
 

ราง 
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน 
วาดวยการจัดทําแผนจัดการปาชุมชน 

พ.ศ. .... 
   

 
 โดยที่เปนการสมควรกําหนดแนวทางการจัดทําแผนจัดการปาชุมชน และกรอบ 
แนวทางการออกขอบังคับเกีย่วกับการจัดการปาชุมชน ซึ่งประกอบดวยการอนุรักษ การฟนฟู การพัฒนา  
การควบคุมดูแล และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในปาชุมชน เพื่อใหการจัดทําแผนจัดการ
ปาชุมชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดลอม และความ
หลากหลายทางชีวภาพในปาชุมชนมีความสมดุลและย่ังยืน  
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๔) และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติปาชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
  
 ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน วาดวยการจัดทํา
แผนจัดการปาชุมชน พ.ศ. ....” 
 
 ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว 
ในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 
 ขอ ๔  ในระเบียบน้ี   
 “ไมทรงคุณคา” หมายความวา ไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม  และให
หมายความรวมถึงไมอื่นใดที่ควรคาแกการอนุรักษใหคงอยูตอไปตามลักษณะหรือชนิดที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 
   “ปาเสื่อมโทรม” หมายความวา พื้นที่ที่มีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูนอย และ 
ปาน้ันยากที่จะกลับ ฟนคืนดีไดตามธรรมชาติ โดยมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบลําตนตรงที่สูง 
หน่ึงรอยสามสิบเซนติเมตร จากพื้นดิน ต้ังแตหาสิบถึงหน่ึงรอยเซนติเมตร ข้ึนกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกิน 
ไรละแปดตน หรือมีขนาดความโตเกินหน่ึงรอยเซนติเมตรข้ึนไป ข้ึนกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 
สองตน 
 

“เจาหนาที่” หมายความวา  เจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมแหงทองที่หรือ
เจาหนาที่กรมปาไมซึ่งอธิบดีกรมปาไมมอบหมาย 

 
 
 
 

ผานคณะกรรมการ ทส. พิจารณาแลว 
 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
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ขอ ๕  ใหประธานกรรมการนโยบายปาชุมชนรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจ
ออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน
เปนผูวินิจฉัยช้ีขาด คําวินิจฉัยน้ันใหเปนที่สุด 
 
 

หมวด ๑ 
แผนจัดการปาชุมชน 
  

 
 ขอ ๖ แผนการจัดการปาชุมชน ประกอบดวย การอนุรักษ การฟนฟู การพัฒนา  
การควบคุมดูแล และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในปาชุมชน  
 
 ขอ ๗  ใหกรมปาไมจัดหาเจาหนาที่หรือประสานความรวมมือไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หรือผูซึ่งมีความรู ความเช่ียวชาญ มีผลงาน เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหรือภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนและชวยเหลือชุมชนที่ย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชนหรือ
คณะกรรมการจัดการปาชุมชนในการจัดทําแผนจัดการปาชุมชน    
 
 ขอ ๘  แผนจัดการปาชุมชนที่จัดทําข้ึนเพื่อประกอบการย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชน หรือที่
คณะกรรมการจัดการปาชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ จัดทําข้ึนตามมาตรา ๑๐๒ หรือ 
เพื่อประกอบการย่ืนคําขอขยายเขตปาชุมชน ใหเปนไปตามแบบ คนช. 5-1 ทายระเบียบน้ี ซึ่งอยางนอยตอง
ประกอบดวยรายการ ดังตอไปน้ี  
 (๑) ช่ือแผนจัดการปาชุมชนที่แสดงใหเห็นวาเปนของชุมชนใดที่ย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชน
หรือเปนของปาชุมชนใด 

(2) ขอมูลสภาพพื้นที่ พรอมแนบแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือภาพถาย
ดาวเทียมที่แสดงแนวเขตพื้นที่ที่ ย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชน หรือขยายเขตปาชุมชน หรือปาชุมชนตาม 
มาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ โดยใหแสดงเครื่องหมายแปลงพื้นที่ที่กําหนดใหเปนบริเวณเพื่อการอนุรักษ 
หรือบริเวณเพื่อการใชประโยชน (ถามี) โดยแตละบริเวณอาจมีแปลงพื ้นที่หลายแปลงก็ได การ
กําหนดใหเปนบริเวณเพื่อการอนุรักษหรือบริเวณเพื่อการใชประโยชนตองสอดคลองกับระเบียบ
ที่คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนกําหนดตามมาตรา ๓๑ วรรคสองดวย  

(3)  แผนปฏิบัติการปาชุมชนที่จัดทําตามแบบ คนช. 5-2 ทายระเบียบน้ี ที่แสดงใหเห็น
ถึงวิธีการจัดการปาชุมชนในแปลงพื้นที่ที่กําหนดตาม (2) โดยสังเขป ซึ่งตองประกอบดวยกิจกรรมดาน
หน่ึงดานใดหรือทั้ง ๕ ดาน ดังน้ี   

 (ก) ดานการอนุรักษ เปนการรักษาไวซึ่งสภาพตามธรรมชาติของพื้นที่ โดยการ 
งดเวนซึ่งการกระทําการใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ในระยะยาว และการปองกันซึ่งภัยอันอาจเกิดจากธรรมชาติและภัยจากการ
กระทําของมนุษย เชน การลาดตระเวน การทําแนวกันไฟปา การจัดชุดลาดตระเวน การใช
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญา ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
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(ข) ดานการฟนฟู เปนการกระทําหรืองดเวนกระทําใด ๆ เพื่อใหพื้นที่กลับคืนสู

สภาพอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ 
  ๑) บริเวณเพื่อการอนุรักษ ใหระบุแผนการปลูกฟนฟูหรือปรับปรุงสภาพพื้นที่   

ปาชุมชนหรือพื้นที่ปาเสื่อมโทรมเพื่อใหมีสภาพปาที่สมบูรณข้ึน และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ  
  ๒) บริเวณเพื่อการใชประโยชน ใหระบุแผนการปลูกฟนฟูหรือปรับปรุงสภาพ

พื้นที่ปาชุมชนหรือพื้นที่ปาเสื่อมโทรมเพื่อใหมีสภาพปาที่สมบูรณข้ึน กรณีการปลูกฟนฟูมีวัตถุประสงค
เพื่อการใชประโยชนจากไม  เมื่อดําเนินการปลูกตนไมตามแผนการปลูกแลว ใหจัดทําบัญชี 
คาพิกัดแปลงปลูกหรือตนไมที่ปลูกข้ึน ชนิดและจํานวนตนไมที่ปลูก และรายงานคณะกรรมการปาชุมชน
ประจําจังหวัดเพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลประกอบการใชประโยชนจากผลผลิตและบริการปาชุมชนตาม
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง 
  (ค) ดานการพัฒนา เปนการกระทําใด ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ปาชุมชนใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชน การพัฒนาดานสาธารณูปโภค การพัฒนาศูนยการเรียนรู 
เพื่อการศึกษาธรรมชาติและศูนยขอมูลปาชุมชน และการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในปาชุมชน  
เปนตน  ทั้งน้ี ตองไมทําใหเกิดความเสียหายและไมเปนการทาํลายสภาพธรรมชาติเดิมของปาชุมชน เชน  
การจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ การสรางศาลาที่พักขนาดเล็ก หรือที่พักจุดลาดตระเวน การพัฒนา
แหลงนํ้าขนาดเล็ก กรณีมีการกอสรางหรือใชเครื่องจักรในการดําเนินกิจการดังกลาว ตองเสนอ
รายละเอียดเฉพาะโครงการพัฒนาน้ันเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด 
และตองดําเนินการรวมกับพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดมอบหมาย  
ทั้งน้ี ตองสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง และ
ตองมาตรา 51 วรรคสอง (2) ดวย  
  (ง) ดานการควบคุมดูแล เปนการกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและบรรเทา 
ความเสียหายที่จะเกิดแกปาชุมชนตามขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชน การกําหนดใหมีการประชุม
คณะกรรมการจัดการปาชุมชนและสมาชิกปาชุมชน แผนปฏิบัติการลาดตระเวนปาประจําป การวาง
ระบบรับแจงเหตุกรณีพบเห็นการกระทําผิดกฎหมายภายในปาชุมชน  

(จ) ดานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในปาชุมชน 
     ๑) การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในปาชุมชน เชน การเก็บหา 
ของปา การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปาชุมชน 
การทองเที่ยวเ ชิงอนุรักษโดยชุมชน พักผอนหยอนใจในปาชุมชน และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ตองเปนไปอยางสมดุลและย่ังยืน และสอดคลองกับระเบียคณะกรรมการนโยบาย
ปาชุมชนทีอ่อกตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง และมาตรา 51 วรรคสอง (2)  

 ๒) ในกรณีที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกปาชุมชนเพื่อดําเนินวิสาหกิจชุมชนที่
เกี่ยวของกับผลผลิตทรัพยากรธรรมชาติที่ไดมาจากปาชุมชนตองมีแผนการดําเนินการที่ชัดเจน  

 ๓) การจั ดกิจกรรมส งเสริ มการเรียนรู เกี่ ยวกั บการอนุรั กษและฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในปาชุมชน รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชน สามารถจัดได
ทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษและบริเวณเพื่อการใชประโยชน   

 ๔) การใชประโยชนจากพื้นที่เพื่อจัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพาะชํา
กลาไม หรือปลูกพืชสมุนไพร ใหกระทําโดยการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม โดยจะทําใหเสียสภาพปามิได  
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   ๕) กรณีที่มีการใชประโยชนจากไม ใหทําไดในบริเวณเพื่อการใชประโยชน  
โดยตองไมใชประโยชนจากไมทรงคุณคาที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและใหทําไดตามความจําเปนเพียงเฉพาะ
เพื่อใชสอยในครัวเรือนของสมาชิกปาชุมชน หรือใชในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนเทาน้ัน และ 
ในกรณีที่มีการนําไมมาใชประโยชน ใหระบุหลักเกณฑที่คณะกรรมการจัดการปาชุมชนจะอนุญาตให
สมาชิกปาชุมชนนําไมมาใชประโยชนได แผนการใชประโยชนจากไม และแผนปลูกตนไมทดแทน  
ที่สอดคลองกับระเบยีบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนทีอ่อกตามความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง (2)  ทั้งน้ี 
หากยังไมสามารถกําหนดไดในแผนจดัการปาชุมชน คณะกรรมการจัดการปาชุมชนตองนําไปกําหนดไวใน
ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชน  

