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 ตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต อสภานิติบัญญัติแห  งชาติ เมื่ อ วัน ศุกร ที่

12 กันยายน 2557 “ขอ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการ

อนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ขอ 9.1 ในระยะเฉพาะหนาเรงปกปองฟ นฟูพื้นที่อนุรักษ

ทรัพยากรปาไมและสัตวปา ...ขยายปาชุมชน... และขอ 9.3 ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําร ิที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน 

กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน”ประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ) ที่ได มอบใหเจ าหนาที่ในสังกัดกระทรวง                

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคาร

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด กรมปาไม  โดยนโยบายที่มอบใหในกลุ มภารกิจด าน

ทรัพยากรธรรมชาติ “ขอ 2.1 (5) ลดความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรปาไมและที่ดินของรัฐ 

สรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนและเอกชนในการปลูกปา จดัการปาชมุชน และปลูกปาเศรษฐกิจ”

 เพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว กรมปาไมซึ่งเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบ

ในเรื่องของการบริหารจัดการปาชุมชนจึงไดดําเนินการพัฒนารูปแบบ ลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวก

ใหแกประชาชนในการขอจัดตั้งปาชุมชน และพรอมกับมอบหมายใหสํานักจัดการปาชุมชนปรับปรุงคูมือ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน ในการจัดตั้งโครงการปาชุมชน การตออายุ

โครงการปาชุมชน ใหมีความรวดเร็วโดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอน ลดความเสี่ยง

ของปญหาที่ เกิดขึ้น รวมทั้งรวบรวมปรับปรุงขั้นตอนโครงการดังกลาว และจัดทําเป นคู มือ

การปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดทําโครงการปาชุมชนของกรมปาไม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่และ                   

ผูที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และตอบสนองตามคําแถลงนโยบาย

ของรัฐบาลและนโยบายของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหเห็นเปน

รูปธรรมโดยเร็วตอไป

        (นายธีรภัทร  ประยูรสิทธ)ิ

               อธิบดีกรมปาไม
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1. ความเปนมาของการดําเนินงานปาชุมชน
 ปญหาการบุกรุกปาเพื่อทําการเกษตรกรรม สรางที่อยูอาศัยหรือลักลอบตัดไม มีมาตั้งแต

ในอดีตจนถึงปจจุบัน กรมปาไมเปนหนวยงานหลักในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม จึงทําการปองกัน 

ปราบปราม จับกุม ผูกระทําผิดมาโดยตลอด แตดวยขอจํากัดของงบประมาณ ยานพาหนะ อุปกรณ 

และบุคลากร รวมทั้งพื้นที่ปาที่ตองดูแลเปนจํานวนมาก ทําใหการปองกันปราบปรามยังไมเพียงพอ

ตอการดูแลรักษาปา กรมปาไมจึงมีแนวคิดที่จะใหชุมชนที่อยูในและนอกเขตปา ชวยเจาหนาที่ปาไม

ในการดูแลรักษาปาในรูปแบบ “ปาชุมชน”

 แนวคิดในการบริหารจัดการปาในรูปแบบปาชุมชน มีวิวัฒนาการมาจากการดําเนินงาน

โครงการดานปาไมอยางมีสวนรวมตางๆ ในอดีต ซึ่งพอสรุปไดดังนี้

 พ.ศ. 2484 สงเสริมการปลูกตนไมในสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด ในวันสําคัญตางๆ เชน วันชาต ิ

(24 มิถุนายน) 

 พ.ศ. 2495 รัฐบาลไดกําหนดใหวันชาต ิ24 มิถุนายน เปนวันปลูกตนไมแหงชาต ิและสงเสริมให

ประชาชนไดรับกลาไมเพื่อไปปลูกในพื้นที่ตางๆ

 พ.ศ. 2513 ดําเนินการคัดเลือกปาใกลหมูบานเพื่อจัดการใหเกิดประโยชนกับประชาชน

ในหมูบานปาไม เพื่อการใชสอยแบบอเนกประสงค

 พ.ศ. 2519 ดําเนินการจัดหมูบานปาไม เพื่อรวบรวมราษฎรที่กระจัดกระจายในเขตตนนํ้าลําธาร

มาอยูในพื้นที่ ซึ่งเหมาะกับเกษตรในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีการปลูกปาเพื่อ

ปรับปรุงสิ่งแวดลอม และรักษาปาที่ยังมีความอุดมสมบูรณอยู

 พ.ศ. 2520 ดําเนินการตามโครงการปลูกไมยืนตนแบบประชาอาสา โดยปลูกตามโรงเรียน วัด 

สองขางทาง ที่สาธารณะประจําหมูบาน คายลูกเสือ สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่ดูแลรักษาได

 พ.ศ. 2523 โครงการไมฟนและไมใชสอยของชาวเขา เพื่อการพัฒนาแหลงปาไมใหกับชุมชน

ชาวเขาที่กรมปาไมเขาไปดําเนินการพัฒนาตนนํ้าในภาคเหนือ

 พ .ศ . 2525 และปต อๆ มา ดําเนินการตามโครงการปลูกไม ใช สอยสําหรับหมู บ าน 

โดยผสมผสานในโครงการพัฒนาของกรมปาไม เชน โครงการจัดหมูบานปาไม โครงการพัฒนาลุมนํ้า 

ซึ่งมีหนวยงานราชการหลายหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งปาชุมชน เพื่อเปนแหลงไมใชสอย 

เชน กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการพลังงานแหงชาต ิกรมโยธาธิการ

