
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ  ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แห่งท้องที่ 
  
2. พื้นที่ด าเนินการ  จังหวัดในท้องที่รับผิดชอบของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แห่งท้องที่ 
 
3. ระยะเวลากิจกรรม  1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
 
4. กิจกรรม 

๔.1 กิจกรรมอ านวยการ 
 ประสำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

    ๔.2 กิจกรรมจัดตั้งป่าชุมชน 
๔.๒.๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย 

1) เป็นชุมชนที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ป่ำที่จะน ำมำจัดตั้งป่ำชุมชน หรือร่วมกับ
ชุมชนในท้องที่อ่ืนที่มีอำณำเขตติดต่อกับชุมชนที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ป่ำที่จะน ำมำจัดตั้งป่ำชุมชน  
ซึ่งมีควำมสำมำรถร่วมดูแลรักษำป่ำชุมชนนั้นได้ที่อยู่ในอ ำเภอเดียวกันรวมตัวกันขอจัดตั้งป่ำชุมชน 

2) ผู้ร่วมขอจัดตั้งต้องเป็นบุคคลในชุมชนมีอำยุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป และมีภูมิล ำเนำอยู่ใน
อ ำเภออันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ป่ำ ที่ขอจัดตั้งเป็นป่ำชุมชนไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ โดยมีจ ำนวน
รวมกันตั้งแต ่๕๐ คนข้ึนไป  

3) พ้ืนที่ ที่ ขอจัดตั้ งป่ ำชุมชนต้องเป็น พ้ืนที่ ป่ ำสงวนแห่ งชำติ  หรือ พ้ืนที่ ป่ ำไม้ ตำม
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484  

4) พื ้นที ่ที ่ขอจัดตั ้งป่ำชุมชนต้องไม่อยู ่ใน เขตป่ำอนุรักษ์ ต้องไม่เป็นหรือไม่มีพื ้นที่  
ที่บุคคลใดได้มำตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน ต้องไม่เป็นหรือไม่มีพ้ืนที่ที่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของ
รัฐ หรือบุคคลใดได้รับอนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ ต้องไม่เป็นหรือไม่มีพื้นที่ที ่กรมป่ำไม้ใช้หรือจัดกำรหรือ
ประกำศเป็นพื้นที่วิจัยหรือจัดกำรใดๆ  

๔.๒.๒ แนวทางการด าเนินการ 
1) จัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปี (Action Plan) (ตำมแบบฟอร์ม) วำงแผน ประสำนงำน 

และด ำเนินกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งป่ำชุมชนให้กบัชุมชนในพ้ืนที่ป่ำชุมชนเป้ำหมำย  
2) ให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และให้ค ำแนะน ำชุมชนในพ้ืนที่ป่ำชุมชน

เป้ำหมำยจัดท ำเอกสำรและหลักฐำน (ตำมแบบฟอร์ม) ดังต่อไปนี้ 
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(1) จัดท ำค ำขอจัดตั้งป่ำชุมชน คนช. ๖-๑ 
(2) จัดท ำรำยชื่อและประวัติของผู้ร่วมขอจัดตั้งป่ำชุมชนโดยสังเขป คนช. ๖-๑(๑) 
(3) จัดท ำรำยชื่อคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน คนช. ๖-๑(๒) 
(๔) จัดท ำแผนจัดกำรป่ำชุมชน คนช. ๕-๑ 
(๕) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป่ำชุมชน คนช. ๕-๒ 
(๖) จัดท ำไม้ทรงคุณค่ำในป่ำชุมชน คนช. ๕-๓ (ถ้ำมี) 
(๗) จัดท ำข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรป่ำชุมชน (ตัวอย่ำง ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำร 

ป่ำชุมชน) 
3) ส่งเสริมให้ชุมชนยื่นค ำขอและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ณ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 

แห่งท้องที่ หรือศูนย์ป่ำไม้แห่งท้องที่ 
๔) ให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมกับชุมชนในกำรจัดท ำแผนที่ตำมระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรจัดท ำ 

แผนที่แสดงแนวเขตป่ำชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓  
(๑) จัดท ำข้อมูล Shape File ในรูปแบบ Polygon ของแปลงป่ำชุมชนรำยละเอียดตำม

