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ค�าน�า
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยสร้าง

สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 ซึ่งตามค�าแถลงนโยบายของ												
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต	ิเมือ่วันศกุร์ท่ี	12	กนัยายน	2557	ข้อ	9	การรักษา
ความมัน่คงของฐานทรัพยากร	 และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน	 ข้อ	9.1	ในระยะเฉพาะหน้า	เร่งปกป้องและฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	
และสตัว์ป่า	...ขยายป่าชุมชน...	และข้อ	9.3	ในระยะต่อไป	พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ท่ีดิน	และแก้ไขการบกุรุกท่ีดินของรัฐ	โดยยดึแนวพระราชด�าริท่ีให้ประชาชนสามารถอยูร่่วมกบั
ป่าได้	เช่น	ก�าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน	ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 (พลเอก	 สุรศักด์ิ	 กาญจนรัตน์)	 เร่งให้ขยาย 
การจดัตัง้ป่าชุมชนให้ครบตามเป้าหมาย	ภายใน	3	ปี	(พ.ศ.2561-2563)		โดยในปี	พ.ศ.2561	
มอบหมายให้กรมป่าไม้จัดตั้งป่าชุมชน	จ�านวน	4,700	หมู่บ้าน	เนื้อที่กว่า	3	ล้านไร่	

	 กรมป่าไม้จึงได้ด�าเนินการพัฒนารูปแบบ	 ลดขั้นตอน	 เพิ่มความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการขอจดัตัง้ป่าชุมชน	 โดยได้จดัท�าคู่มอืฉบบัประชาชนน้ีขึน้	 เพือ่ส่งต่อความรู้	 
เสริมความเข้าใจในแนวทาง	 วิธีการ	 ขั้นตอนการจัดท�าโครงการป่าชุมชน	 และการต่ออายุ
โครงการป่าชุมชน	รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ชุมชนสามารถที่จะศึกษา
และเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น	 เพ่ือให้การขยายการจัดตั้งป่าชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต	ิ
และสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว	 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 
ภาคประชาชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจส�าหรับการจัดตั้งป่าชุมชนต่อไป

เอกสารอ้างอิง

กรมป่าไม้.	 2558.	 ส�านักจัดการป่าชุมชน.	 คู่มือการปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดท�า 
							โครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้.	นนทบุรี.	44	น.

พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	2484.	(2484,	15	ตุลาคม).	ราชกิจจานุเบกษา.	 
							เล่ม	58.	หน้า	1417.

พระราชบญัญตัป่ิาสงวนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2507.	(2507,	28	เมษายน).	ราชกจิจานุเบกษา.	 
							เล่ม	81	ตอนที่	38.	หน้า	263.



กิตติกรรมประกาศ บันทึก
ผู ้จัดท�าขอขอบพระคุณ	 นางสาวสุทธิลักษณ์	 ระวิวรรณ	 รองปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้	 เป็นอย่างยิ่ง	 
ท่ีท่านได้มอบแนวทางการด�าเนินงานด้านป่าชุมชน	 และให้การสนับสนุนการจดัท�าหนังสือ
คู่มอืประชาชนฉบบัน้ีขึน้	 เพือ่ส่งความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในงานด้านป่าชุมชนให้แก่
ประชาชนท่ัวไป	ขอขอบพระคุณ	นายจเรศกัด์ิ	นันตะวงษ์	รองอธิบดีกรมป่าไม้	ท่ีท่านได้กรุณา	
เป็นท่ีปรึกษา	 ให้ค�าแนะน�า	 ตลอดจนสนับสนุนในการจัดท�าจนเกิดรูปเล่มของหนังสือ
คู่มือการจัดท�าโครงการป่าชุมชนในรูปแบบฉบับของประชาชนเล่มน้ีขึ้น	 และสุดท้าย 
การรวบรวมและจดัท�าคู่มอืในคร้ังน้ี	ไม่อาจส�าเร็จได้หากขาดท่านผู้อ�านวยการส�านักจดัการป่าชุมชน	
นางนันทนา	บณุยานันต์	ท่ีเหน็ความส�าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคประชาชน
และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนมากยิ่งขึ้น	 เพ่ือป่าท่ียั่งยืน	 
และประชาชนได้รับประโยชน์
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ป่าชุมชน คืออะไร?