 (4) รายการไมทรงคุณคาที่ควรคาแกการอนุรักษใหคงอยูตอไปตามลักษณะหรือชนิด 
ที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในนิยามคําวา “ไมทรงคุณคา” ในมาตรา ๔ ที่สํารวจพบใน 
ปาชุมชน (ถามี) โดยจัดทําตามแบบ คนช. ๕-๓ ทายระเบียบน้ี  

 
ขอ ๙  ในกรณีที่คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดพิจารณาแผนจัดการปาชุมชน

แลวเห็นวาตองแกไขขนาดของพื้นที่ที่กําหนดใหเปนบริเวณเพื่อการใชประโยชนใหไดสัดสวนตามขนาด
ของพื้นที่ปาชุมชนที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ 
วรรคสอง ใหเจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมแหงทองที่หรือเจาหนาที่กรมปาไมซึ่งอธิบดีกรมปาไม
มอบหมายรวมกับผูย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชนหรือคณะกรรมการจัดการปาชุมชน ดําเนินการแกไขปรับปรุง
แผนที่หรือจัดทําแผนที่ข้ึนใหม ใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ 
ปาชุมชนประจําจังหวัด 

 
ขอ ๑๐  เมื่อคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดอนุมัติแผนจัดการปาชุมชนแลว  

ใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมแหงทองที่ หรือหนวยงานซึ่งอธิบดีกรมปาไมมอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่
เปนหนวยธุรการของคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดจัดเก็บขอมูลแผนจัดการปาชุมชนน้ัน 
เขาฐานขอมูล และสงคืนแผนจัดการปาชุมชนน้ันใหคณะกรรมการจัดการปาชุมชนดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนจัดการปาชุมชนดังกลาว  

แผนจัดการปาชุมชนที่คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดอนุมัติแลวใหใชบังคับได
เปนเวลาหาปนับแตวันที่ปาชุมชนน้ันไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
 ขอ ๑1  ในกรณีที่ปาชุมชนตามมาตรา 99 และมาตรา 100 ตองเสนอแผนจัดการ 
ปาชุมชนตามมาตรา ๑๐๒ ตอคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ ใหเสนอ 
ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชน พรอมทั้งรายช่ือคณะกรรมการจัดการปาชุมชนตามหลักเกณฑที่
กํ า ห นด ไ ว ใ น ร ะ เ บี ยบ คณะกรร มก า ร น โ ยบ ายป า ชุ ม ชนที่ ออกตามความในม าตร า  ๔๒  
วรรคสอง ตอคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดเพื่อขอรับความเห็นชอบตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง 
หรือเพื่อทราบ แลวแตกรณี ไปในคราวเดียวกัน หากตองการเลือกต้ังคณะกรรมการจัดการปาชุมชน 
ชุดใหมตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวดวย  
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 การเสนอแผนจัดการปาชุมชน ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชน และรายช่ือ
คณะกรรมการจัดการปาชุมชนตามวรรคหน่ึง ให ย่ืน ณ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมแหงทองที ่
ที่รับผิดชอบ หรือสถานที่อื่นหรือโดยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมปาไมประกาศกําหนด  
 
 ขอ 12  ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการปาชุมชนเสนอแผนจัดการปาชุมชนฉบับใหม
ทดแทนแผนจัดการปาชุมชนฉบับเดิมที่หมดอายุ หรือประสงคจะปรับปรุงแผนจัดการปาชุมชน 
ในระหวางที่แผนจัดการปาชุมชนยังไมหมดอายุ แผนจัดการปาชุมชนฉบับใหมที่จัดทําข้ึนหรือแผนจัดการ
ปาชุมชนที่ปรับปรุงข้ึนใหมน้ัน ใหประกอบดวยรายการตามขอ ๘ ที่มีการปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับ
สภาพพื้นที่ปาชุมชนที่เปนปจจุบัน พรอมรายงานผลการประเมินการจัดการปาชุมชนที่จัดทําข้ึนตาม
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๒๖ (๘) (ถามี) โดยระยะเวลาของ 
แผนจัดการปาชุมชนใหมีอายุหาปหรือเทาที่เหลืออยู แลวแตกรณี 

 
หมวด ๒ 

ขอบังคับการจัดการปาชุมชน 
   

 

ขอ ๑๓  ใหคณะกรรมการจัดการปาชุมชนพิจารณาออกขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการ  
ปาชุมชนใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพของแตละปาชุมชน ตามแนวทางการจัดการปาชุมชน ดังตอไปน้ี 

(1) ตองเปนไปตามวัตถุประสงคของปาชุมชนและแผนจัดการปาชุมชนที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด 

(๒) ตองเปนไปเพื่อรักษาสภาพปา โดยมุงหมายดูแลพื้นที่ใหมีระบบนิเวศที่สมบูรณ และ
ดํารงไวซึ่งความหลากหลายของพันธุไมและพันธุสัตวปา  

 (๓) การฟนฟูปาโดยการปลูกตนไมเพิ่ม ตองกําหนดใหมีการปลูกพืชหรือพันธุไมทองถ่ิน
ที่มีอยูในปาประเภทน้ัน ๆ แตเดิมเปนหลัก         