 พ.ศ. 2530 โครงการพัฒนาปาชุมชน ดําเนินการในพื้นที่สาธารณะหมูบาน มีการจัดกลุม

เกษตรกรอบรมกลุมเกษตรกร และครู ในพื้นที่เปาหมาย สนับสนุนการเพาะกลาไมและสงเสริมให

ปลูกปาชุมชนในพื้นที่หมูบาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 6

 พ.ศ. 2531-2535 ดําเนินการจัดระบบการสงเสริมความรวมมือดานปาไม ในทองที่จังหวัด

เปาหมาย 47 จังหวัด โดยความชวยเหลือของ UNDP/FAO/SIDA เพื่อใหบริการทางดานชุมชนตาง ๆ 

ทีพ่ึ่งพิงพื้นที่ปาไม 
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 ในชวงป พ.ศ. 2530-2537 กรมปาไมไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิฟอรดในการพัฒนา

โครงการนํารองทางวนศาสตรชุมชนในประเทศไทย โดยเปนความรวมมือระหวางกรมปาไม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินงานในพื้นที่

โครงการพัฒนาที่สูงสามหมื่น จังหวัดเชียงใหม โครงการหมูบานปาไม และโครงการชวยเหลือราษฎร

ใหมีสิทธิทํากิน (ส.ท.ก.) จังหวัดขอนแกน ชัยภูม ินครราชสีมา และกาฬสินธุ

 ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบบัที ่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) โครงการพัฒนาปาชุมชน

ไดถูกกําหนดใหเปนกิจกรรมหนึ่งในแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด

ตามแผนพัฒนาจังหวัด ภายใตระบบโครงการพัฒนาชนบท (กชช.) ซึ่งมุงกระจายอํานาจจากสวนกลาง

ไปยงัสวนภมิูภาค โดยดาํเนินการใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติและปาพ้ืนท่ีอืน่ๆ ยกเวนเขตวนอทุยานแหงชาติ 

เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่ตนนํ้าลําธาร ชั้น 1A โดยมีการฝกอบรมเจาหนาที่ของภาครัฐและกลุม

ราษฎรเพื่อการดําเนินการปาชุมชน การศึกษาและวิจัยกึ่งปฏิบัติการ โดยการประสานงานระหวาง

ภาครัฐบาลและองคกรพัฒนาเอกชน

 ในชวงป พ.ศ. 2540-2542 กรมปาไมยังทําการสงเสริมและพัฒนาโครงการปาชุมชนตลอดมา 

โดยเฉพาะรูปแบบการจัดตั้งปาชุมชน โดยไดทําการขึ้นทะเบียนปาชุมชน (จัดตั้งปาชุมชน) เปนผลสําเร็จ

ครั้งแรกในวันที่ 21 ธันวาคม 2542 จํานวน 3 แหง ดวยกัน คือ 

       • ปาชุมชนเขาราวเทียนทอง หมูที่ 10 ตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

       • ปาชุมชนปางขนุน หมูที่ 6 ตําบลนาบอคํา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

       • ปาชุมชนเขาวังเยี่ยม หมูที่ 9 ตําบลนาบอคํา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

ซึ่งในปจจุบัน (31 ส.ค. 2557) กรมปาไมไดทําการจัดตั้งปาชุมชน รวมทั้งสิ้น 9,002 หมูบาน รวมพื้นที่

มากกวา 3.7 ลานไร

 ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมปาไมไดปรับเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนชุมชนจากการ

สนับสนุนกลาไม จํานวน 20,000 กลา/หมูบาน เปนการสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ 

โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งเปนการจัดสรรงบเงินอุดหนุนใหชุมชนดําเนินการตามแผนงานดาน

ปาชมุชนทีไ่ดรวมกนัวางไว เฉลี่ย 50,000 บาท/หมูบาน และกิจกรรมพัฒนาอาชีพดานปาไมจากปาชมุชน 

จํานวน 20,000 บาท/หมูบาน ซึ่งตอมา กรมปาไมไดทําการสงเสริมการจัดการปาชุมชนตามแนวทาง

ดงักลาวมาจนถงึปจจบุนั (31 ส.ค. 2557) โดยมหีมูบานเปาหมายทีร่บัการสนบัสนนุงบเงนิอุดหนนุ เพื่อการ

บริหารจัดการปาชุมชนไปแลวทั้งสิ้น 3,642 หมูบาน เปนงบประมาณรวม 269 ลานบาท      
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 สําหรับขั้นตอน กระบวนการจัดตั้งปาชุมชน มีการปรับปรุง เพิ่มเติม และพัฒนา เพื่อให

เหมาะสมกับสถานการณและความตองการของชุมชน ภายใตระเบียบและกฎหมายที่มีอยู โดยไดมีการ

ระดมความคิดเห็นของผู อํานวยการสวนจัดการปาชุมชน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1-13 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมสาขาทุกสาขา และหัวหนาศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชน รวมทั้งเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของ รวม 100 คน จากท่ัวประเทศ เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมสบายโฮเทล 

จงัหวดันครราชสมีา รวมทัง้มกีารประชุมทบทวนและพฒันาในเรื่องดงักลาวอกี 2 ครัง้ คอื ครัง้แรก เมือ่วนัที่ 

19 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดพิษณุโลก 

และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ หองประชุมศูนยฝกอบรมที่ 3 (ชะอํา) จังหวัดเพชรบุร ี

 โดยสรุปประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง ขั้นตอน วิธีการ จัดทําโครงการปาชุมชนไดดังนี้

