
หมวดที่ 3 การควบคุมดูแลรักษาป่าชุมช 
อย่างมีส่ว ร่วม



๓.๑ บทบาทของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

1. เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร อ อ ก ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ต า ม
พระราชบัญญัติน้ี
2. ก าหนดระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
3. จัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
มีผลงาน และประสบการณท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังป่าชุมชน ตาม
มาตรา 5 เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งต้ังเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัด

1. ไม่สามารถแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
นโยบายป่าชุมชนเองได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจาก
บัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ
รายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแต่งต้ังเท่าน้ัน
2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 4 ท่าน ไม่ควรมาจาก
ภาคเดียวกัน

มาตรา ๑๐ (๒) (๓) 
(๕) (๗) และ (๘),

มาตรา ๙ , มาตรา ๕

 Do  Don’t



๓.๑ บทบาทของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

4. พิจารณาอุทธรณ์มติเก่ียวกับการขอจัดต้ังป่าชุมชน 
หรือเพิกถอนป่าชุมชน 
5. พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดท่ีสั่งการให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน กระท าการ 
หรืองดเว้นการกระท าการ เมื่อพบว่ามีการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน ระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน หรือข้อบังคับของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

 Do  Don’t

มาตรา ๑๐ (๒) (๓) 
(๕) (๗) และ (๘),

มาตรา ๙ ,มาตรา ๕



๓.๑ บทบาทของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

6. พิจารณาการน าเสนอของอธิบดี ในกรณีไม่เห็นชอบ
ด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดท่ีรายงานผลต่อต่ออธิบดีเก่ียวกับกระท าการหรือ
ยับยั้ งกระท าการใด ๆ เพ่ือให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี และระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

 Do  Don’t

มาตรา ๑๐ (๒) (๓) 
(๕) (๗) และ (๘),

มาตรา ๙ ,มาตรา ๕



1. ถอดถอนกรรมการจัดการป่าชุมชน
2. แต่งต้ังและถอดถอนเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน
3. พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน 
4 .  พิ จ า รณาใ ห้ ความ เ ห็นชอบข้ อบั ง คั บขอ ง
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และพิจารณาค าขอ
อนุญาตตามร่างมาตรา ๔๓
5 . ค ว บ คุ ม  ดู แ ล  ก า ร จั ด ก า รป่ า ชุ ม ช นข อ ง
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ข้อบังคับ
ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และแผนจัดการ
ป่าชุมชน

1. ไม่ถอดถอนคณะกรรมการป่าชุมชนด้วยเหตุผล
ส่วนตัว
2. ไม่แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนท่ีมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับป่าชุมชนแห่งน้ี
3. ไม่สามารถพิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน
ท่ี คณะกรรมกา รจั ดการ ป่ าชุ มชน เ สนอ  ซึ่ ง มี
รายละเอียดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังป่าชุมชน และระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนก าหนดตามท่ีร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน บัญญัติ
ไว้

๓.๒ บทบาทของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

 Do  Don’t

มาตรา ๑๙ (๓), (๔), (๖), (๘) และ (๙), มาตรา 
43, มาตรา 46, มาตรา 48,

มาตรา 50, มาตรา 20 (5) และ มาตรา 30



6. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการป่า
ชุ ม ช น ใ น จั ง ห วั ด แ ล้ ว จั ด ท า ร า ย ง า น เ ส น อ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
๗. สามารถด าเนินคดีหรือสั่งการให้คณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน 
หรือเจ้าหน้าท่ี ป่าชุมชน กระท าการ หรืองดเว้น
กระท าการได้ หากพบว่าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือ
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน กระท าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ป่าชุมชน หรือระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน หรือข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

4. ไม่สามารถให้ความเห็นชอบข้อคับเก่ียวกับการจัดต้ัง
ป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอ 
ซึ่งมีรายละเอียดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังป่าชุมชน และระเบียบทีคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนก าหนด และไม่เป็นไปตามท่ีร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
บัญญัติไว้

๓.๒ บทบาทของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

 Do  Don’t

มาตรา ๑๙ (๓), (๔), (๖), (๘) และ (๙), มาตรา 
43, มาตรา 46, มาตรา 48,

มาตรา 50, มาตรา 20 (5) และ มาตรา 30



๘. ภายในป่ าชุ มชน หากพบว่ ามี การฝ่าฝืนตาม
พระราชบัญญัติป่าชุมชน เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้น
ใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบการฝ่าฝืน
ท าลายหรือร้ือถอนสิ่งน้ัน ๆ

๘.1 ถ้า ผู้น้ันฝ่าฝืนไม่ปฏิ บั ติตาม หรือไม่ รู้ ตัว
ผู้ฝ่าฝืน หรือเพ่ือป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหาย
แก่ป่าชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจะ
กระท าการดังกล่าว อย่างใด อย่างหน่ึงเสียเองก็ได้