 (๔) การควบคุมมิใหใชสารเคมีใด ๆ ภายในพื้นที่ปาชุมชน ในกรณีที่จําเปนตองทําความ
สะอาดสิ่งอํานวยความสะดวกในปาชุมชน เชน ศาลาเรียนรู ศาลาที่พัก หองสุขา หรือในกรณีที่ 
ตองกําจัดวัชพืชหรือแมลง ควรใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติ  
 (๕) การควบคุมการปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปหากินในปาชุมชนเพื่อปองกันความเสียหาย
หรือลดผลกระทบที่จะเกิดแกระบบนิเวศในปาชุมชน  
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 (๖) การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการเก็บหาของปาในปาชุมชนและการใช
ประโยชนจากไมเพื่อใหเปนไปโดยสมดุลและย่ังยืน และเพื่อจัดสรรปริมาณการเก็บหาของปาและการใช
ประโยชนจากไมใหเทาเทียมกันระหวางสมาชิกปาชุมชน เวนแตเมื่อพิจารณาจากหนาที่ในการอนุรักษ 
ฟนฟู และพัฒนาปาชุมชนของสมาชิกปาชุมชนแตละประเภทหรือแตละราย การปฏิบัติตามระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชน และแผนจัดการปาชุมชนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการปาชุมชน
ประจําจังหวัด รวมทั้งเหตุผลความจําเปนในแตละกรณีประกอบกันแลว คณะกรรมการจัดการปาชุมชน
อาจมีมติใหจัดสรรการใชประโยชนจากไมและการเก็บหาของปาแกสมาชิกปาชุมชนประเภทตาง ๆ หรือ
สมาชิกรายหน่ึงรายใดไมเทาเทียมกันก็ได  ทั้งน้ี ขอกําหนดการเก็บหาของปาในปาชุมชนและการใช
ประโยชนจากไมตองสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๕๐ 
วรรคสองดวย 
 (๗) การกําหนดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางอื่นในปาชุมชนที่มิใช 
การเก็บหาของปาและการใชประโยชนจากไมเชน การใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ตองเปนไป 
อยางสมดุลและย่ังยืน และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติกรณีใดมีกฎหมายอื่นใดกํากับดูแล
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายน้ัน ๆ ดวย  ทั้งน้ี ขอกําหนดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางอื่นในปาชุมชนตองสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนที่ออกตามความใน 
มาตรา ๕๐ วรรคสอง  
 (8) การกําหนดขอบังคับหามมิใหบุคคลใดซึ่งมิใชสมาชิกปาชุมชนเขาไปในพื้นที ่
ปาชุมชนหรือเก็บหาของปาโดยสิ้นเชิงจะกระทํามิได  
  (9) การจํากัดชวงเวลา จํานวนคน หรือวิธีการเขาไปในพื้นที่ปาชุมชน หรือการจํากัด
ชวงเวลา วิธีการ หรือเงื่อนไขการเก็บหาของปา โดยมุงหมายใหทรัพยากรธรรมชาติฟนตัวหรือ 
เพื่อปองกันการเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอปาหรือตอบุคคล ใหกระทําไดตามสมควรแกเหตุ 
  (๑0) การจัดทําขอบังคับการจัดการปาชุมชนตองมาจากกระบวนการมีสวนรวมของ
สมาชิกปาชุมชน และควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการใชขอบังคับการจัดการปาชุมชน รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงขอบังคับดังกลาวใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ 

ในกรณีที่มีการปรับปรุงขอบังคับการจัดการปาชุมชนตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดกอนที่จะนํามาใชบังคับ  

 
หมวด ๓  

ขอหามในการจัดทําแผนจัดการปาชุมชน 
   

ขอ ๑๔  หามทํานา ทําไร ทําสวน ทําโรงเรือนเลี้ยงสัตวถาวร หรือกิจการเกษตรกรรม
อื่นที่คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนกําหนด เวนแตการทําวนเกษตรรวมกันของสมาชิกปาชุมชน  
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่ไดระบุพื้นที่ รูปแบบการดําเนินการ และมาตรการระมัดระวังผลกระทบตอ
ระบบนิเวศไวในแผนจัดการปาชุมชน และแผนจัดการปาชุมชนน้ันไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการปา
ชุมชนประจําจังหวัดแลว  

 



 

 

 

        7 

ขอ ๑๕ กรณีพื้นที่ปาชุมชนมีสภาพเปนปาพรุ หามขุดคลองระบายนํ้าออกจากปาพรุ
หรือกอสรางสิ่งกีดขวางทางนํ้าทําใหเสนทางนํ้าตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดความเสียหายตอ
ระบบนิเวศ 
 
 

     ประกาศ ณ วันที่              พ.ศ. .... 
 

 
 

       (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) 
            รองนายกรัฐมนตร ี

   ประธานกรรมการนโยบายปาชุมชน 
  



 

แผนการจัดการปาชุมชน 
 

1. ชื่อแผนการจัดการปาชุมชน............................................................................................................. 
ต้ังอยูหมูที่ ............................................................................. ตําบล.................................................  
อําเภอ............................................................................... จงัหวัด...................................................... 

 ประกอบ  
   พื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชน  
   พื้นที่ปาชุมชน ตามมาตรา 99 และ มาตรา 100 
   ปรับปรงุแผนการจัดการปาชุมชนกรณีพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชน 
 
๒. วัตถุประสงคของแผนการจัดการปาชุมชน

............................................................................................................................................................ 
3. ระยะเวลา 

............................................................................................................................................................ 
4. ลักษณะพ้ืนท่ี 

๔.๑ สภาพพ้ืนท่ีปาชุมชน 
๑) จํานวนเน้ือที่ของปาชุมชน ....................ไร .......................งาน..................ตารางวา 
๒) กรณีขอขยายเขตปาชุมชน   เน้ือที่ ....................... ไร .................งาน............ตารางวา 

เน้ือทีร่วมกับพื้นที่ปาชุมชนเดิม รวมเน้ือที่ ................ ไร...................งาน ..........ตารางวา 
๔.2 อาณาเขตปาชุมชน   

ทิศเหนือ จด   .................................................................................... 
ทิศใต     จด   .................................................................................... 
ทิศตะวันออก จด   .................................................................................... 
ทิศตะวันตก จด   .................................................................................... 