ป่ำชุมชน	หมายถึง	ป่าหรือท่ีดินอืน่ใด	ซึง่กรมป่าไม้ได้อนุมตัใิห้เป็นโครงการ
ป่าชุมชน	ตามแนวทางของกรมป่าไม้	ภายใต้กฎหมาย	กฎ	หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้	ในการควบคุม	ดูแล	รักษา	
หรือบ�ารุงป่า	เพื่อให้ป่าเกิดความยั่งยืน	ชุมชนได้รับประโยชน์
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วัตถุประสงค์ 
การจัดท�าโครงการป่าชุมชน

01

02

03

01

02
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เป็นการสนับสนุนราษฎร	 ชุมชน	 เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ			
ในการจัดท�าพื้นที่ให้เป็นป่าของชุมชน	หรือจัดการป่าธรรมชาต ิ
ด้วยการควบคุม	ดูแล	รักษา	หรือบ�ารุงป่า

สนับสนุนศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	 
มีความสามารถในการร่วมจัดการป่าในท้องถิ่นได ้
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนสามารถบริหารจัดการป่าในท้องถิ่น	 
เพื่ออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน
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พื้นที่ด�าเนินโครงการป่าชุมชน

1.	พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	
					ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.2507

2.	พื้นที่ป่า		
					ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	2484

3.	ที่ดินอันมีลักษณะเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือพื้นที่หน่วยงาน
ต่างๆ	ท่ีก�ากบัดูแลรักษาพืน้ท่ีหรือมอี�านาจครอบครอง	ต้องได้รับความเหน็ชอบ		 
หรือแจ้งไม่ขัดข้องจากหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลรักษาพื้นท่ีหรือผู้มีอ�านาจ 
ครอบครอง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรา	69	อ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลตามมาตรา	66	มาตรา	67	
และมาตรา	68	นั้น	ไม่เป็นการตัดอ�านาจหน้าที่ของกระทรวง	ทบวง	กรม	หรือองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ	 ในอันที่จะด�าเนินกิจการใดๆ	 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต�าบล	
แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต�าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร	ในกรณีนี้	หากองค์การ
บริหารส่วนต�าบล

มีความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการดังกล่าว		
ให้กระทรวง	ทบวง	กรม	หรือองค์การ	หรือหน่วยงานของรัฐ	
น�าความเหน็ขององค์การบริหารส่วนต�าบลไปประกอบการ
พิจารณาด�าเนินกิจการนั้นด้วย
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ข้อควรค�านงึของการคัดเลอืกพ้ืนที่
ด�าเนนิโครงการป่าชมุชน ควรมลีกัษณะดงันี้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรา	 68	 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย	 องค์การบริหารส่วนต�าบล 
อาจจัดท�ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล	ดังต่อไปนี้

(1)	ให้มีน�้าเพื่อการอุปโภค	บริโภค	และการเกษตร
(2)	ให้มีและบ�ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3)	ให้มีและบ�ารุงรักษาทางระบายน�้า
(4)	ให้มีและบ�ารุงสถานที่ประชุม	การกีฬา	การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5)	ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6)	ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7)	บ�ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8)	การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9)	หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต�าบล
(10)	ให้มีตลาด	ท่าเทียบเรือ	และท่าข้าม
(11)	กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12)	การท่องเที่ยว
(13)	การผังเมือง

พื้นที่ที่มีอาณาเขตอยู่ติดหรือใกล้หมู่บ้าน	และราษฎรในหมู่บ้าน 
มีความพร้อมและสนใจที่จะร่วมจัดท�าโครงการป่าชุมชน

ไม่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์	เช่น	เขตอุทยานแห่งชาติ	
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	วนอุทยาน	หรือเขตห้ามล่า 
สัตว์ป่า

ไม่เป็นพื้นที่ซึ่งส่วนราชการหรือผู้หนึ่งผู้ใดได้รับอนุญาตเข้าท�าประโยชน์	
หรือพืน้ท่ีท่ีกรมป่าไม้ใช้หรือจดัการ	หรือประกาศเป็นพืน้ท่ีวิจยัทางวิชาการ
หรือประโยชน์อย่างอืน่ของรัฐ

พืน้ท่ีอนัมลัีกษณะเป็นท่ีสาธารณประโยชน์/พืน้ท่ีของ
หน่วยงานต่างๆ	 ต้องได้รับความเห็นชอบหรือแจ้ง 
ไม่ขดัข้อง	จากหน่วยงานท่ีก�ากบัดูแลรักษาพ้ืนท่ี	หรือ
ผู้มีอ�านาจครอบครอง
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การขออนุญาตจัดท�าโครงการป่าชุมชน
(แบบ ปชช.1)

