
การส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

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

เป้าหมาย 5 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2567)

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

ป่าชุมชนตาม ม.99 และ ม.100
ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562จัดตั้งป่าชุมชน ปี 2543 - 2562

ป่าชุมชน 15,337 แห่ง
ชุมชนมีส่วนร่วม 17,442 หมู่บ้าน
เนื้อที่ 7.63 ล้านไร่

ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผน
จัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติภายใน 2 ปี 

นับแต่วันที่ระเบียบฯ มีผลใช้บังคับ



ความส าคัญของการจัดตั้งป่าชุมชน
เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบป่าชุมชน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

2. การฟื้นฟูพื้นที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน

3. การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน

4. การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู 
การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน

5. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน



ขั้นตอนการจัดตั้งป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
บุคคลในชุมชนอยู่ในอ าเภอเดียวกับพื้นที่ป่า

ซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ภูมิล าเนาในท้องที่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

จ านวน 50 คนขึ้นไป ร่วมกันตั้งตัวแทน 
(ผู้ยื่นค าขอ) และจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน

ผู้ว่าราชการจังหวัด /
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด /

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย1. วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน
2. รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดตั้ง
3. รายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
4. ความเป็นมาของป่าชุมชนโดยสังเขป สภาพพื้นที่ และแผนที่สังเขป
5. แผนการจัดการป่าชุมชน
6. รายการอ่ืนตามคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด

ยื่นค าขอ + เอกสารหรือหลักฐาน

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบค าขอ ภายใน 10 วัน

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
- ตรวจสอบ 
- รังวัดพื้นที่
- จัดท าแผนที่แสดงแนวเขต

ภายใน 45 วัน

เอกสารไม่ถูกต้อง

แจ้งผู้ยื่นค าขอ แก้ไขภายในก าหนด  ไม่น้อยกว่า 30 วัน ไม่แก้ไขตามก าหนดเวลาให้ถือว่ายกเลิกค าขอ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แจ้งให้ผู้ยื่นทราบ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ปิดประกาศค าขอ และแผนที่แสดงแนวเขต
ณ ศาลากลาง ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการอปท. 

หรือวิธีการอื่น ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
- พิจารณาข้อคัดค้าน
- จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็น
เสนอคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณา

ภายใน 45 วัน

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด พิจารณา
- ค าขอ 
- แผนจัดการป่าชุมชน 
- รายงานผลการตรวจสอบ 

ภายใน 30 วัน

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดมีมติให้จัดตั้ง/ไม่ได้จัดตั้ง

ให้คณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดแจ้งมติ
- ผู้ยื่นค าขอ 
- ผู้มีหนังสือคัดค้าน 
- อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ
ภายใน 15 วัน 

อธิบดีกรมป่าไม้
เห็นด้วยและไม่มี

การอุทธรณ์

อธิบดีกรมป่าไม้
ประกาศอนุมัติใน 
“ราชกิจจานุเบกษา”

แผนไม่ถูกต้อง แจ้งผู้ยื่น แก้ไขแผนให้เสร็จ   
ภายใน  45 วัน

ไม่ได้แก้ไขแผนตามก าหนด ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดไม่พิจารณาอนุมัติได้

ผู้คัดค้านมีสิทธิท าหนังสือต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

ยื่นอุทธรณ์ ต่อ คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน ภายใน 45 วัน 





แผนจัดการป่าชุมชน

แผนจัดการป่าชุมชนที่จัดท าขึ้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 
มีการก าหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณ
เพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพ
ความอยู่ของประชาชนในชุมชน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงแผนและวิธีด าเนินการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา หรือควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยต้องไม่ท าให้เกิดการสูญเสียสภาพความเป็นป่าทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์
และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์



การจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน

ส่งเสริม และสนับสนุน

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

จัดท าแผนจัดการป่าชุมชน
ของป่าชุมชน ตาม ม.99 / ม.100
พร้อมรายชื่อคณะกรรมการจัดการ

ป่าชุมชน เสนอภายใน 2 ปี

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

อนุมัติ

แผนจัดการป่าชุมชนใช้บังคับ อายุ 5 ปี

ปรับปรุง แก้ไข ภายใน 45 วัน

ส่งคืนให้น าไปปฏิบัติ

จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล

ม. 100 ป่าชุมชนที่ได้
จัดตั้งโดยการ
สนับสนุนของกรมป่าไม้
และอยู่ในพื้นที่อื่นของ
รัฐ

ม. 99 ป่าชุมชนที่ได้
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้หรือ
กฎหมายว่าด้วย      
ป่าสงวนแห่งชาติ 

หน่วยธุรการ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

สจป. / ศูนย์ป่าไม้ / สถานที่อื่นที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด

จัดท าแผนจัดการป่าชุมชน
เพ่ือประกอบการยื่นค าขอจัดตั้ง
ป่าชุมชน หรือเพื่อประกอบการ

ยื่นค าขอขยายเขต

แผนจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย

1. ชื่อแผนจัดการป่าชุมชนที่แสดงให้เห็นว่าเป็นของ
ป่าชุมชนใดที่ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือเป็นของ
ป่าชุมชนใด ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ พร้อมแนบแผนที่
มาตราส่วน 1:50,000 หรือแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 
โดยให้แสดงเครื่องหมายแปลงพื้นที่ที่ก าหนดให้เป็น
บริเวณเพื่อการอนุรักษ์ หรือบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
(ถ้ามี)

2. แผนปฏิบัติการป่าชุมชนโดยสังเขป แสดงถึงวิธีการ
จัดการป่าชุมชนด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
(1) ด้านการอนุรักษ์ (2) ด้านการฟ้ืนฟู 
(3) ด้านการพัฒนา  (4) ด้านการควบคุมดูแล
(5) ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ในป่าชุมชน