ตำรำง Attribute table (เอกสำรแนบ) โดยให้จัดท ำข้อมูลพิกัดรอบขอบเขตป่ำชุมชน ข้อมูลพิกัดบริเวณพ้ืนที่
เพ่ือกำรอนุรักษ์ และบริเวณพ้ืนที่เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ และจัดท ำข้อมูลตำรำงค่ำพิกัดรอบแปลงป่ำชุมชน 
ในรูปแบบ Excel ตำมตัวอย่ำง (เอกสำรแนบ) พร้อมจัดท ำแผนที่ ดังนี้ 
 - แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (1:50 ,000) ให้จัดท ำแผนที่แสดงแนวเขต 
ป่ำชุมชน พร้อมระบุกำรแบ่งบริเวณพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์และบริเวณพ้ืนที่เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ (ตำมตัวอย่ำง) 
 - แผนที่ภำพถ่ำยออร์โธสีเชิงเลข (๑:๔,๐๐๐) ให้จัดท ำแผนที่แสดงแนวเขตป่ำชุมชน  
พร้อมระบุกำรแบ่งบริเวณพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์และบริเวณพ้ืนที่เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ (ตำมตัวอย่ำง) 

(๒) ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แห่งท้องที่แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แผนที่แสดงแนวเขตป่ำชุมชน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕ คน โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 
แห่งท้องที่เป็นประธำนกรรมกำร และมีเจ้ำหน้ำที่ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แห่งท้องที่ซึ่งมีคุณวุฒิด้ำนกำร
รังวัดหรือกำรจัดท ำแนวเขต อย่ำงน้อย ๑ คนร่วมเป็นคณะกรรมกำร  

(๓) กำรประชุมของคณะกรรมกำรตำมข้อ (๒) ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

กำรวินิฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

(๔) ให้ เจ้ำหน้ำที่รังวัดหรือ เจ้ำหน้ำที่ ผู้ที่ ได้รับมอบหมำย จ ำนวน ๑ รำย และให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แห่งท้องที่ลงนำมรับรองแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ 
(1:50,000) และแผนที่ภำพถ่ำยออร์โธสีเชิงเลข (๑:๔,๐๐๐) 

๕) ให้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบค ำขอจัดตั้งป่ำชุมชนตำมแบบ คนช. ๖-๒ โดยให้ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรตรวจสอบค ำขอ จ ำนวน ๑ รำย และเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้
ตรวจสอบพ้ืนที่ รังวัดพ้ืนที่ และจัดท ำแผนที่แสดงแนวเขตป่ำชุมชน จ ำนวน ๑ รำย ลงนำมเป็นผู้รำยงำนผล 
กำรตรวจสอบ ให้บุคคลซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อเป็นประธำนกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนลงนำมเป็นผู้ยื่นค ำขอจัดตั้ง 
ป่ำชุมชน/ผู้น ำตรวจ และให้ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรป่ำชุมชน ลงนำมเป็นผู้ตรวจสอบรำยงำน  
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๖) ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของเอกสำรตำมแบบฟอร์มกำรตรวจเอกสำร
กำรจัดตั้งป่ำชุมชน Check List และแบบรำยงำนรำยชื่อป่ำชุมชนที่ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งป่ำชุมชน 
พร้อมสแกนเอกสำรค ำขอจัดตั้งป่ำชุมชนที่เกี่ยวข้องเป็นไฟล์ข้อมูล (PDF) ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งให้ 
กรมป่ำไมท้รำบ ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  

๗) ให้เสนอรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่กรมป่ำไม้ (หัวหน้ำหน่วยป้องกันและพัฒนำป่ำไม้ และ/หรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนป่ำชุมชน) เพ่ือให้คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัดพิจำรณำแต่งตั้งเป็น 
“เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน” ร่วมกับสมำชิกป่ำชุมชนแต่ละแห่ง 

8) ให้ส่งค ำขอจัดตั้งป่ำชุมชนพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำ
จังหวัดเพ่ือพิจำรณำ หำกมีกำรปรับปรุงแก้ไข  ให้ประสำนชุมชนด ำเนินกำรให้ เป็นไปตำมควำมเห็น
คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด 

    ๔.3 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชน 
๔.๓.๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย 

ป่ำชุมชนตำมมำตรำ 99 และป่ำชุมชนตำมมำตรำ 100 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. 2562  
 ๔.๓.๒ แนวทางการด าเนินการ 

๑) กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
(๑) กำรส่งเสริมประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ ขั้นตอนกระบวนกำรด ำเนินงำน 

กำรส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน และแจ้งข่ำวด้ำนป่ำชุมชนให้กับป่ำชุมชนเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ  
โดยวำงแผนและก ำหนดแผนด ำเนินงำนประจ ำปี (Action Plan)  (ตำมแบบฟอร์ม) ให้สอดคล้องกับแผนงำน
ประจ ำปี  ในชุมชนเป้ำหมำยที่จะส่งเสริมกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. 2562  
เช่น กำรผลิตสื่อ กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ กำรฝึกอบรม กำรจัดเวทีชำวบ้ำน กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎหมำยและงำนด้ำนป่ำชุมชน เป็นต้น 

