป่าชุมชนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท

จะได้เป็นตัวแทนภาคเขา้ชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจ าป ีพ.ศ.2558 ในขัน้ตอนต่อไป 

4.2 รวบรวมผลการพจิารณาคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับภาค ประจ าปี พ.ศ.2558 

(เอกสารแนบ 5/1 และ 5/2) รายงานกรมป่าไม้ (ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558) 

หมายเหตุ :  1) ป่าชุมชนหนึ่งแห่ง สามารถเสนอให้เข้าชิงประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศ

ระดับประเทศ หรือประเภทรางวัลเยาวชนคนรักษ์ปา่ ได้เพยีงรางวัลเดียว  

 2) การคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับภาคเขา้ชิงรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ 

ให้พจิารณาคัดเลือกจากป่าชุมชนตัวแทนระดับส านัก ประเภทรางป่าชุมชนชนะเลิศ

ระดับประเทศ (เอกสารแนบ 4/1 ) เท่านั้น  
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 3) กรณีมีความจ าเป็นหรือเพื่อความเหมาะสม การคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับ

ภาคเข้าชิงรางวัลประเภทเยาวชนคนรักษ์ป่า สามารถน าตัวแทนระดับส านัก  

ที่มิได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ มาพิจารณา

ร่วมกับตัวแทนระดับส านัก ประเภทรางวัลเยาวชนคนรักษ์ป่า (เอกสารแนบ 4/2) 

ได้ โดยให้อยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการระดับภาค 
 

5. การพิจารณาคัดเลอืกและตัดสนิรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2558 

 คณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2558 

พิจารณาคัดเลือกตัวแทนภาค ตามข้อ 4 ให้ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ป่าชุมชน

ดีเด่นด้านเยาวชนคนรักษ์ป่า รวมทั้งรางวัลรองชนะเลิศทั้งสองประเภท (ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 

2558) และสรุปผลการพจิารณาคัดเลือกรางวัลทุกระดับเสนอกรมป่าไม้ เพื่อประกาศผลการประกวด

รางวลัโครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2558 (ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2558) 
 

6. ตารางเวลาการประกวดป่าชุมชน โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2558 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติ 

1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชุมชนร่วม

สมัครเข้าประกวดป่าชุมชน โครงการ 

คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ.

2558 

ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2558 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสาขา 

ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัด 

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 

ศูนย์เรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 

2. รับสมัครชุมชนทั่วประเทศที่สนใจเข้า

ประกวดป่าชุมชนฯ  

13 มีนาคม – 30 เมษายน 2558 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสาขา 

ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัด 

3. การคัดเลือกป่าชุมชนระดับจังหวัด 

และป่าชุมชนตัวแทนส านัก 

1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการคัดเลือกระดับ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 23 ชุด 

4. การคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับภาค 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการคัดเลือกระดับภาค 4 ชุด 

5 .ก า ร คั ด เ ลื อ ก ป่ า ชุ ม ช นชน ะ เ ลิ ศ

ระดับประเทศ และป่าชุมชนดีเด่นด้าน

เ ย า ว ช น ค น รั ก ษ์ ป่ า  ป ร ะ จ า ปี  

พ.ศ.2558 

15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการ 

คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ.

2558 

6. เสนอกรมป่าไม้ประกาศผลการประกวด

ป่าชุมชน โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารัก

ชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2558 

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 คณะกรรมการประสานงานความร่วมมือ

โครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชนฯ 

 

--------------------------------- 