 1) ลดขั้นตอนการจัดทําโครงการปาชุมชน

 2) ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการปาชุมชน เปน 10 ป

 3) กําหนดขั้นตอนการตออายุโครงการปาชุมชนใหม (แบบ ปชช.5) แทนการจัดทําโครงการใหม

ทั้งหมด (แบบ ปชช. 1 - 3 )

 4) การจัดทาํแผนท่ีแสดงขอบเขตปาชุมชนบนแผนท่ีภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 

และการจัดทําหนังสือแสดงโครงการปาชุมชน

 5) การแบงกลุมปาชุมชน

 ซึ่งกรมปาไมไดรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ ไปวิเคราะหจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น ภายใตระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนเครื่องมือสําหรับเจาหนาที่ปาไมใชในการสงเสริมการจัดทําโครงการ

ปาชุมชน ใหขยายผลทันตอความตองการของชุมชนตอไป
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2. การสงเสริมการจัดการปาชุมชน
 2.1 ความหมาย

     2.1.1 ปาชุมชน หมายถึง ปาหรือที่ดินอื่นใด ซึ่งกรมปาไมไดอนุมัติใหเปนโครงการปาชุมชน 

ตามแนวทางของกรมปาไม ภายใตกฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วของ โดยใหชุมชนเขามามสีวนรวมกับ

เจาหนาที่ของกรมปาไม ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบํารุงปา เพื่อใหปาเกิดความย่ังยืน ชุมชนไดรับ

ประโยชน

     2.1.2 เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการปาชุมชน หมายถึง เจาหนาที่ของกรมปาไมซึ่งปฏิบัติ

หนาที่สงเสริมปาชุมชนตามคําส่ังกรมปาไมใหดําเนินการควบคุม ดูแล รักษา และบํารุงปา รวมกับ

ผูนําชุมชนและราษฎรหรือกลุมราษฎรในชุมชน ตามโครงการปาชุมชนที่ไดรับอนุมัติจากกรมปาไม

     2.1.3 สมาชกิปาชมุชน หมายถงึ ราษฎรในชมุชนที่ไดรบัการอนมุตัใิหจดัทาํโครงการปาชมุชน

ตามแนวทางของกรมปาไม 

         2.1.4 คณะกรรมการปาชมุชน หมายถงึ คณะบุคคลทีเ่ปนสมาชกิปาชุมชนทีไ่ดรับการคัดเลอืก

ในที่ประชุมราษฎร ใหทาํหนาทีใ่นการดําเนินงานปาชุมชน รวมทั้งการติดตอประสานงานชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

         2.1.5 ประธานคณะกรรมการปาชมุชน หมายถงึ ผูทีไ่ดรบัการคดัเลอืกจากทีป่ระชมุราษฎร 

หรือจากสมาชิกกลุมปาชุมชน หรือจากคณะกรรมการปาชุมชน อยางใดอยางหนึ่งแลวแตกรณี ใหเปน

ประธานคณะกรรมการปาชุมชน 

    2.1.6 หนวยงานรับผิดชอบ หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมปาไมซึ่งเปนหนวยปฏิบัติ

ตามแผนงานและงบประมาณประจําป กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน

     2.1.7 หมูบานเปาหมาย หมายถึง หมูบานซึ่งไดรับคัดเลือกใหเปนเปาหมาย การดําเนิน

กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชนตามแผนงานและงบประมาณ ประจําปงบประมาณนั้นๆ 
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 2.2 วัตถุประสงคของการสงเสริมการจัดการปาชุมชน

    2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหราษฎรชุมชนเขามามีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการจัดทํา

พื้นที่ใหเปนปาของชุมชน หรือจัดการปาธรรมชาต ิดวยการควบคุม ดูแล รักษา หรือบํารุงปา 

     2.2.2 สงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีความสามารถในการ

รวมจัดการปาในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.2.3 สงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางชุมชน องคกรเอกชน และหนวยงาน

ของรัฐอื่นใหมีความเขมแข็งในบทบาทของการอนุรักษปาไม

 2.3 พื้นที่ดําเนินโครงการปาชุมชน 

      2.3.1 พื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 

      2.3.2 พื้นที่ปา ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 

    2.3.3 ที่ดินอันมีลักษณะเปนที่สาธารณประโยชน หรือ พื้นที่หนวยงานตางๆ ที่กํากับดูแล

รักษาพื้นที่หรือมีอํานาจครอบครอง

      ขอควรคํานึงของการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินโครงการปาชุมชนควรมีลักษณะ ดังนี้

     1) พื้นที่ ที่มีอาณาเขตอยูติดหรือใกลหมูบาน และราษฎรในหมูบานมีความพรอมและสนใจ

ที่จะรวมจัดทําโครงการปาชุมชน

     2) ไมอยูในเขตพ้ืนที่อนุรักษ เชน เขตอุทยานแหงชาต ิเขตรักษาพันธุสัตวปา วนอุทยานหรือ

เขตหามลาสัตวปา

     3) ไมเปนพื้นที่ซึ่งสวนราชการหรือผูหนึ่งผู ใดไดรับอนุญาตเขาทําประโยชน หรือพื้นที่

ที่กรมปาไมใชหรือจัดการ หรือประกาศเปนพื้นที่วิจัยทางวิชาการหรือประโยชนอยางอื่นของรัฐ

     4) กรณีเปนพื้นที่อันมีลักษณะเปนที่สาธารณประโยชนหรือพื้นที่ของหนวยงานตางๆ

ตองไดรับการยินยอมหรือแจงไมขัดของ จากหนวยงานที่กํากับดูแลรักษาพื้นที่ หรือผูมีอํานาจ