(๒) จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (ตำมแบบฟอร์ม)  
ส่งส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน ทุก ๖ เดือนรอบที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๔ และรอบที่ ๒ ภำยในวันที่  
๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมส่งให้ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้ ต่อไป 

๒) กำรจัดท ำแผนจัดกำรป่ำชุมชน 
(1) ประสำนงำน ให้ค ำแนะน ำ และด ำเนินกำรส่งเสริมกำรจัดท ำแผนจัดกำรป่ำชุมชนตำม

มำตรำ 99 และมำตรำ 100 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. 2562 ให้กับชุมชนในกำรจัดท ำแผนจัดกำร 
ป่ำชุมชนซึ่ งประกอบด้วยกิจกรรมด้ำนหนึ่ งด้ำนใดหรือทั้ ง ๕ ด้ำน ดังนี้  ด้ำนกำรอนุรักษ์  ด้ำนกำรฟ้ืนฟู  
ด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำนกำรควบคุมดูแล และด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติในป่ำชุมชน 

(2) แผนจัดกำรป่ำชุมชนมีกำรก ำหนดบริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ และบริเวณเพ่ือกำร 
ใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์เพียงอย่ำงเดียว ให้สอดคล้องกับสภำพภูมิประเทศและสภำพควำม
เป็นอยู่ของประชำชนในชุมชน และแสดงให้เห็นถึงแผนและวิธีด ำเนินกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนำ หรือ
ควบคุมดูแลสภำวะแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ  
ในป่ำชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยต้องไม่ท ำให้เกิดกำรสูญเสียสภำพควำมเป็นป่ำ ทั้งในบริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์  
และบริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 
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(3) ให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุน และให้ค ำแนะน ำ ชุมชนจัดท ำแผนจัดกำร 
ป่ำชุมชน ประกอบด้วย 

(3.๑) แผนจัดกำรป่ำชุมชน คนช. ๕-๑ 
(3.๒) แผนปฏิบัติกำรป่ำชุมชน คนช. ๕-๒ 
(3.๓) รำยกำรไม้ทรงคุณค่ำในป่ำชุมชน คนช. ๕-๓ 
(3.๔) ข้อบังคับกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

ทั้งนี้ ให้จัดท ำแผนที่แนบท้ำยแบบ คนช. 5-1 มำตรำส่วน 1:50,000 และ 1:4,000 เพ่ือแสดงแนวเขตป่ำ
ชุมชนและก ำหนดบริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ โดยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ได้รับมอบหมำย
หรือเจ้ำหน้ำที่รังวัดลงนำมรับรองแผนที่ อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 รำย 

(4) ส่งเสริมให้ชุมชนยื่นแผนจัดกำรป่ำชุมชนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ณ ส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้แห่งท้องที่ หรือศูนย์ป่ำไม้แห่งท้องที่ 

(5) เมื่อได้รับแผนจัดกำรป่ำชุมชนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบ
เอกสำรตำมแบบฟอร์มกำรตรวจสอบกำรส่งเสริมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรป่ำชุมชน Check List และ 
แบบรำยงำนรำยชื่อป่ำชุมชนที่ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรป่ำชุมชน พร้อมสแกนเอกสำร 
แผนจัดกำรป่ำชุมชนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องเป็นไฟล์ข้อมูล (PDF) ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งให้กรมป่ำไม้
ทรำบ ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

(6) หำกมีกำรปรับปรุงแก้ไขแผนจัดกำรป่ำชุมชนจำกคณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำ
จังหวัด ให้ประสำนชุมชนด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด 

(7) ให้เสนอรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่กรมป่ำไม้ (หัวหน้ำหน่วยป้องกันและพัฒนำป่ำไม้ และ/หรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนป่ำชุมชน) เพ่ือให้คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัดพิจำรณำแต่งตั้งเป็น 
“เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน” ร่วมกับสมำชิกป่ำชุมชนแต่ละแห่ง 

    ๔.4 กิจกรรมการจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 
๔.๔.๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย 

ป่ำชุมชนตำมมำตรำ 99 และป่ำชุมชนตำมมำตรำ 100 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. 2562 
๔.๔.๒ แนวทางการด าเนินการ 