๘.2 ผู้กระท าการฝ่าฝืนมีหน้าท่ีชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ต้องเสียไป
จากการกระท าการเสียเอง

๓.๒ บทบาทของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

 Do  Don’t

มาตรา ๑๙ (๓), (๔), (๖), (๘) และ (๙), มาตรา 
43, มาตรา 46, มาตรา 48,

มาตรา 50, มาตรา 20 (5) และ มาตรา 30



๓.๓ บทบาทของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

1. เสนอรายชื่อสมาชิกป่าชุมชนเป็นเจ้าหน้าท่ีป่า
ชุมชน
2. การต้ังกฎกติกา ระเบียบเก่ียวกับการจัดการป่า
ชุมชนและการจัดสรรเงินรายได้ของป่าชุมชน โดยต้อง
มาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกป่าชุมชนร่วมกัน
ก าหนด
3. ให้ผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎกติกา ออกจากป่าชุมชนได้
4. ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการจัดให้มีหลัก
เขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนตามมาตรา ๓๒
5. ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน
6. ดูแลให้สมาชิกป่าชุมชนปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ
7. ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม เมื่อสมาชิกป่าชุมชน
เกิดความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชน

1. ไม่เสนอรายชื่อสมาชิกท่ีมีพฤติกรรมในการล่าสัตว์ 
ตัดไม่ท าลายป่า เป็นเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน
2. ไม่ออกกฎกติกาท่ีขัดกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 
และระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนและ
บทบัญญัติตามร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน
3. ไม่สามารถสั่งการให้ผู้หน่ึงผู้ใดที่มิได้ท าผิดกฎกติกา
ของป่าชุมชน ออกจากป่าชุมชนได้
4. ไม่ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการจัดให้มีหลักเขต
หรือปิดป้ายป่าชุมชน
5. ไม่ควรใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

 Do  Don’t

มาตรา 3, มาตรา 29, มาตรา 11 
มาตรา 30, มาตรา 35, มาตรา 37



๓.๓ บทบาทของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

8. ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าท่ีในกรณีท่ีมีการจับกุม
ปราบปรามผู้กระท าความผิด
9. ออกคะแนนเสียง ให้รับสมาชิกป่าชุมชนหรือพ้น
จากสมาชิกป่าชุมชน
10. ป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับป่า
ชุมชนน้ันๆ เท่าท่ีเห็นสมควร
11. เสนอแผนการจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวัด เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
กิจกรรมในป่าชุมชน
12. สามารถท าสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ และ
ด าเนินคดีเก่ียวกับทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนได้
13. ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมในการด าเนินคดี
เก่ียวกับทรัพย์สินส่วนกลาง
14. สามารถให้พนักงานอัยการด าเนินคดีให้ก็ได้ 
และให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม

6. ไม่กระท าการใดให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิก
7. ไม่หลีกเลี่ยงท่ีจะช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าท่ีใน
การจับกุมผู้กระท าผิด

 Do  Don’t

มาตรา 3, มาตรา 29, มาตรา 11 
มาตรา 30, มาตรา 35, มาตรา 37



๓.๔ บทบาทของเจ้าหน้าทีป่่าชุมชน

1. ตรวจสอบพ้ืนท่ีและตรวจตราดูแลการด าเนินการ
และกิจการต่างๆ ในป่าชุมชน
2. ให้ผู้ท่ีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติป่าชุมชน ระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน และข้อบังคับของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ออกจากพ้ืนท่ีป่าชุมชน 
3. ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น
แก่ป่าชุมชน
4. สามารถเข้าไปศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนได้

1. ไม่ควรตรวจสอบกิจการด าเนินการและกิจการต่างๆ 
ในป่าชุมชน โดยการเข้าข้างพวกพ้อง เพ่ือผลประโยชน์
ของตนเอง
2. ไม่สามารถใช้อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนใน
การสั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าชุมชนได้ตามอ าเภอใจ หรือ
เป็นการกลั่นแกล้งผู้น้ัน ไม่ให้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
3. ไม่เพิกเฉย ละเลย ในการป้องกันรักษาป่าชุมชน
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
4. ไม่ควรเข้าไปศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจความ
หลากหลายทางขีวภาพในป่าชุมชน โดยไม่มีการแจ้ง
ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนรับทราบ

 Do  Don’t

มาตรา ๔๐, มาตรา ๔๒
และ มาตรา ๔๔



๓.๕ บทบาทสมาชิกป่าชุมชน

1. พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการป่าชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาป่าชุมชน เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
3. ดูแลรักษาป่าชุมชน สัตว์ป่า และทรัพยากร 
ธรรมชาติในป่าชุมชน
4. สามารถได้รับการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและ
บริการป่าชุมชน ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการ 
นโยบายป่าชุมชนก าหนด

1. ไม่ควรคัดเลือกคณะกรรมการท่ีมีพฤติการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กับการล่าสัตว์ ตัดไม้ท าลายป่า
2. ไม่ก าหนดกติกาท่ีเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องของตน
3. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์จากป่าชุมชนเพียงอย่างเดียว
โดยไม่ดูแลรักษาป่าชุมชน