๔.๓ การกําหนดบริเวณในพ้ืนท่ีปาชุมชน 
1) แปลงพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนบริเวณเพ่ือการอนุรักษ 

จํานวน.............แปลง เน้ือที่รวม ................ ไร ...................งาน...............ตารางวา  
คิดเปนรอยละ.......................ของพื้นที่ปาชุมชน 

2) แปลงพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนบริเวณเพ่ือการใชประโยชน  
จํานวน.............แปลง เน้ือที่รวม ................ ไร ...................งาน...............ตารางวา  

คิดเปนรอยละ.......................ของพื้นที่ปาชุมชน 
 

หมายเหตุ :  (แนบแผนที่มาตราสวน 1:50,000 หรือภาพถายดาวเทียม เพื่อแสดงแนวเขต 
ปาชุมชนและกําหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษและบริเวณเพื่อการใชประโยชน) 
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๔.๔ แหลงนํ้าท่ีพบเห็นไดในปาชุมชน (ถามี) 
 ลําธาร หวย หนอง คลอง บึง 

  ต้ังอยูบริเวณพิกัด.................................................................................................................... 
  อยูในแปลงที.่........................... บริเวณเพ่ือการอนุรักษ หรือบริเวณเพ่ือใชประโยชน 
  สภาพความอุดมสมบรูณของปาบรเิวณแหลงนํ้าอยูในเกณฑ.................................................. 

 ................................................................................................................................................. 
  ขอสังเกตเพิม่เติม.................................................................................................................... 
 
   อางเก็บนํ้า ฝาย 

 ต้ังอยูบริเวณพิกัด.................................................................................................................... 
  อยูในแปลงที่............................ บริเวณเพ่ือการอนุรักษ หรือบริเวณเพ่ือใชประโยชน 
  สภาพความอุดมสมบรูณของปาบรเิวณแหลงนํ้าอยูในเกณฑ.................................................. 

 ................................................................................................................................................ 
 ขอสังเกตเพิ่มเติม..................................................................................................................... 
 
 อื่น ๆ ไดแก ............................................................................................................................ 

 ต้ังอยูบริเวณพิกัด..................................................................................................................... 
  อยูในแปลงที่............................ บริเวณเพ่ือการอนุรักษ หรือบริเวณเพ่ือใชประโยชน 
  สภาพความอุดมสมบรูณของปาบรเิวณแหลงนํ้าอยูในเกณฑ.................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
ขอสังเกตเพิม่เติม..................................................................................................................... 

 
๔.๕ ความสูงจากระดับนํ้าทะเลโดยประมาณ.................................................................................. 

 
๔.๖ สภาพปา 
   ปาสมบูรณ ปาที่ประกอบดวยพรรณไมยืนตนที่มีขนาดและอายุแตกตางกัน ข้ึนใน

ถ่ินอาศัยหรือบริเวณตาง ๆ กันกระจายทั่วพื้นที่ปา โดยมีความหนาแนนของเรือนยอด 
ต้ังแตรอยละเจ็ดสิบข้ึนไป 
จํานวนเน้ือที่ .....................ไร  

 ปากําลังฟนตัว ไดแก ปาที่มีความหนาแนนของเรือนยอดนอยกวารอยละเจ็ดสิบ 
ไมมีช้ันไมเดน มีพรรณไมเบิกนําจํานวนมาก 
จํานวนเน้ือที่.....................ไร  

 ปาเสื่อมโทรม ไดแก ปาที่มีความหนาแนนของเรือนยอดนอยกวารอยละสามสิบ  
จํานวนเน้ือที่ .....................ไร  
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๔.๗ พันธุไมหลักท่ีพบเห็นไดในปา ไดแก ....................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 
๔.๘ สัตวปาท่ีพบเห็นไดในปา ไดแก 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
๔.๙ ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีพบเห็นไดในปา ไดแก 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  
 
๔.๑๐ รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังน้ี 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
  
๕. แผนปฏิบัติการปาชุมชนโดยสังเขป  

1. กิจกรรมดานการอนุรักษ ไดแก 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
2.กิจกรรมดานการฟนฟู ไดแก  
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
3. กิจกรรมดานการพัฒนา ไดแก 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
4. กิจกรรมดานการควบคุมดูแล ไดแก 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
5. กิจกรรมดานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในปาชุมชน ไดแก 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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๖. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  ............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

ลงช่ือ ............................................................... 
(..............................................................) 

         ประธานกรรมการจัดการปาชุมชน 
 
หมายเหตุ   

๑. การสํารวจสภาพพื้นที่ หากไมสามารถเดินตรวจสอบพื้นที่ไดเองทั้งหมด ใหประเมิน 
สภาพพื้นที่จากภาพถายดาวเทียมประกอบได  

2. รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการปาชุมชน ตามแบบ คนช.5-2 
 



 

 
แผนปฏิบัติการปาชุมชน.......................................................... 