3. รายการไม้ทรงคุณค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษใ์ห้
คงอยู่ต่อไป ที่ส ารวจพบในป่าชุมชน (ถ้าม)ี 

4. จัดท าข้อบังคับการจัดการปา่ชุมชน ให้เกิดความ
เหมาะสมกับสภาพของแต่ละป่าชุมชน



ข้อห้ามในการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน

ห้ามท านา ท าไร่ ท าสวน ท าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ถาวร หรือกิจการเกษตรกรรมอื่น
ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 

การท าวนเกษตรร่วมกันของสมาชิกป่าชุมชนให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่ได้
ระบุพื้นที่ รูปแบบการด าเนินการ และมาตรการระมัดระวังผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ
ไว้ในแผนจัดการป่าชุมชน และแผนจัดการป่าชุมชนนั้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดแล้ว 

กรณีพื้นที่ป่าชุมชนมีสภาพเป็นป่าพรุ ห้ามขุดคลองระบายน้ าออกจากป่าพรุ
หรือก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ าท าให้เส้นทางน้ าตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป
จนเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ



การก าหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชน และสัดส่วนการประโยชน์

ป่าชุมชน 3 ขนาด ในกรณีที่มีการก าหนดบริเวณเพือ่การใช้ประโยชน์

1. ป่าชุมชนขนาดเล็ก
ได้แก่ ป่าชุมชนที่มีเนื้อที่

ให้มีบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่ป่าชุมชน

2. ป่าชุมชนขนาดกลาง
ได้แก่ ป่าชุมชนที่มีเนื้อที่

ให้มีบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่ป่าชุมชน แต่ต้อง

3. ป่าชุมชนขนาดใหญ่
ได้แก่ ป่าชุมชนที่มีเนื้อที่

ให้มีบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่ป่าชุมชน แต่ต้อง

การก าหนดขนาดของพ้ืนที่ป่าชุมชนให้
พิจารณาความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ขนาดของ
ชุมชน และศักยภาพของชุมชนท่ีมีความสามารถใน  
การจัดการป่าชุมชนนั้นด้วย



การจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน
ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชน

หรือผู้น าตรวจ

ลงพื้นที่ป่าชุมชน คณะเจ้าหน้าที่ / ผู้น าตรวจ

จัดท ารายงานตรวจสอบพ้ืนที่ร่วมกันท าการรังวัด / สอบทานแนวเขต / 
ก าหนดสัดสว่นพื้นที่บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์

เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
แจ้งประสาน

ก าหนดเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่รังวัด

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

จัดท าแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าชุมชน และ
พื้นที่บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 

มาตราส่วน 1:4,000 และ 1:50,000

+

เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ / ศูนย์ป่าไม้ / คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน / สมาชิกป่าชุมชน

จัดท าป้าย   – แสดงแนวเขตป่าชุมชน
– แสดงพื้นที่บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์
– แสดงพื้นที่บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์

ร่วมกัน



สิ่งที่ดีขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

1. เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น มีแนวทางปฏิบัติชัดเจน

2. มีกฎหมายรองรับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ท าให้มีหน้าที่และอ านาจชัดเจน 
ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐ

3. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ท าให้เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
รวมถึงลดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

4. ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ไม่มีวันหมดอายุโครงการ   
เว้นแต่มีค าสั่งเพิกถอน

5. สามารถขยายการจัดตั้งป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น น าไปสู่เป้าหมายเพิ่มที่ป่า 40%



อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
มีจ านวนทั้งสิ้น 33 ฉบับ ประกอบด้วย
1. พระราชกฤษฎีกา จ านวน 1 ฉบับ
2. กฎกระทรวง จ านวน 2 ฉบับ
3. ระเบียบประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชน จ านวน 1 ฉบับ
4. ระเบียบคณะกรรมการสรรหา จ านวน 1 ฉบับ
5. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน จ านวน 17 ฉบับ
6. ประกาศคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน จ านวน 1 ฉบับ
7. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ฉบับ
8. ระเบียบกรมป่าไม้ จ านวน 8 ฉบับ

ต้องด าเนินการออกกฎหมายอนุบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยด าเนินการ ดังนี้

พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มาตรา 104 



1. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 (ตามมาตรา 4)  
(ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 28 ม.ค. 2563) 

2. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2562 (ตามมาตรา 4)
(ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 28 ม.ค. 2563)

3. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตามมาตรา 4) 
ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 12 ก.พ. 2563)

4. ระเบียบคณะกรรมการสรรหา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน พ.ศ. 2563 (ตามมาตรา 12) 
(ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 29 เม.ย. 2563)

5 .ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน พ.ศ. 2563 (ตามมาตรา 35)

6. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการก าหนดรูปแบบบัตรประจ าตัวกรรมการ 
จัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ. 2563 
(ตามมาตรา 71)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน 6 ฉบับ



1. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าทีข่องหนว่ยงานของรัฐเปน็กรรมการในคณะกรรมการปา่ชุมชนประจ าจังหวัด 
พ.ศ. …. (ตามมาตรา 24)

2. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการก าหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนและสัดส่วน

การใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. .... (ตามมาตรา 31)

3. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 
พ.ศ. .... (ตามมาตรา 28)

4. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน พ.ศ. .... 
(ตามมาตรา 17) 

5. ร่างระเบียบประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ....  (ตามมาตรา 20)

รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน 9 ฉบับ



6. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจัดการป่าชุมชน 
พ.ศ. ....  (ตามมาตรา 42)

7. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งและขยายเขต 
ป่าชุมชน พ.ศ. ....

8. ร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. … (ตามมาตรา 4)

9. ร่างกฎกระทรวงก าหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. .... (ตามมาตรา 4)

รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน 9 ฉบับ (ต่อ)