๑) กำรรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณกำรใช้ประโยชน์ป่ำชุมชน 
(1) ให้เจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่รังวัด และผู้น ำตรวจ ร่วมกันตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ป่ำชุมชน

ตำมมำตรำ 99 และป่ำชุมชนตำมมำตรำ 100 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. 2562   
(2) กำรรังวัดพ้ืนที่ป่ำชุมชนตำมข้อ (๑) ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรังวัดบนแผนที่ภำพถ่ำย

ทำงอำกำศ ที่คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนระวำงแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐก ำหนด  
๒) กำรจัดท ำแผนที่แสดงแนวเขตป่ำชุมชน และแบ่งบริเวณกำรใช้ประโยชน์ 

(๑) เมื่อท ำกำรตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ป่ำชุมชนแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำแผนที่แสดงแนวเขต 
ป่ำชุมชน ดังนี้ 

(๑.1) เมื่อท ำกำรตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ป่ำชุมชนแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่ จัดท ำข้อมูล 
Shape File ในรูปแบบ Polygon ของแปลงป่ำชุมชนรำยละเอียดตำมตำรำง Attribute table (เอกสำรแนบ) 
โดยให้จัดท ำข้อมูลพิกัดรอบขอบเขตป่ำชุมชน 1 ชุด ข้อมูลพิกัดบริเวณพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์ 1 ชุด และบริเวณ
พ้ืนที่เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 1 ชุด จัดท ำข้อมูลตำรำงค่ำพิกัดรอบแปลงป่ำชุมชนในรูปแบบ Excel ตำมตัวอย่ำง 
(เอกสำรแนบ) พร้อมจัดท ำแผนที่ ดังนี้ 
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- แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (1:50,000) ให้จัดท ำแผนที่แสดงแนวเขตป่ำชุมชน  
พร้อมระบุกำรแบ่งบริเวณพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์และบริเวณพ้ืนที่เพ่ือกำรใช้ประโยชน์  

- แผนที่ภำพถ่ำยออร์โธสีเชิงเลข (๑:๔,๐๐๐) ให้จัดท ำแผนที่แสดงแนวเขตป่ำชุมชน 
พร้อมระบุกำรแบ่งบริเวณพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์และบริเวณพ้ืนที่เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ ในกรณีที่ป่ำชุมชนนั้น  
มีหลำยแปลง ให้จัดท ำแผนที่แยกเป็นรำยแปลงทุกแปลง  
ทั้งนี้ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหรือเจ้ำหน้ำที่รังวัดลงนำมรับรองแผนที่ อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 รำย 

๓) กำรจัดท ำป้ำยป่ำชุมชน 
(1) ให้ด ำเนินกำรจัดท ำป้ำยแสดงแนวเขตป่ำชุมชนหรือป้ำยแสดงแนวเขตบริเวณเพ่ือกำร

อนุรักษ์หรือป้ำยแสดงแนวเขตบริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ โดยให้จัดท ำจ ำนวน ๑๐ ป้ำย ต่อเส้นแนวเขต 
ป่ำชุมชน ๑ กิโลเมตร 

 (2) ควรพิจำรณำกำรจัดท ำป้ำยแสดงแนวเขตป่ำชุมชนเป็นล ำดับแรก 
 (3) รูปแบบหรือลักษณะของป้ำย ท ำด้วยแผ่นโลหะหรือวัสดุอ่ืนที่มีควำมทนทำนไม่เสื่อม

สลำยได้ง่ำย มีขนำดกว้ำง 20 เซนติเมตร ยำว 50 เซนติเมตร ตัวหนังสือสีขำว ขนำดควำมสูง 6 เซนติเมตร 
โดยใช้แบบอักษรชุด TH Sarabun  ดังนี้ 

     (3.1) ป้ำยแสดงแนวเขตป่ำชุมชน พ้ืนสีเขียว ระบุถ้อยค ำว่ำ “เขตป่ำชุมชน” 
     (3.2) ป้ำยแสดงแนวเขตบริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ พ้ืนสีแดง ระบุถ้อยค ำว่ำ “บริเวณ

เพ่ือกำรอนุรักษ”์ 
     (3.3) ป้ำยแสดงแนวเขตบริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ พ้ืนสีน้ ำตำล ระบุถ้อยค ำว่ำ 

“บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์” 
(4) หลักเกณฑ์กำรติดตั้งป้ำย ให้ติดตั้งป้ำยในจุดที่สังเกตได้ง่ำยตำมควำมเหมำะสมของ

สภำพพ้ืนที่ 
4) ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของเอกสำรตำมแบบฟอร์มกำรตรวจเอกสำร