 
กิจกรรม 

การจัดการปาชุมชน 
ปริมาณงาน  

 
หนวยนับ  

 
กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  หมายเหตุ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(1) ดานการอนุรักษ   

1.1 การลาดตระเวน  
- บริเวณเพื่อการอนุรักษ 
- บริเวณเพื่อการใชประโยชน  

        

1.2 การทําแนวกันไฟปา  
- บริเวณเพื่อการอนุรักษ 
- บริเวณเพื่อการใชประโยชน  

        

1.3 การจัดชุดลาดตระเวน  
- บริเวณเพื่อการอนุรักษ 
- บริเวณเพื่อการใชประโยชน  

        

1.4 การใชขนบธรรมเนียม ประเพณี  
ภูมิปญญา ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

- บริเวณเพื่อการอนุรักษ 
- บริเวณเพื่อการใชประโยชน  

        

1.5 การกระทําอื่น ๆ ทีเ่ปนการอนุรักษ   
- บริเวณเพื่อการอนุรักษ 
- บริเวณเพื่อการใชประโยชน  

        

1.6 ..........................................................  
 
 

        

 

คนช. 5-2 



 
กิจกรรม 

การจัดการปาชุมชน 
ปริมาณงาน หนวยนับ  

 
กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  หมายเหตุ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(2) ดานการฟนฟู   
2.1 การปลูกตนไมทดแทน การปลูกพืช
สมุนไพร  

- บริเวณเพื่อการอนุรักษ 
- บริเวณเพื่อการใชประโยชน   

        

2.2 การเพาะชํากลาไมชุมชน  
- บริเวณเพื่อการอนุรักษ 
- บริเวณเพื่อการใชประโยชน 

        

2.3 การกระทําอื่น ๆ ทีเ่ปนการฟนฟู   
- บริเวณเพื่อการอนุรักษ 
- บริเวณเพื่อการใชประโยชน  

 

        

2.4........................................................ 
 

        

(3) ดานการพัฒนา 

3.1 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
โดยชุมชน  

- บริเวณเพื่อการอนุรักษ 
- บริเวณเพื่อการใชประโยชน 

        

3.2 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค  
- บริเวณเพื่อการอนุรักษ 
- บริเวณเพื่อการใชประโยชน  

 
 

        



 

กิจกรรม 
การจัดการปาชุมชน 

ปริมาณงาน หนวยนับ  
 

กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  หมายเหตุ 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(4) ดานการควบคุมดูแล 
4.1 การออกขอบังคับเกี่ยวกบัการจัดการ 
ปาชุมชน 

        

4.2 การประชุมคณะกรรมการปาชุมชนและ
การประชุมสมาชิกปาชุมชน 

        

4.3 การกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป           
4.4 ...........................................................         
(5) ดานการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติในปาชุมชน  

        

5.1 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  
- บริเวณเพื่อการอนุรักษ 

- บริเวณเพื่อการใชประโยชน 

        

5.2 การพักผอนหยอนใจในปาชุมชน 
 - บริเวณเพื่อการอนุรักษ 
 - บริเวณเพื่อการใชประโยชน 

        

5.3 การเก็บหาของปา  
- บริเวณเพื่อการอนุรักษ 

- บริเวณเพื่อการใชประโยชน 

        

๕.๔ วิสาหกิจชุมชน จากผลผลิตและบริการ  
 
 
 

        



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
การจัดการปาชุมชน 

ปริมาณงาน หนวยนับ  
 

กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  หมายเหตุ 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

5.๕ การใชประโยชนจากไม  

• เพื่อใชสอยในครัวเรือนของสมาชิก  

ปาชุมชน หรือใชในกิจกรรมสาธารณะ

ภายในชุมชน 

- บริเวณเพื่อการอนุรักษ (ถามี) 

- บริเวณเพื่อการใชประโยชน 

 

        

5.๖. ......................................................... 
 
 
 

        



 

 
รายการไมทรงคุณคาในปาชุมชนปาชุมชน.............................................................................. 

ต้ังอยูหมูท่ี.............................ตําบล................................อําเภอ.................................จังหวัด.................................. 
   

 

 
หมายเหตุ ๑. รายการไมทรงคุณคาอาจกําหนดเปนรายตนหรือเปนชนิดพันธุ กรณีเปนชนิดพันธุไมตองวัดขนาดความโต ความสูงและพิกัด 

   ๒. ความโต หมายถึง ขนาดวัดรอบลําตน ตรงท่ีระดับความสูงหน่ึงรอยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน 

รายการไมทรงคุณคา 
ขนาดตนไม จุดสังเกต/บริเวณท่ีต้ัง/พิกัด 

(หากมี) 
หมายเหตุ 

ความโต (ซม.) ความสูง (เมตร) 
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ตัวอยาง 
ขอบังคับเก่ียวกับการจัดการปาชมุชน  

 

ขอบังคับ พ้ืนท่ีใชบังคับ หมายเหตุ 
๑. หามทําความเสียหายแกหลักเขตหรือเคลื่อนยายหลักเขต 
 
