
- การส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

- การส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชน

- การจัดท าแนวเขต/แบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชมุชน

- การสนับสนุนเงินอุดหนุน

- การประเมินผลป่าชุมชน 

ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

กิจกรรม



ป่าชุมชน 15,332 แห่ง
ชุมชนมีส่วนร่วม 17,430 
หมู่บ้าน
เนื้อที่ 7.36 ล้านไร่

ป่าชุมชน 11,327 แห่ง
ชุมชนมีส่วนร่วม 13,028
หมู่บ้าน
เนื้อที่ 6.29 ล้านไร่

จัดตั้งป่าชุมชน ปี 2543-2562
ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507
พ.ร.บ. ป่าไม้

พุทธศักราช 2484

ป่าชุมชนตาม ม.99
และ ม.100 ตาม พ.ร.บ. 

ป่าชุมชน พ.ศ.2562

ป่าชุมชน 15,000 แห่ง
ชุมชนมีส่วนร่วม 18,000
หมู่บ้าน
เนื้อที่ 10 ล้านไร่

เป้าหมาย 5 ปี
(พ.ศ.2562 - 2566)

การส่งเสริมการจัดต้ังป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

แผนปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. 2562 จ านวน 390 ป่าชุมชน

โดยส่งเสริมสนับสนุนจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชนเสนอต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติ



การส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน
และการจัดท าแนวเขตแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

ป่าชุมชน 11,327 แห่ง
ชุมชนมีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน

เนื้อที่ 6.29 ล้านไร่

ป่าชุมชนตาม ตามมาตรา 99 ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ /
ป่าชุมชนตามมาตรา 100 ที่ได้จัดตั้งโดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้และอยู่ในพื้นที่อื่นของรัฐ และยังมีอายุโครงการอยู่ในวัน
ก่อน พ.ร.บ. นี้บังคับ ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.นี้

มาตรา 102 ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนตามมาตรา 99 และมาตรา 100 เสนอแผนจัดการ
ป่าชุมชนต่อคณะกรรมกรป่าชุมชนประจ าจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน 2 ปี หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ป่าชุมชนนั้นเป็นอันถูกเพิกถอนโดยทันที

แผนปีงบประมาณ 2563
- กิจกรรมการส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 ป่าชุมชน
- กิจกรรมการจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562
จ านวน 1,500 กิโลเมตร

ป่าชุมชนตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ.2562



งานที่ปฏิบัติ เป้าหมาย งบประมาณ

1. กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน 

2. กิจกรรมการส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน

3. กิจกรรมการจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์

ป่าชุมชน

390  ป่าชุมชน

5,000 ป่าชุมชน

1,500 กิโลเมตร

6,435,000 บาท

34,024,000 บาท

6,750,000  บาท

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ขั้นตอน มาตราท่ีอ้างอิง

1. การจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (ค าขอจัดตั้งป่าชุมชน)

2. การจัดท าแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

3. การจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน

4. การจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน

5. การติดตามและประเมินผล

เป้าหมาย 390 ป่าชุมชน

มาตรา 32 /มาตรา 33

มาตรา 31 วรรคสอง /มาตรา 35 วรรคสาม

มาตรา 17 /มาตรา  33 (5) /มาตรา 46

มาตรา 44 (2)

กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน



การจัดตั้งป่าชุมชน (390 ป่าชุมชน)
เงื่อนไข

มาตรา 32    ชุมชนในท้องที่ที่อยู่อ าเภอเดียวกันกับพื้นท่ีป่า ซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์
ประสงค์จะน าพื้นที่ป่านั้นมาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน บุคคล มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
มีภูมิล าเนาท้องที่ตั้งป่า 5 ปี ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
ตั้งตัวแทนเป็นหนังสือ ยื่นค าขอ จัดตั้งป่าชุมชน (ระเบียบ คนช.) 