ครอบครอง   
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 2.4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

       การอนุมัติโครงการปาชุมชน และการสั่งการพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการปาชุมชน

     2.4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

    มาตรา 32 บัญญัติว า “กรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง

ตามทีก่าํหนด ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรม หรอืตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาทีข่องกรมนัน้ 

ในกรมมีอธิบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ฯลฯ”

     2.4.2 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 

     กําหนดภารกิจและอํานาจหนาที่ของกรมปาไม โดยในขอ 2(3) กําหนดอํานาจ

หนาที่ “สงเสริมการปลูกปา การจัดการปาชุมชน และการปลูกสรางสวนปา เชิงเศรษฐกิจ ฯลฯ

       2.4.3 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 หมวด 1 การทําไมและเก็บหาของปา 

สวนที่ 1 การทําไมหวงหาม

      มาตรา 17 บัญญัติวา “บทบัญญัติในสวนนี้ มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้

   (1) พนกังานเจาหนาที่จดักระทาํไปเพือ่ประโยชนในการบาํรงุปา การคนควาหรือ

การทดลองในทางวิชาการ

   (2)  ผูเก็บหาเศษไมปลายไมตายแหงที่ลมขอนนอนไพรอันมีลักษณะเปนไมฟน

ซึง่มิใชไมสักหรือไมหวงหามประเภท ข. ไปสําหรับใชสอยในบานเรือนแหงตนหรือประกอบกิจของตน”

สวนที่ 5 ของปาหวงหาม

      มาตรา 32 บัญญัติวา “บทบัญญัติในสวนนี้มิใหใชบังคับในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ 

จัดกระทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควา หรือการทดลองในทางวิชาการ”

      2.4.4 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 หมวด 2 การควบคุมและรักษา

ปาสงวนแหงชาติ

     มาตรา 19 บัญญัติวา “เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวน

แหงชาติ อธิบดีมีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือ เจาหนาที่ของกรมปาไม กระทําการ

อยางหนึ่งอยางใดในเขตปาสงวนแหงชาติได”

     หมายเหตุ : การใชอํานาจของอธิบดีกรมปาไม ตามมาตรา 19 ดังกลาว เปนบท

ยกเวนความผิดตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  
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     มาตรา 14 บัญญัติวา “ในเขตปาสงวนแหงชาติหามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครอง

ทําประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสรางแผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทําดวย

ประการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ เวนแต

     (1) ทําไมหรือเก็บหาของปาตามมาตรา 15 เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตาม

มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทําการตามมาตรา 17 ใชประโยชนตามมาตรา 18 

หรือกระทําการตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20

      (2) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม”

           2.4.5 กฎกระทรวงฉบับที ่1,106 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิาสงวน

แหงชาต ิพ.ศ. 2507 วาดวยการทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติ

    ขอ 3 การทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติเพื่อใชสอยในครัวเรือนของตนในกรณี

ดังตอไปนี้ ใหไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต

      1) การเก็บหาเศษไมปลายไมตายแหงที่ลมขอนนอนไพรอันมีลักษณะเปนไมฟน

      2) การตัดไมไผทุกชนิด

      3) การเก็บหาหวายและเถาวัลย

      4) การทําไมตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

    และประกอบดวยระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตทําไมภายในเขตปาสงวน

แหงชาต ิพ.ศ. 2529 ขอ 20 การทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติเพื่อใชสอยในครัวเรือนของตน ที่ไดรับการ

ยกเวนไมตองขออนุญาตตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศอนุญาตไวเปน

คราวๆ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ

         2.4.6 กฎกระทรวงฉบบัที ่1,107(พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบญัญตัปิาสงวน

แหงชาต ิพ.ศ. 2507 วาดวยการเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติ

    ขอ 2 การเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติเพื่อใชสอยหรือบริโภคในครัวเรือน

ของตนในกรณีดังตอไปนี้ ใหไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต

      1) การเก็บหาหญาคา ออ พง แขม ปรือ กก กระจูด ใบพลวง

      2) การเก็บหาผลไม หนอไม เห็ด หรือพืชชนิดอื่นๆ

      3) การเก็บหาผัก กลอย มัน สมุนไพร รากไม

      4) การเก็บหาชันไม

    5) การเก็บหาผลหรือฝกสะตอ หรือผลหรือฝกเหรียงหรือผลเนียง โดยไมทํา

อันตรายหรือกระทําการใดๆ อันเปนอันตรายแกตนสะตอหรือตนเหรียงหรือตนเนียง

      6) การเก็บหาของปาอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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    และประกอบดวยระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตเก็บหาของปาภายในเขต

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2529 ขอ 17 การเก็บหาของปาภายในเขตปาสงวนแหงชาติเพื่อใชสอยหรือ

บริโภคในครัวเรือนที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ ใหผูวาราชการ

จังหวัดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ

            2.4.7   พระราชบญัญตัสิภาตาํบล และองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเตมิ

ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

สวนที่ 3 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล

    มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

    มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทํา

ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้

      (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก

     (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล

      (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ

      (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

      (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

      (6) สงเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

      (7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถิ่น

    (9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร

    มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการ

ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้

      (1) ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

      (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น

      (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํา้

      (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ

      (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ

      (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว

      (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
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      (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

      (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล

      (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม

      (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย

      (12) การทองเที่ยว

      (13) การผังเมือง

    มาตรา 69 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 

และมาตรา 68 นั้น ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงาน

ของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการบริหาร

สวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควร ในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ นําความเห็นของ

องคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย 

 2.5 แนวทางการดําเนินงานสงเสริมการจัดการปาชุมชน

    กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการปาและการบูรณาการการทํางาน

ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของนัน้ มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้

       1) การสงเสริมประชาสัมพันธ

  กรมปาไมมุงเนนใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการปาชุมชนจึงมีแผนปฏิบัติการ 

ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั่วประเทศ ดําเนินการสงเสริมประชาสัมพันธ ทําความเขาใจใหชุมชนรับทราบ

ถึงปญหาดานปาไม และวิธีแกไขปญหา ตามแนวคิดดานปาชุมชน  
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       2) การจัดตั้งปาชุมชน

  เมื่อชุมชนรับทราบปญหา และมีความตองการจะแกไขปญหา โดยการจัดทําโครงการ

ปาชุมชนแลว จะตองมีการประชุมราษฎร เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการปาชุมชน และรวมกัน

ลงลายมือชื่อไมนอยกวา 50 คน (ตองมีอายุ 18 ปขึ้นไป และมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่หมูบาน) จัดทํา

หนังสือคําขอจัดทําโครงการปาชุมชน ตอเจาหนาที่ปาไม (ตามแบบ ปชช.1) เมื่อเจาหนาที่ปาไม ทําการ

สํารวจพื้นที่ (ตามแบบ ปชช.2) และชุมชนเห็นวาเหมาะสมจะรวมกันจัดทําแผนงานการจัดการปาชุมชน 

เรียกวาโครงการปาชุมชน เพื่อเสนอกรมปาไมอนุมัต ิ(ตามแบบ ปชช.3)

     

       3) การฝกอบรมบุคลากรและราษฎร

  กรมปาไมจะทําการฝกอบรมบุคลากรและตัวแทนของชุมชนจากหมูบานเปาหมาย 

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับงานดานปาชุมชน การวางแผนระดับชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อการ

บรหิารจัดการปา โดยมกีระบวนการถายทอดความรูเพื่อพฒันาความรู และทกัษะใหแกผูมสีวนไดสวนเสยี 

คือบุคลากรในหนวยงาน ปละ 200 คน และผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งเปนผูแทนในแตละกลุมเปาหมาย

ปละไมต่ํากวา 2,000 คน โดยการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา รวมทั้งมีการเผยแพรความรู 

การทําสื่อประชาสัมพันธตามชองทางตางๆ เชน การทําคูมือ/แผนพับ เปนตน
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       4) การบริหารจัดการปาโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ

  เมื่อชุมชนในหมูบานเปาหมายระดมความคิด เพื่อจัดทําแผนการบริหารจัดการปาชุมชน

แลว กรมปาไมจะสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน เฉลี่ยหมูบานละ 100,000 บาท ใหกับชุมชน

เพื่อดําเนินการตามแผนที่วางไว โดยเจาหนาที่ของรัฐเปนผูใหความรู รวมคิด รวมแกปญหา และรวม

ดําเนินการ 

       5) การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน

  ชุมชนและเจาหนาที่ปาไมรวมกันตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน เสนอกรมปาไม 

ปละ 1 ครัง้ (ตามแบบ ปชช.4)

  สําหรับการบูรณาการในภาคสวนอื่นๆ หากชุมชนมีความประสงคจะดําเนินการ ได

กําหนดไวในโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.3) โดยเปดโอกาสใหชุมชนสามารถรับการสนับสนุนจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น NGO หรือภาคเอกชน เพื่อมารวมดําเนินการภายใตโครงการและแผนงานที่

วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2.6 ผลการดําเนินงาน

       2.6.1 ผลการจัดทําโครงการปาชุมชนตามแนวทางของกรมปาไม

    ตั้งแตป พ.ศ. 2543 ถึงปจจุบัน (31 ส.ค. 2557) กรมปาไมอนุมัติใหจัดตั้งปาชุมชน

ไปแลวทั้งสิ้น 9,002 หมูบาน รวมพื้นที่ปาชุมชนกวา 3.7 ลานไร แยกเปนรายภาค ดังนี้

ภาค
จํานวน รวมเนื้อที่

หมูบาน โครงการ ไร งาน ตร.ว.

เหนือ 2,811 2,756 1,921,049 1 47

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,366 3,937 1,164,475 0 82

กลาง 1,080 996 447,816 2 52

ใต 745 752 169,803 1 29

รวมทั้งประเทศ 9,002 8,441 3,703,144 2 10

       2.6.2 ผลการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน

    ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ถึงปจจุบัน (31 ส.ค. 2557) กรมปาไมไดทําการ

สงเสริมใหชุมชนในหมูบานเปาหมาย ดําเนินกิจกรรม การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ (เงินอุดหนุน) ทั้งสิ้นจํานวน 3,642 หมูบาน  รวมเปนเงินงบประมาณ 269 ลานบาท

ภาค
จํานวน รวมเนื้อที่

หมูบาน โครงการ ไร งาน ตร.ว.