01 03

04

05
02

เจ้าหน้าที่เข้าไปส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ชุมชนเกี่ยวกับโครงการป่าชุมชน

ราษฎรท่ีมีความประสงค์จะขอเข้าร่วม 
จัดท�าโครงการป่าชุมชนต้องมี
		-	อายุตั้งแต่	18	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
		-	มีภูมิล�าเนาอยู่ในท้องที่นั้นๆ			 
		-	จ�านวนไม่น้อยกว่า	50	คน	 
    ลงลายมือชื่อในหนังสือร้องขอ 
    เข้าร่วมจัดท�าโครงการป่าชุมชน

					ยื่นเอกสารต่อผู้น�าชุมชน
(ผู้ใหญ่บ้าน/ก�านัน/นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล/นายกเทศมนตรี
/ประธานคณะกรรมการป่าชุมชน)
เป็นตัวแทนยื่นแบบค�าขออนุญาต
จัดท�าโครงการป่าชุมชน	
(แบบ	ปชช.1)

เอกสารที่ใช้ยื่นต่อหน่วยงานในพื้นที่
					1.ส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/
ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของผู้ยืน่ค�าขอ
					2.ส�าเนาทะเบียนบ้าน
					3.หนังสือร้องขอเข้าร่วมจดัท�าโครงการป่าชุมชน
					4.ส�าเนาเอกสารหลักฐานหรือบันทึกการ
ประชุมของราษฎรในชุมชน	พร้อมภาพถ่ายสีประกอบ
					5.แผนท่ีสังเขปแสดงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาต

    ผู้น�าชุมชนจดัประชุมราษฎรอย่างเปิดเผย	
เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการ 
จัดท�าโครงการป่าชุมชน
				โดยให้มมีตจิากท่ีประชุมว่า	เหน็สมควร
ร่วมกันจัดท�าโครงการป่าชุมชน	
				จากน้ันให้คัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชน	
และประธานคณะกรรมการป่าชุมชน
				โดยให้แนบส�าเนารายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม
และภาพถ่ายการประชุม	และแผนที่สังเขป
แสดงที่ตั้ง	พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเสนอ
หน่วยงานรับผิดชอบ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7.พระราชบัญญัติสภาต�าบล	 และองค ์การบริหารส ่วนต�าบล											

พ.ศ.2537	แก้ไขเพิม่เตมิ	ถึงฉบับที่	6	พ.ศ.2552
ส่วนที่	3	อ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

(1)	จัดให้มีและบ�ารุงรักษาทางน�้าและทางบก
(2)	รักษาความสะอาดของถนน	ทางน�้า	ทางเดิน	และที่สาธารณะ		 	 	

	 		รวมทั้ง	ก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3)	ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4)	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5)	ส่งเสริมการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม
(6)	ส่งเสริมการพัฒนาสตรี	เด็ก	เยาวชน	ผู้สูงอายุ	และผู้พิการ
(7)	คุ้มครอง	ดูแล	และบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8)	บ�ารุงรักษาศิลปะ	จารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และวัฒนธรรม 

									อันดีของท้องถิ่น
(9)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ 

	 		หรือบุคลากรให้ตามความจ�าเป็นและสมควร

มาตรา	 66	 องค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต�าบล		
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

มาตรา	67	ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมาย	องค์การบริหารส่วนต�าบล	มหีน้าท่ี
ต้องท�าในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล	ดังต่อไปนี้
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รายงานการตรวจสอบพ้ืนที่
ตามค�าขออนญุาตจดัท�าโครงการป่าชมุชน

(แบบ ปชช.2)

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้น�าชุมชน
และชุมชน

ร่วมมือกัน

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ความเห็นว่า
พื้นที่ดังกล่าวสมควรจัดตั้งเป็น

ป่ำชุมชน

หัวหน้าหน่วยงาน
ท่ีก�ากบัดูแลพืน้ท่ีดังกล่าว
ให้ความเห็นชอบ

กรณีพื้นที่ด�าเนินการ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอื่นใด

ประสานหน่วยงาน
เจ้าของพื้นท่ี

เพื่อช้ีแจงความต้องการ
ของราษฎรในท้องถ่ินให้ทราบ

ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง	
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ	ของพื้นที่