มาตรา 33  ค าขอ เอกสาร หลักฐานประกอบค าขอ อย่างน้อยต้องมรีายการดังนี้ 
1) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน
2) รายชื่อและประวัติโดยสังเขปผู้ขอจัดตั้ง (ระเบียบ คนช.)
3) รายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน (ระเบียบ คนช.)
4) ความเป็นมา สภาพพ้ืนที่ และแผนที่สังเขป
5) แผนจัดการป่าชุมชน (ระเบียบ คนช.)
6) รายการอื่นตามที่ คนช.ก าหนด



การปฏิบัติ

1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ การจัดตั้งป่าชุมชน

2. สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดท าค าขอ เอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้ 
1) กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มค าขอ ก าหนดวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน
2) ระบุรายชื่อและประวัติโดยสังเขปผู้ขอจัดตั้ง (ระเบียบ คนช.)
3) ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน (ระเบียบ คนช.)
4) การจัดท าแผนที่สังเขป แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ
5) แผนจัดการป่าชุมชน (ระเบียบ คนช.)
6) รายการอื่นตามที่ คนช.ก าหนด

3. ผู้แทนยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ต่อ ผวจ.หรือ คปจ.

การจัดตั้งป่าชุมชน (390 ป่าชุมชน)





กิจกรรมการส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน

ขั้นตอน มาตราทีอ่้างอิง

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ

2. การจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน

3. การจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน

4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย 5,000 ป่าชุมชน

มาตรา 17 มาตรา 33 (5) /มาตรา 46

มาตรา 44 (2)



เงื่อนไข
1.  ป่าชุมชน ตามมาตรา 99 และ มาตรา 100 ระบุว่า การด าเนินการเกี่ยวกับป่าชุมชน

ตามโครงการเดิม เป็นการด าเนินการตามแผนจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ 
ไปพลางก่อน

2.  มาตรา 102 ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชน ตามมาตรา 99
และ มาตรา 100 เสนอแผนจัดการป่าชุมชน ต่อ คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัด (คปช.) อนุมัติ ภายใน 2 ปี นับแต่ระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนจัดการ
ป่าชุมชน มีผลใช้บังคับ ออกตามมาตรา 17 และหากไม่แล้วเสร็จ เป็นอันถูกเพิกถอน

3.  มาตรา 17 ให้ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ก าหนดระเบียบว่าด้วยการ 
จัดการป่าชุมชน (5 ด้าน) และในระเบียบ ต้องก าหนดให้ คจช. ไปด าเนินการออก
ข้อบังคับป่าชุมชน



การปฏิบัติ
1.  ส่งเสริมให้สร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน

2.  สนับสนุน คจช. ในการจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย
- ชื่อแผนจัดการป่าชุมชนแต่ละป่าชุมชน
- รายงานลักษณะพื้นท่ี พร้อมแผนที่แนวเขต มาตราส่วน  1:50,000 ก าหนดแปลง
เพื่อการอนุรักษ์/แปลงเพื่อการใช้ประโยชน์ /ส ารวจไม้ทรงคุณคา่ 

- แผนปฏิบัติการป่าชุมชน แสดงถึงวิธีการจัดการป่าในแปลงเพื่อการอนุรักษ์และแปลง
เพื่อการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  1) การอนุรักษ์ 2) การฟื้นฟู
3) การพัฒนา 4) การควบคุมดูแล 5) การใช้ประโยชน์

- ก าหนดข้อบังคับของป่าชุมชน

3. คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน (คจช) ยื่นเสนอ สจป. รวบรวมเสนอ คปช.

4.  คปช. พิจารณาอนุมัติ (มีอายุ 5 ปี) และให้ จนท. สจป. น าเข้าฐานข้อมูล 
และส่งคืนแผนจัดการป่าชมุชน ให้ (คจช.) ไปด าเนินการ





กิจกรรมการจัดท าแนวเขต
และแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

ขั้นตอน มาตราทีอ่้างอิง

1. การรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

2. การจัดท าป้ายป่าชุมชน

3. การจัดท าแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 และ 1:50,000

4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย 1,500 กิโลเมตร

มาตรา 35 วรรคสาม / มาตรา 31

มาตรา 34 (1) /มาตรา 49

มาตรา 35 วรรคสาม



การจัดแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ 1,500 กม.

เงื่อนไข

มาตรา 31  การก าหนดขนาดของพื้นที่ และสัดส่วนการใช้ประโยชนภ์ายในพื้นที่
ชุมชน  ตามระเบียบ คนช.