ภาคเหนือ 1,146 1,123 1,048,085 1 67

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 1,587 1,408 624,613 3 16

ภาคกลาง 555 529 289,391 3 4

ภาคใต 354 353 116,679 1 26

รวมทั้งประเทศ 3,642 3,413 2,078,770 1 13
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แผนที่แสดงที่ตั้งปาชุมชน

ภาคเหนือ
จํานวน 2,811 หมูบาน
พื้นที่ ิ1,921,049 ไร 1 งาน 47 ตารางวา

แผนที่แสดงขอมูลที่ตั้งปาชุมชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 4,366 หมูบาน
พื้นที่ ิ1,164,475 ไร 0 งาน 82 ตารางวา

ภาคกลาง
จํานวน 1,080 หมูบาน

พื้นที่ ิ447,816 ไร 2 งาน 52 ตารางวา

ภาคใต
จํานวน 745 หมูบาน

พื้นที่ ิ169,803 ไร 1 งาน 29 ตารางวา

รวมทั้งประเทศ
จํานวน 9,002 หมูบาน
พื้นที่ ิ3,703,144 ไร 2 งาน 10 ตารางวา
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       2.6.3 ผลการแบงกลุมปาชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

การแบงกลุม
ปาชุมชน

คะแนน
จํานวน

(หมูบาน)
รอยละ

ปาชุมชนพัฒนาดีมาก 10 - 16 3,749 42.64

ปาชุมชนพัฒนาปานกลาง 5 - 9 3,827 43.53

ปาชุมชนควรปรับปรุง 1 - 4 966 10.99

*ปาชุมชนที่ควรยกเลิก 0 250 2.84

รวมทั้งสิ้น 8,792 100

*  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้นที่
    และเปลี่ยนขอบเขตหมูบานเปาหมาย

 

  โดยมีเกณฑการแบงกลุม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

  1) มีกลุมดูแลรักษาปาชุมชนในระดับหมูบานอยางตอเนื่อง

  2) มีการจัดตั้งกลุมดูแลรักษาปาเปนเครือขายในระดับตําบลขึ้นไปอยางตอเนื่อง

  3) มีคณะกรรมการปาชุมชนอยางตอเนื่อง

  4) มีการประชุมปาชุมชนอยางตอเนื่อง 

  5) มีการจัดตั้งกฎขอบังคับของชุมชนในการบริหารจัดการปา

  6) ชุมชนมีการเผยแพรประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เพื่อใหความรูดานปาชุมชนแกบุคคล

ทั่วไปและสมาชิกในชุมชน

  7) มีการดําเนินกิจกรรมในปาชุมชนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

  8) ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหรือการสนับสนุนงบประมาณในทุกรูปแบบ

จากหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ 

  9) เคยสมัครเขาประกวดเพื่อรับรางวัลดานปาชุมชนกับหนวยงานตาง ๆ 

  10) สมาชิกชุมชนไดรับประโยชนในทุกรูปแบบจากปาชุมชน

  11) ปจจุบันพื้นที่ปาชุมชนไมถูกบุกรุกจากบุคคลภายในชุมชนหรือภายนอกชุมชน

  12) พื้นที่ปาชุมชนไดรับการอนุมัติจากกรมปาไมอยางตอเนื่อง

  13) สภาพปาในพื้นที่ปาชุมชนมีความอุดมสมบูรณหรือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพปา

ไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการขยายพื้นที่ปาชุมชนมากขึ้น

  14) ชุมชนมีการสืบทอดเจตนารมณในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่อง

ไมขาดตอน เปนการจัดตั้งกลุมเยาวชนดูแลรักษาปา เปนตน

  15) มีคณะกรรมการปาชุมชนติดตอประสานงานหรือมีกิจกรรมรวมกับเจาหนาที่ปาไม

อยางตอเนื่อง

  16) มีการดําเนินการเพื่อลดการพึ่งพิงจากปา 

รอยละ

42.64

43.53

10.99

2.84

100

ผลการแบงกลุมปาชุมชน  

ควรปรับปรุง
10.99%

พัฒนาปานกลาง
43.53%

พัฒนาดีมาก
42.64%

ควรยกเลิก
2.84%
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 2.7 ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการปาชุมชน

       2.7.1 ภาครัฐ

  (1) พื้นที่ปาไมจะมีสภาพดีขึ้นและเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณ

  (2) เกิดเครือขายปาชุมชน ชวยภาครัฐในการเฝาระวังรักษาปา

  (3) ลดความขัดแยงและเกิดความรวมมือระหวางราษฎรในชุมชนกับเจาหนาที่ของรัฐ

  (4) เกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน และองคกรตางๆ มาใหการสนับสนุนชุมชน 

ในการบริหารจัดการปา

       2.7.2 ราษฎร/ชุมชน

  (1) ชุมชนมีการพึ่งพิงใชประโยชนจากปาในดานตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม

  (2) ลดคาใชจาย และเพิ่มรายไดในครัวเรือน

  (3) สรางความรักความสามัคคีมีการใชประโยชนจากปาตามกฎ กติกาของชุมชน

อยางเทาเทียมกัน

  (4) การอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี รักษาและดํารงไวเปนแหลงศึกษา เรียนรูตาม

ความเชื่อ ถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนนั้นๆ
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3. กระบวนการจัดทําโครงการปาชุมชน
    3.1 การจัดทําโครงการปาชุมชน สําหรับขั้นตอนการจัดทําโครงการปาชุมชนนั้น

ใหดําเนินการตามแนวทางดังตอไปนี้

    3.1.1 การขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.1)

        1) เจาหนาที่สงเสริมปาชุมชนและผูนําชุมชนจัดประชุมราษฎรอยางเปดเผย 

เพื่อชี้แจงทําความเขาใจวัตถุประสงคในการจัดทําโครงการปาชุมชนโดยใหมีมติจากที่ประชุมวา

เห็นสมควรรวมกันจัดทําโครงการปาชุมชน จากนั้นใหคัดเลือกคณะกรรมการปาชุมชน และประธาน

คณะกรรมการปาชุมชนโดยใหแนบสําเนารายชื่อผูเขารวมประชุมและภาพถายสีการประชุม (อยางนอย 