	ให้มีความถูกต้องชัดเจน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.กฎกระทรวงฉบับท่ี	 1,107	 (พ.ศ.2528)	 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.2507	 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ
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การเสนอโครงการป่าชุมชน
(แบบ ปชช.3)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.กฎกระทรวงฉบับท่ี	 1,106	 (พ.ศ.2528)	 ออกตามความใน 

พระราชบัญญตัป่ิาสงวนแห่งชาต	ิพ.ศ.2507	ว่าด้วยการท�าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ส่วนจัดกำรป่ำชุมชน

ส�านักจดัการทรัพยากรป่าไม้
ส�ำนักจัดกำรป่ำชุมชน

กรมป่ำไม้

อธิบดีกรมป่าไม้
อนุมัติ

ข ้ อ	 3	 การท� า ไม ้ ใน เขตป ่ าสงวนแห ่ งชาติ เพื่ อ ใช ้ สอยในค รั ว เ รื อนของตน 
		ในกรณีดังต่อไปนี้	ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

1)	การเก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งที่ล้มขอนนอนไพรอันมีลักษณะเป็นไม้ฟืน
2)	การตัดไม้ไผ่ทุกชนิด
3)	การเก็บหาหวายและเถาวัลย์
4)	การท�าไม้ตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด

และประกอบด้วยระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตท�าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	
พ.ศ.2529	ข้อ	20	การท�าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	เพื่อใช้สอยในครัวเรือนของตน	ที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงน้ี	ให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดประกาศอนุญาตไว้เป็น
คราวๆ	ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ
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รายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ ปชช.4)กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	(พ.ศ.2507)		 										

  หมวด	2	การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ

มาตรา	19	บัญญัติว่า	 เพื่อประโยชน์ในการควบคุม	ดูแล	รักษาหรือบ�ารุงป่าสงวน
แห่งชาติ	อธิบดีมีอ�านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ	เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้	
กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้

หมายเหต	ุ:	การใช้อ�านาจของอธิบดีกรมป่าไม้	ตามมาตรา	19	ดังกล่าว	เป็นบทยกเว้นความผิด
ตามมาตรา	14	แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

มาตรา	 14	 บัญญัติว่า	 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครอง		
ท�าประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในท่ีดิน	ก่อสร้างแผ้วถาง	เผาป่า	ท�าไม้	เกบ็หาของป่า	หรือกระท�า
ด้วยประการใด	ๆ	อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ	เว้นแต่

(1)	 ท�าไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา	 15	 เข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา	 16			
มาตรา	16	ทวิ	หรือมาตรา	16	ตรี	กระท�าการตามมาตรา	17	ใช้ประโยชน์ตามมาตรา	18	หรือกระท�าการ
ตามมาตรา	19	หรือมาตรา	20

(2)	ท�าไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

ราษฎร
ในชุมชน

เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

ªØÁª¹ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ»†ÒªØÁª¹á¡‹à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè 
à¾×èÍ Ñ̈´·íÒÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ µÒÁáºº »ªª.4

ชุมชนสรุปผลการด�าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ 
ป่าชุมชนในพื้นท่ีป่าชุมชนของตนเอง	 ความส�าเร็จ 
ในการด�าเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 
ต่างๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การแบ่งกลุ่มป่าชุมชน	ตามเกณฑ์ท่ีกรมป่าไม้ 
ก�าหนด	โดยแบ่งกลุ่มป่าชุมชนออกเป็น		กลุ่มป่าชุมชน	
พฒันาดีมาก	กลุ่มป่าชุมชนพัฒนาปานกลาง	กลุ่มป่าชุมชน	
ท่ีควรปรับปรุง	และกลุ่มป่าชุมชนท่ีควรยกเลิก

ชุมชนร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรค์ในการ
ด�าเนินงาน	และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 
เพือ่การด�าเนินกจิกรรมในคร้ังต่อไปอย่างมปีระสิทธิภาพ	
ป่าชุมชนเกิดความยั่งยืน	และประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ชุมชนให้ความคิดเห็นในการด�าเนินงานร่วมกับ 
ภาครัฐ	การท�างานของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในการส่งเสริม
การจัดการป่าชุมชน	ชุมชนได้รับประโยชน์และเข้าถึง
บริการจากหน่วยงานมากน้อยหรือไม่	อย่างไร?	
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ค�าขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน
(แบบ ปชช.5)

ป่าชุมชน	 ครบก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ	 (อายุครบ	 10	 ปี)	 ราษฎรมีความ
ประสงค์ที่จะขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน	(แบบ	ปชช.5)	มีขั้นตอนดังนี้