 Do  Don’t

มาตรา 20 (๓) มาตรา 2๗ 
มาตรา 28 และ มาตรา ๓๓



๓.๖ บทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่

1. จัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอื่นแสดง
แนวเขตป่าชุมชน บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณ
เพ่ือการใช้ประโยชน์ไว้ตามสมควร เพ่ือให้ประชาชน
เห็นได้ว่าเป็นเขตป่าชุมชน ซึ่งคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนต้องให้ความร่วมมือใน
การด าเนินการน้ีด้วย
2. สามารถเข้าไปศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนได้
3. สามารถมอบหมายให้บุคคลเข้าไปศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
หรือส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนได้
4.  เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

1. ไม่ควรปักหลักเขตหรือเคร่ืองหมายอื่นใดเก่ียวกับ
แนวเขตโดยชุมชนไม่มีส่วนร่วม
2. ไม่ควรเข้าไปศึกษาวิจัยและเก็บตัวอย่าง โดยชุมชน
ไม่รับทราบ
3. ต้องไม่ใช้อ านาจโดยการเลือกปฏิบัติและแสวงหา
ผลประโยชน์ต่อตัวเอง

 Do  Don’t

มาตรา 32, มาตรา 42, มาตรา 45



๓.๗ องค์กรเอกชน สถาบันอุดมศึกษา

เข้ามามีส่วนร่วม ตามร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
ในนามผู้ทรงคุณวุฒิระดับคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
และคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมาจากองค์กร เอกชน สถานบัน
อุดมศึกษาไม่ควรมีประโยชน์ทับซ้อนในอาชีพ หรือ
กิจการงานของตนและพวกกพ้อง

 Do  Don’t

มาตรา 3 และ มาตรา ๙



๓.๘ การควบคุมดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

1. สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่า
ชุมชนโดยต้องสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนก าหนด 
2. อธิบดีกรมป่าไม้ สามารถสั่งยกเลิกป่าชุมชน ท้ัง
แปลงหรือบางส่วนได้ เมื่อคณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชน 

2.1 ขอให้เพิกถอนป่าชุมชน
2.2 ทอดท้ิงไม่จัดการฟ้ืนฟูป่าชุมชนติดต่อกันเป็น

เวลา 1 ปี โดยไม่มีเหตุผลสมควร
2.3 ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือระเบียบ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน หรือข้อบังคับของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน อันเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ป่าชุมชน

1. สมาชิกไม่สามารถด าเนินการ
1.1. ท าไม้ในบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์
1.2. ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยหรือท่ีท ากิน
1.3. ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า 

ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือกระท า
การด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพ
ป่าชุมชนเว้นแต่เป็นการกระท า การใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตและบริการป่าชุมชน เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การนันทนาการ การเก็บหาของป่า การท าไม้ในบริเวณเพ่ือ
การใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอื่น 

 Do  Don’t

มาตรา 33, มาตรา 41, มาตรา 51, มาตรา 52
มาตรา 53, มาตรา 54มาตรา 56, มาตรา 57,

มาตรา 58, มาตรา 59 และ มาตรา 60



๓.๘ การควบคุมดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

2.4 เมื่ อมี เหตุความจ า เ ป็นทางด้านกิจการ
เพ่ือความมั่นคงของประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
3. กรณีท่ีป่าชุมชนเป็นพ้ืนท่ีอื่นของรัฐ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาท่ีหน่วยงานของรัฐท าหน้าท่ีดูแลพ้ืนท่ีน้ัน หรือ
สิ้นสุดโดยเงื่อนไขอื่นใดตามท่ีตกลงไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ให้ถือเป็นการเพิกถอนป่าชุมชนโดยทันที
4. ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนท่ีถูกเพิกถอน ถ้าเป็น
อสังหาริมทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนท่ีเป็น
สังหาริมทรัพย์ให้กรมป่าไม้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ใน
กิจการจัดการป่าชุมชน

2. คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าท่ี
และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนต้องไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบตาม
พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้องและต้องไม่ใช้อ านาจ
หน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
เป็นใหญ่

 Do  Don’t

มาตรา 33, มาตรา 41, มาตรา 51, มาตรา 52
มาตรา 53, มาตรา 54มาตรา 56, มาตรา 57,

มาตรา 58, มาตรา 59 และ มาตรา 60



๓.๘ การควบคุมดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

5. ป่าชุมชนท่ีถูกเพิกถอนตามค าสั่งของอธิบดีกรมป่าไม้ 
อาจมีการขอจัดต้ังป่าชุมชนใหม่อีกได้
6. คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ. และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

 Do  Don’t

มาตรา 33, มาตรา 41, มาตรา 51, มาตรา 52
มาตรา 53, มาตรา 54มาตรา 56, มาตรา 57,

มาตรา 58, มาตรา 59 และ มาตรา 60