๒. หามมิใหลมตนไม หรือกระทําการใดที่ทําใหตนไมไมสามารถ
เจริญเติบโตไดตอไป 
 
๓. หามจุดไฟในพื้นที่ปาหรือกระทําการใดที่อาจกอใหเกิดไฟปา 
 
๔. หามมิใหรถยนตต้ังแตหกลอข้ึนไปเขาไปในพื้นที่ปาชุมชน 
 
๕. หามนําพืชหรือพันธุไมตางถ่ินเขามาปลูกในปาชุมชน เวนแต
เปนพืชหรือพันธุไมตางถ่ินตามที่ระบุไวในแผนจัดการปาชุมชน  
 
 
๖. หามมิใหกอสรางสิ่งปลูกสรางใดในพื้นที่ปาชุมชน เวนแตเปน
การกอสรางสิ่งปลูกสรางที่จําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการจัดการปาชุมชนในการดูแลรักษาปา
ชุมชน บํารุงและฟนฟูปาชุมชน สงเสริมการศึกษาเรียนรูและ
สรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพในปาชุมชน และ
เผยแพรประชาสัมพันธปาชุมชน เชน การสรางหอดูไฟปา ฝาย
ชะลอนํ้า ที่พักลาดตระเวน หรือศาลาเรียนรู โดยสิ่งปลูกสราง
ดังกลาวตองมีลักษณะกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ไมเปนการ
ทําลายสภาพธรรมชาติเดิม และไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดแลว 
 
๗. การเขาปาเพื่อพักผอนหยอนใจหรือเพื่อศึกษาธรรมชาติ ให
กระทําไดในระหวางเวลา ................. ถึงเวลา...................
นาฬิกา 
 
 
 

พื้นที่ปาชุมชนทัง้หมด 
 
พื้นที่ปาชุมชนทัง้หมด 
 
 
พื้นที่ปาชุมชนทัง้หมด 
 
พื้นที่ปาชุมชนทัง้หมด 
 
พื้นที่ปาชุมชนทัง้หมด 
 
 
 
พื้นที่ปาชุมชนทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นที่ปาชุมชนทัง้หมด 
 
 
 
 
 

 
 
กรณีไมประสงคใหมี
การลมไม 
 
 
 
 
 
(ระบุช่ือพืชหรือพันธุ
ไมต าง ถ่ินที่ปลูกได 
และพื้นที่ปลูกพันธุไม
ตางถ่ิน)  
 
 
 
 



 

ขอบังคับ พ้ืนท่ีใชบังคับ หมายเหตุ 
๘. เมื่อพบเห็นการกระทําผิดกฎหมายวาดวยปาชุมชน ใหแจง
กรรมการปาชุมชนหรือพนักงานเจาหนาที่ 
 
๙. การเก็บของปา ใหเก็บไดในระหวางชวงเวลาและไมเกินปริมาณ
ที่กําหนดในตาราง ก.  
 
 

พื้นที่ปาชุมชนทัง้หมด 
 
 
พื้นที่ปาชุมชนทัง้หมด 

 
 

ตัวอยาง   
การเก็บของปาใหเก็บไดในระหวางชวงเวลาดังตอไปน้ี และไมเกินปริมาณดังตอไปน้ี 