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ร่วมกบัผู้น�าชุมชน	จดัประชุมราษฎร	และมมีตจิากท่ีประชุม
ให้ด�าเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน	 และน�าผลการแบ่งกลุ่มป่าชุมชน 
มาประกอบการพิจารณาด้วย

กรณีราษฎรมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
/แบบ	 ปชช.3	 เดิม	 ช�ารุด	 สูญหาย/จัดท�าโครงการป่าชุมชนก่อน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557
-โครงการป่าชุมชนที่ขอต่ออายุให้ใช้ตามแบบ	ปชช.5.1

กรณีราษฎรมีความประสงค์ที่จะเพิ่มหรือลดจ�านวนแปลงป่าชุมชน/ขนาด
พื้นที่ป่าชุมชน	
-หน่วยงานรับผิดชอบมอบหมายให้ข้าราชการร่วมกับผู้น�าชุมชนด�าเนินการตรวจสอบสภาพ
พื้นที่จริง
-โครงการป่าชุมชนท่ีขอต่ออายใุห้ใช้ตามแบบ	ปชช.	5.2

ส่วนจัดการป่าชุมชน	ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้	
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	รวบรวมส่งกรมป่าไม้

ส�านักจัดการป่าชุมชน	กรมป่าไม้	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เสนออธิบดีกรมป่าไม้	อนุมัติโครงการ

ค�าขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน	แบบ	ปชช.5
-โครงการป่าชุมชน	(แบบ	ปชช.1-3)	ฉบบัเดิมไม่มกีารเปล่ียนแปลงรายละเอยีด	
และพื้นที่ด�าเนินการ	และอนุมัติโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557
-จัดท�าค�าขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน	 (แบบ	 ปชช.5)	 โดยแนบ 
	ส�าเนาโครงการป่าชุมชน	(แบบ	ปชช.3)	ฉบับเดิม

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.พระราชบญัญตัป่ิาไม้	พทุธศกัราช	2484	หมวด	1	การท�าไม้และเกบ็ของป่า	
ส่วนที่	1	การท�าไม้หวงห้าม

ส่วนที่	5	ของป่าหวงห้าม

มาตรา	17	บัญญัติว่า	บทบัญญัติในส่วนนี้	มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
(1)	พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระท�าไปเพื่อประโยชน์ในการบ�ารุงป่า	การค้นคว้าหรือ

การทดลองในทางวิชาการ
(2)	 ผู้เก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งท่ีล้มขอนนอนไพรอันมีลักษณะเป็นไม้ฟืน	 

ซึง่มใิช่ไม้สักหรือไม้หวงห้ามประเภท	ข.	ไปส�าหรับใช้สอยในบ้านเรือนแห่งตนหรือประกอบ
กิจของตน

มาตรา	32	บญัญตัว่ิา	“บทบญัญตัใินส่วนน้ีมใิห้ใช้บังคับ	ในกรณีท่ีพนักงานเจ้า
หน้าท่ีจดักระท�าไปเพ่ือประโยชน์ในการบ�ารุงป่า	การค้นคว้า	หรือการทดลองในทางวิชาการ”
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การแบ่งกลุ่มป่าชุมชนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.2534					

แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับท่ี	5)	
พ.ศ.2545	

ป่ำชุมชน 
พัฒนา 
ดีมำก

ป่ำชุมชน 
พัฒนา 
ปำนกลำง

ป่ำชุมชน 
ที่ควร 

ปรับปรุง

ป่ำชุมชน 
ที่ควร 
ยกเลิก

ด้ำนกำร
บริหาร
จัดกำร

ด้ำน 
ทรัพยากร ด้านสังคม 

และ 
วัฒนธรรม

ด้ำน
เศรษฐกิจ

ด้านความ 
เชื่อมโยง 
ภายนอก

1.มีกลุ่มดูแลรักษา 
		ป่าชุมชนในระดับ 
		หมู่บ้านและ/หรือ 
		สร้างเครือข่ายใน 
		ระดับต�าบลขึ้นไป 
		อย่างต่อเนื่อง 
2.มีคณะกรรมการป่าชุมชน	 
		และมีการประชุมอย่าง 
		ต่อเนื่อง 
3.มีการจัดตั้งกฎข้อบังคับ 
		ของชุมชนในการบริหาร 
  จัดกำรป่ำ 
4.มีการด�าเนินกิจกรรม 
  ป่ำชุมชนอย่ำงสม�่ำเสมอ