1 ภาพ) และแผนที่สังเขปแสดงที่ตัง้ พรอมเอกสารอื่นที่เกี่ยวของเสนอหนวยงานรับผิดชอบ

        2) ราษฎรในหมูบานใดมีความประสงคจะขอเขารวมจัดทําโครงการปาชุมชน

ในทองที่นัน้ๆ และราษฎรในชุมชนนัน้มศีกัยภาพที่สามารถเขาไปดแูลรกัษาปาที่จะขอเขารวมจดัทาํโครงการ

ปาชุมชนไดจะตองมีอายุตัง้แตสิบแปดปบริบรูณข้ึนไปมีภมูลิาํเนาอยูในทองท่ี จาํนวนตัง้แตหาสิบคนข้ึนไป 

ลงลายมือชื่อในหนังสือรองขอเขารวมจัดทําโครงการปาชุมชน ยื่นตอผูนําชุมชน (ผูใหญบาน กํานัน

นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการปาชุมชนแลวแตกรณี) 

เปนตัวแทนยื่นแบบคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.1)

        3) การจัดทําโครงการปาชุมชนใหพิจารณาดําเนินการเปนรายหมูบานเพื่อให

สอดคลองกับแผนงานและงบประมาณ กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน และการจัดสรร

งบประมาณ หมวดงบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งมี

หนวยนับเปนรายหมูบาน

        4) กรณีกลุมราษฎรจากหลายหมูบานรวมกันรองขอจัดทําโครงการปาชุมชน

ในพื้นที่ที่ครอบคลุมหลายหมูบานเพราะไมสามารถกําหนดขอบเขตการบริหารจัดการปาของแตละ

หมูบาน และมีความจําเปนอันหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองรวมกันจัดการพื้นที่ดังกลาว ใหราษฎรแตละหมูบาน

รวมลงลายมือชื่อเปนรายหมูบานยื่นตอ ผูใหญบาน กํานัน หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล 

นายกเทศมนตรี ให ทําหน าที่ เป นตัวแทนของราษฎรทั้ งหมดเป นผู ยื่นคําขออนุญาตจัดทํา

โครงการปาชุมชน เสนอหนวยงานรับผิดชอบพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ

   3.1.2 รายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน 

    (แบบ ปชช.2)

        1) เมื่อหนวยงานรับผิดชอบรับคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชนแลวจะทํา

การมอบหมายใหขาราชการตั้งแตระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไปรวมกับผูนําชุมชน ดําเนินการ

ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง ขอมูลรายละเอียดตางๆ ของพื้นที่ใหมีความถูกตองละเอียดชัดเจน โดย

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูนําตรวจพื้นที่และใหชาวบานเปนพยาน 
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        2) คณะเจาหนาที่ดังกลาว ตรวจสอบความชัดเจนของพื้นที่ดําเนินการตาม

คําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน และจัดทําแผนที่แสดงโครงการปาชุมชน หากพื้นที่ดําเนินการ

เกี่ยวของกับหนวยงานหรือองคกรอื่นใด ใหประสานงานกับหนวยงานนั้นๆ เพื่อชี้แจงความตองการของ

ราษฎรในทองถิ่นใหทราบ และเสนอผูบังคับบัญชาพรอมใหเหตุผลประกอบวาสมควรจัดทําโครงการ

ปาชมุชนหรอืไม หากมคีวามเหน็วาไมสมควรจดัทาํปาชมุชนใหหนวยงานรบัผดิชอบมหีนังสอื แจงผูยืน่คําขอ

เพื่อประสานงานแจงราษฎรผูรองขอเพื่อทราบพรอมเหตุผลประกอบ

    3.1.3 การเสนอโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.3)

        1) เจาหนาที่รวมกับผูนําชุมชนจัดทํารายงานการตรวจสอบสภาพพื้นที่ และมี

ความเห็นวาสมควรจัดทําโครงการปาชุมชน ใหรวมกันจัดทําโครงการปาชุมชนในแบบ ปชช.3 เมื่อจัดทํา

โครงการแลวใหเสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและนายอําเภอทองที่ทราบลวงหนาตามสมควร

และพิจารณาใหความเห็นหากมีความเห็นที่เปนประโยชนใหนําความเห็นนั้นประกอบการพิจารณาดวย 

หากดําเนินการในพื้นที่อื่นๆ และพื้นที่ดําเนินการเกี่ยวของกับหนวยงานใดใหเสนอหัวหนาหนวยงานที่

รับผิดชอบและตองไดรับความยินยอมหรือแจงไมขัดของเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนาหนวยงานที่

กํากับดูแลหรือผูมีอํานาจครอบครองพิจารณาใหความเห็นในแบบ ปชช.3 ตามลําดับ

        2) การตรวจสอบและเสนอโครงการปาชุมชน ใหผู อํานวยการสวนจัดการ

ปาชุมชนตรวจสอบการจัดทําโครงการปาชุมชน เมื่อเห็นวาครบถวนถูกตองแลว ใหลงชื่อในฐานะ

ผูตรวจสอบโครงการและเอกสารที่เกี่ยวของเสนอใหหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบ (ผูอํานวยการสํานัก

จดัการทรัพยากรปาไม) ลงนามในฐานะผูเสนอโครงการ รวบรวมเอกสารโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.3) 

ฉบับจริง แนบสําเนาคําขออนญุาตจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.1) สําเนารายงานการตรวจสอบ