มาตรา 35  ให้ สจป. จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ขอจัดตั้ง และการ
จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนเป็นไปตามระเบียบที่ อปม.ก าหนด

มาตรา 49  พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น
แสดงแนวเขตป่าชุมชน บริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการ
ใช้ประโยชนโดยรอบ โดย คจช. และสมาชิกป่าชุมชน ร่วมมือ



การปฏิบัติ  
1.  จนท. ประสาน ประธาน คจช./ผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อน าตรวจพื้นที่ป่าชุมชน

2. จนท./จนท.รังวัด/ ผู้น าตรวจ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบพื้นที่ และท าการรังวัด
ตามมาตรฐานการรังวัด

3. จนท.จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย
3.1 แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000
3.2 แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1 : 4,000 

การจัดเก็บข้อมูลในรูประบบดิจิตัล เก็บไว้ที่ สจป. และ สจช.

4. จนท. จัดท าป้ายป่าชุมชนและติดตั้งแสดงให้เห็นแนวเขตป่าชุมชน โดยประสาน
ความร่วมมือกับ คจช. และ สมาชิกป่าชุมชน 

4.1 ป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน (พื้นสีเขียว ตัวหนังสือขาว)
4.2 ป้ายบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ (พื้นสีแดง ตัวหนังสือขาว)
4.3 ป้ายบริเวณพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ (พื้นสีน้ าตาล ตัวหนังสือขาว)





แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
แผนงานบูรณาการพฒันาพืน้ที่ระดับภาค

กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับภาค เป้าหมาย  (805 ป่าชุมชน) งบประมาณ
1. ภาคเหนือ

(สจป.ที่ 1/สจป.ที่ 2/สจป.ที่ 3/ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน/3 สาขาแพร่)

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(สจป.ที่ 6/สจป.ที่ 7/สจป.ที่ 8 /6 สาขานครพนม/ 7 สาขาอุบลราชธานี)

3. ภาคกลาง   (สจป.ที่ 10/สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุร)ี

4. ภาคตะวันออก (สจป.ที่ 9 )

5. ภาคใต้ (สจป.ที่ 11 /สจป.ที่ 12)

275 ป่าชุมชน

480 ป่าชุมชน

15 ป่าชุมชน

10 ป่าชุมชน

25 ป่าชุมชน

19,881,400 บาท

35,162,200 บาท

1,079,000 บาท

731, 500 บาท

1,792,900 บาท





 ขอสังเกต จากคลินิกป่าชุมชน ที่ สจป.7 สาขาอุบลราชธานี

 1. กิจกรรมการจัดต้ัง เป็นการจัดตั้งตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 4,000 ป่าชุมชน ซึ่งเป็นป่าใหม่/ป่าหมดอายุ)

 2. การจัดตั้ง เป็นการด าเนินการ สนับสนุนการเตรียมเอกสาร และยื่นค าขอต่อ คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

 3. การส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการ ตามแนวทางที่กรมป่าไม้ก าหนด และเมื่อมีระเบียบ ให้ปรับตามนั้น และใช้ข้อบังคับ

 4. เงินอุดหนุน ด าเนินการเช่นเดิม แต่ปรับระเบียบกรมป่าไม้ ในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

 5. ส ารวจข้อมูลไม้ปลูก และไม้ทรงคุณค่าในพื้นที่บริเวณใช้ประโยชน์ พร้อมพิกัดที่ต้ัง แนบแผนจัดการ

 6. การฟ้องคดีทางแพ่ง ควรเสนอ อปม.ออกเป็นหนังสือสัง่การ และการคิดค านวณค่าเสียหาย (สจช.ประสาน สกม.)

 7. แผนที่แนบท้ายโครงการป่าชุมชน (ปชช.3) เดิม มีผู้ใดรับรอง กรณีใช้ประกอบคดี ควรประกาศในที่เปิดเผย หรือไม่
สรุป เป็นไปตามกฎหมายอยู่ก่อน และควรประกาศให้ทราบทั่วกัน เมื่อมีการปรับปรุง ต้องเสนอพร้อมแผน ให้ คปจ. เห็นชอบ