5.พื้นที่ป่าชุมชนไม่ถูกบุกรุก	 
		จากบุคคลภายในชุมชนหรือ 
		ภายนอกชุมชน 
6.สภาพป่าในพื้นที่ป่าชุมชนม ี
		ความอุดมสมบูรณ ์
7.เกิดความหลากหลายของชนิด 
		พันธุ์พืชและสัตว์เพิ่มขึ้น 
8.มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
		ป่าไปในทางที่ดีขึ้น	หรือม ี
		การขยายพื้นที่ป่าชุมชน 
		มากขึ้น

9.ชุมชนมีการเผยแพร่					 
		ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ	 
		เพ่ือให้ความรู้ด้านป่าชุมชน 
		แก่บุคคลทั่วไปและ 
		สมาชิกในชุมชน	 
10.ส่งเสริมภมูปัิญญาท้องถ่ิน 
11.มกีลุ่มเยาวชนดูแลรักษาป่า 
12.ชุมชนมีการสืบทอด 
		เจตนารมณ์ในการดูแล 
		รักษาทรัพยากรป่าไม ้
		อย่างต่อเนื่อง

13.สมาชิกชุมชนได้รับ 
		ประโยชน์ในทุกรูปแบบ 
  จำกป่ำชุมชน 
14.มีการด�าเนินการเพื่อการ	 
		พึ่งพิงป่าอย่างเหมาะสม 
15.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  เชิงนิเวศ 
16.ชุมชนมีการเก็บสถิต ิ
		ตัวเลขจากการใช้ประโยชน์ 
  จำกป่ำชุมชน

17.เคยสมัคร	และ 
		/หรือ	ได้รับรางวัล 
  ด้ำนป่ำชุมชนจำก 
		หน่วยงานภายนอก 
18.พื้นที่ป่าชุมชนได ้
		รับการอนุมัติจาก 
  กรมป่ำไม้อย่ำง 
		ต่อเนื่อง 
19.มีคณะกรรมการ 
		ป่าชุมชนติดต่อ 
		ประสานงานหรือม ี
		กิจกรรมร่วมกับ 
		เจ้าหน้าที่ป่าไม ้
		อย่างต่อเนื่อง
20.เป็นแหล่งเรียนรู ้
		ศึกษาและ/หรือ	 
  กำรวิจัย

เกณฑ์การประเมิน	
กลุ่มป่ำชุมชน

มาตรา	 32	 บัญญัติว่า	 “กรมมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการของกระทรวงตามที่ก�าหนด	 ในกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการของกรม	 หรือตามกฎหมายว่าด้วยอ�านาจ
หน้าที่ของกรมนั้นในกรมมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับ
บัญชาข้าราชการ	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย	
แนวทาง	และแผนการปฏิบัตริาชการของกระทรวง	ฯลฯ”

2.กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้			 	 	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.2551

ก�าหนดภารกิจและอ�านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้				
โดยในข้อ	2(3)	ก�าหนดอ�านาจหน้าที่	

“ส่งเสริมการปลูกป่า	การจัดการป่าชุมชน																
และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ	ฯลฯ”
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ประโยชน์จากการด�าเนนิ 

ภาครัฐ

พ้ืนท่ีป่าไม้จะมสีภาพดีขึน้
และเป็นป่าที่มีความอุดม

สมบูรณ์

ลดความขัดแย้ง
เกิดความร่วมมือระหว่าง
ราษฎรกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เกิดความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ	
ให้การสนับสนุนชุมชน
ในการบริหารจัดการป่า

เกิดเครือข่าย	 
ป่าชุมชน	ช่วยภาครัฐ
ในการเฝ้าระวังรักษาป่า
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โครงการป่าชุมชน

ภาคประชาชน

ป่ายั่งยืน
ประชาชนได้รับประโยชน์

ชุมชนมกีารพึง่พงิป่า
ในด้านต่างๆ	ท้ังทางตรง
				และทางอ้อม

ลดค่าใช้จ่าย	
และเพิม่รายได้
ในครัวเรือน

สร้างความรัก
ความสามคัคีในชุมชน

เกดิการอนุรักษ์
และการฟ้ืนฟู	

จารีตประเพณีท้องถ่ิน
เกดิกฎกตกิา

ของชุมชน	ในการ								
ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร
อย่างยัง่ยนื

เป็นแหล่งศกึษา		
เรียนรู้และถ่ายทอด
ภมูปัิญญาท้องถ่ินของ

ชุมชน
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