 
ของปา ชวงเดือนท่ีเก็บได ปริมาณท่ีอนุญาต 

(ตอคน) 
เง่ือนไขอ่ืน 

๑. หนอไม 
๒. นํ้าผึ้ง 
๓. ไมไผ 
๔. เห็ดโคน 
๕. ไขมดแดง 
6. อื่นๆ ............................................ 
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	ข้อ ๗  ให้กรมป่าไม้จัดหาเจ้าหน้าที่หรือประสานความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนที่ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมช...
	ข้อ ๘  แผนจัดการป่าชุมชนที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน หรือที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ จัดทำขึ้นตามมาตรา ๑๐๒ หรือ เพื่อประกอบการยื่นคำขอขยายเขตป่าชุมชน ให้เป็นไปตามแบบ คนช. 5-1 ท้ายระเบียบนี้ ซึ่งอย่างน้อยต้...
	(๑) ชื่อแผนจัดการป่าชุมชนที่แสดงให้เห็นว่าเป็นของชุมชนใดที่ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือเป็นของป่าชุมชนใด
	(2) ข้อมูลสภาพพื้นที่ พร้อมแนบแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงแนวเขตพื้นที่ที่ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน หรือขยายเขตป่าชุมชน หรือป่าชุมชนตาม มาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ โดยให้แสดงเครื่องหมายแปลงพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ ...
	(3)  แผนปฏิบัติการป่าชุมชนที่จัดทำตามแบบ คนช. 5-2 ท้ายระเบียบนี้ ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการป่าชุมชนในแปลงพื้นที่ที่กำหนดตาม (2) โดยสังเขป ซึ่งต้องประกอบด้วยกิจกรรมด้านหนึ่งด้านใดหรือทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้
	(ก) ด้านการอนุรักษ์ เป็นการรักษาไว้ซึ่งสภาพตามธรรมชาติของพื้นที่ โดยการ งดเว้นซึ่งการกระทำการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในระยะยาว และการป้องกันซึ่งภัยอันอาจเกิดจากธรรมชาติและภัยจากการกระทำของม...
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	(ข) ด้านการฟื้นฟู เป็นการกระทำหรืองดเว้นกระทำใด ๆ เพื่อให้พื้นที่กลับคืนสู่สภาพอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
	๑) บริเวณเพื่อการอนุรักษ์ ให้ระบุแผนการปลูกฟื้นฟูหรือปรับปรุงสภาพพื้นที่   ป่าชุมชนหรือพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ขึ้น และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
	๒) บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ ให้ระบุแผนการปลูกฟื้นฟูหรือปรับปรุงสภาพพื้นที่ป่าชุมชนหรือพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ขึ้น กรณีการปลูกฟื้นฟูมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ เมื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนการปลูกแล้ว ให้จัดทำบัญ...
	(ค) ด้านการพัฒนา เป็นการกระทำใด ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการศึกษาธรรมชาติและศูนย์ข้อมูลป่าชุมชน และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในป่าชุมชน  เป็นต้...
	(ง) ด้านการควบคุมดูแล เป็นการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทา ความเสียหายที่จะเกิดแก่ป่าชุมชนตามข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน การกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชน แผนปฏิบัติการลาดตระเวนป่าประจำปี การวางระบบรับแจ้งเห...
	(จ) ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน
	๑) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน เช่น การเก็บหา ของป่า การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน พักผ่อนหย่อนใจในป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรม...
	๒) ในกรณีที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกป่าชุมชนเพื่อดำเนินวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทรัพยากรธรรมชาติที่ได้มาจากป่าชุมชนต้องมีแผนการดำเนินการที่ชัดเจน
	๓) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน สามารถจัดได้ทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์
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	๕) กรณีที่มีการใช้ประโยชน์จากไม้ ให้ทำได้ในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์  โดยต้องไม่ใช้ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและให้ทำได้ตามความจำเป็นเพียงเฉพาะเพื่อใช้สอยในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนเท่านั้น และ ...
	(4) รายการไม้ทรงคุณค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิด ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในนิยามคำว่า “ไม้ทรงคุณค่า” ในมาตรา ๔ ที่สำรวจพบใน ป่าชุมชน (ถ้ามี) โดยจัดทำตามแบบ คนช. ๕-๓ ท้ายระเบียบนี้
	ข้อ ๑1  ในกรณีที่ป่าชุมชนตามมาตรา 99 และมาตรา 100 ต้องเสนอแผนจัดการ ป่าชุมชนตามมาตรา ๑๐๒ ต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้เสนอ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใ...
	5
	การเสนอแผนจัดการป่าชุมชน ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และรายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ ที่รับผิดชอบ หรือสถานที่อื่นหรือโดยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศกำหนด
	ข้อ 12  ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชนฉบับใหม่ทดแทนแผนจัดการป่าชุมชนฉบับเดิมที่หมดอายุ หรือประสงค์จะปรับปรุงแผนจัดการป่าชุมชน ในระหว่างที่แผนจัดการป่าชุมชนยังไม่หมดอายุ แผนจัดการป่าชุมชนฉบับใหม่ที่จัดทำขึ้นหรือแผนจัดการป่าชุมช...
	แผนการจัดการป่าชุมชน
	1. ชื่อแผนการจัดการป่าชุมชน.............................................................................................................
	ตั้งอยู่หมู่ที่ ............................................................................. ตำบล.................................................  อำเภอ............................................................................... จังหวัด.............
	ประกอบ
	(  พื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน
	(  พื้นที่ป่าชุมชน ตามมาตรา 99 และ มาตรา 100
	(  ปรับปรุงแผนการจัดการป่าชุมชนกรณีพื้นที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชน
	๒. วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการป่าชุมชน............................................................................................................................................................
	3. ระยะเวลา ............................................................................................................................................................
	4. ลักษณะพื้นที่
	๔.๑ สภาพพื้นที่ป่าชุมชน
	๑) จำนวนเนื้อที่ของป่าชุมชน ....................ไร่ .......................งาน..................ตารางวา
	๒) กรณีขอขยายเขตป่าชุมชน   เนื้อที่ ....................... ไร่ .................งาน............ตารางวา
	เนื้อที่รวมกับพื้นที่ป่าชุมชนเดิม รวมเนื้อที่ ................ ไร่...................งาน ..........ตารางวา
	๔.2 อาณาเขตป่าชุมชน
	๔.๓ การกำหนดบริเวณในพื้นที่ป่าชุมชน
	จำนวน.............แปลง เนื้อที่รวม ................ ไร่ ...................งาน...............ตารางวา  คิดเป็นร้อยละ.......................ของพื้นที่ป่าชุมชน
	จำนวน.............แปลง เนื้อที่รวม ................ ไร่ ...................งาน...............ตารางวา  คิดเป็นร้อยละ.......................ของพื้นที่ป่าชุมชน
	หมายเหตุ :  (แนบแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อแสดงแนวเขต ป่าชุมชนและกำหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์)
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	๔.๔ แหล่งน้ำที่พบเห็นได้ในป่าชุมชน (ถ้ามี)
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	อยู่ในแปลงที่............................ (บริเวณเพื่อการอนุรักษ์ หรือ(บริเวณเพื่อใช้ประโยชน์   สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าบริเวณแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์..................................................
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	๔.๖ สภาพป่า
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	๔.๗ พันธุ์ไม้หลักที่พบเห็นได้ในป่า ได้แก่ .......................................................................................
	............................................................................................................................................................
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	๔.๘ สัตว์ป่าที่พบเห็นได้ในป่า ได้แก่
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	๔.๙ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่พบเห็นได้ในป่า ได้แก่
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	๔.๑๐ รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
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	๕. แผนปฏิบัติการป่าชุมชนโดยสังเขป
	1. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ได้แก่
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	2.กิจกรรมด้านการฟื้นฟู ได้แก่
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	5. กิจกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน ได้แก่
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