กำรจัดท ำแนวเขตและแบ่งบริเวณกำรใช้ประโยชน์ป่ำชุมชน  Check List และแบบรำยงำนรำยชื่อ 
ป่ำชุมชนที่ด ำเนินกำรจัดท ำแนวเขตและแบ่งบริเวณกำรใช้ประโยชน์ป่ำชุมชน พร้อมรวบรวมไฟล์และสแกน
เอกสำรที่เกี่ยวข้องเป็นไฟล์ข้อมูล (PDF) ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งให้กรมป่ำไม้ทรำบ ภำยในวันที่ 5  
ของเดือนถัดไป 

    ๔.5 กิจกรรมการติดตามผล 
4.5.1 ด ำเนินกำรวำงแผนและประสำนงำนให้ค ำแนะน ำ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของรำษฎรในหมู่บ้ำน

ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
4.5.2 จัดท ำค ำขอ “แผนกำรปฏิบัติงำนและงบประมำณ กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565” พร้อมรำยชื่อป่ำชุมชนที่คำดว่ำจะเข้ำร่วมด ำเนินงำนกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำร 
ป่ำชุมชน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เสนอกรมป่ำไม้ ภำยในวันที่ 30 มกรำคม 2564 

4.5.3 ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำรำยงำนสรุปผลส ำรวจกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรดูแล 
รักษำ พัฒนำป่ำไม้และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 โดยส ำรวจป่ำชุมชนเป้ำหมำย จ ำนวนร้อยละ 5 ของเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน  
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           โดยให้ด ำเนินกำรส ำรวจป่ำชุมชนละ 5 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งแบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วมของ 
ทุกภำคส่วนในกำรดูแล รักษำ พัฒนำป่ำไม้และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว ให้ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน ภำยในวันที่ 30 สิงหำคม 
2564 
 
5. งบประมาณ 

แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงกำรเติบ โตอย่ ำงยั่ งยืน  อนุ รักษ์  ฟ้ืน ฟู  แล ะป้องกันกำรท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติ โครงกำรป้องกันรักษำป่ำ พัฒนำ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรป่ำชุมชน กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
6. การจัดท ารายงาน 

ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตำมก ำหนดเวลำ และให้จัดส่งรำยงำนแยกแต่ละกิจกรรมของงำนที่ ได้รับ
จำกส่วนส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน อย่ำงชัดเจนเป็นรำยงำนเฉพำะแต่ละกิจกรรม (น ำส่งแยกแต่ละ
กิจกรรม) ดังนี้ 

 

วันที่ / ช่วงเวลา ที่ต้องจัดส่ง 

 

รายงานที่ต้องจัดส่งกรมป่าไม้ 

ภำยในวันที่ 30 มกรำคม 2564 ค ำขอแผนกำรปฏิบัติงำนและงบประมำณ กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำร 
ป่ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ภำยในวันที่ 25 ของทุกเดือน รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินรำยเดือน ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด  

ภำยใน 5 วัน หลังสิ้นไตรมำส 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยเงินตำมแบบ สงป. 301จ. 
และ สงป. 302จ. พร้อมภำพถ่ำยผลกำรปฏิบัติงำนประกอบรำยงำน 
และแผ่นบันทึกข้อมูลรูปภำพผลกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบ CD 

ภำยในวันที่ 10 เมษำยน 2564 
และภำยในวันที่ 5 ตุลำคม 2564 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ (เอกสำรแนบ) 

ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

1. แบบรำยงำนรำยชื่อป่ำชุมชนที่ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งป่ำชุมชน  
พร้อมเอกสำรและหลักฐำน ตำมข้อ 4.2.2 
2. แบบรำยงำนรำยชื่อป่ำชุมชนที่ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรจัดท ำแผนกำร
จัดกำรป่ำชุมชน พร้อมเอกสำรและหลักฐำน ตำมข้อ 4.3.2 
3. แบบรำยงำนรำยชื่อป่ำชุมชนที่ด ำเนินกำรจัดท ำแนวเขตและแบ่งบริเวณ
กำรใช้ประโยชน์ป่ำชุมชน พร้อมแผนที่แสดงแนวเขตป่ำชุมชน พร้อมเอกสำร
และหลักฐำน ข้อ 4.4.2 

ภำยในวันที่ 30 สิงหำคม 2564 
ส่งแบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรดูแล รักษำ พัฒนำ 
ป่ำไม้และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2564 
สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และสรุปผลค่ำใช้จ่ำยงบประมำณ พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูลรูปภำพผลกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบ CD 

 