พ้ืนที่ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.2) และเอกสารที่เกี่ยวของ (ยกเวนเอกสาร

ทีเ่ปนภาพส)ี พรอมรายชือ่ขาราชการอยางนอย 1 คน และรายชือ่คณะกรรมการปาชุมชน เสนอกรมปาไม

พิจารณาอนุมัติโครงการ และสั่งการใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการปาชุมชน โดยมีกําหนดระยะเวลา

ดําเนินการ 10 ป นับตั้งแตวันที่กรมปาไมอนุมัติโครงการ      
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 3.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ ปชช.4) 

        1) เจาหนาที่กรมปาไมหรือเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการปาชุมชน ดําเนินการ

รวมกับราษฎรในชุมชน จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ ปชช.4 โดยใหระบุผลการแบงกลุม

ปาชุมชนตามที่กรมปาไมกําหนด คือ ปาชุมชนพัฒนาดีมาก ปาชุมชนพัฒนาปานกลาง ปาชุมชนควร

ปรับปรุง และปาชุมชนที่ควรยกเลิก ซึ่งผลการประเมินดังกลาวมีผลตอการขอตออายุโครงการปาชุมชน

 สําหรับปาชุมชนพัฒนาดีมาก ปาชุมชนพัฒนาปานกลาง และปาชุมชนควรปรับปรุง 

ใหนาํผลการแบงกลุมปาชมุชนมาประกอบการพิจารณาการขอตออายโุครงการปาชมุชนตามแบบ ปชช.5

สําหรับปาชุมชนที่ควรยกเลิกนัน้ จะมีสภาพเปนพื้นที่ตามกฎหมายเดิมและหากชุมชนมีความประสงคจะ

ขอตออายุโครงการปาชุมชน ใหเจาหนาที่กรมปาไมทําการประเมินแบงกลุมอีกครั้งหนึ่งในรอบตอไป

หากมีผลการประเมินพัฒนาขึ้นสามารถยื่นคําขอตออายุโครงการปาชุมชนไดตามแบบที่กําหนด

        2) เมื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ ปชช.4 เสร็จเรียบรอยแลว 

ใหรายงานหนวยงานที่รับผิดชอบทราบ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานที่หนวยงาน ปละ 1 ครัง้ ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดปงบประมาณนั้นๆ พรอมภาพถายกิจกรรมสี กรณีในปสุดทายที่จะครบกําหนดระยะเวลา

ดาํเนนิการใหแนบรายงานผลการปฏบิตังิานพรอมเสนอความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาการขอตออายุ

โครงการปาชุมชนตามแบบ ปชช.5 ตอไป

 3.3 การตออายุโครงการปาชุมชน

     เมื่ออธิบดีกรมปาไมอนุมัติโครงการปาชุมชนและครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการแลว

หากราษฎรมีความประสงคที่จะขอตออายุโครงการปาชุมชนตามแนวทางการจัดทําโครงการปาชุมชน

ของกรมปาไม ใหผูนําชุมชนยื่นหนังสือรองขอเพื่อตออายุโครงการปาชุมชน จากนั้นใหเจาหนาที่ปาไม

รวมกับผูนําชุมชนหรือผูนําชุมชนจัดประชุมชุมราษฎรและมติจากที่ประชุมราษฎรใหดําเนินการตออายุ

โครงการปาชุมชน และนําผลการแบงกลุมปาชุมชนที่อยูในเกณฑที่จะขอตออายุโครงการปาชุมชนได 

เพื่อประกอบการพิจารณาขอตออายุโครงการปาชุมชน พรอมเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

    3.3.1 คําขอตออายุโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.5)

     1 )  การขอตออายุ โครงการปาชุมชนสามารถดํ า เนินการได หากไมมี

ความประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเนื้อหาสาระและรายละเอียดใดๆ ในโครงการปาชุมชน (ปชช. 1-3) 

ฉบับเดิม โดยใหจัดทําคําขอตออายุโครงการปาชุมชนตาม แบบ ปชช.5 โดยแนบสําเนาแบบ ปชช.3 

ฉบับเดิม เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง หากดําเนินการในพื้นที่อื่นๆ ที่ไมใชพื้นที่ปา

หรือปาสงวนแหงชาติ ใหเสนอหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ โดยตองไดรับความยินยอมหรือ

แจงไมขัดของเปนลายลักษณอักษรจากหนวยงานที่กํากับดูแลหรือผูมีอํานาจครอบครองพิจารณาให

ความเห็นตามลําดับ 
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        2) เจาหนาที่รวบรวมเอกสารเสนอหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบ แนบสําเนาโครงการ

ปาชุมชน (ปชช.3) ฉบับเดิม พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐหรือสําเนาบัตร

ประจาํตวัประชาชนผูยืน่คําขอ แผนทีแ่สดงขอบเขตปาชุมชนบนแผนทีภ่าพถายออรโธสเีชงิเลข มาตราสวน 

1 : 4,000 พรอมคาพิกัดและรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ ปชช.4) 

    3.3.2 โครงการปาชุมชนที่ขอตออายุ (แบบ ปชช.5.1)

   การขอต ออายุโครงการปาชุมชนหากราษฎรมีความประสงค ที่จะขอ

เปลี่ยนแปลงแกไขเนื้อหาสาระรายละเอียดของโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.3) ฉบับเดิม หรือเอกสาร

โครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.3) ฉบับเดิมชํารุดหรือสูญหาย แตไมเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินโครงการ

ปาชุมชน ใหจัดทําคําขอตออายุโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.5) และโครงการปาชุมชนที่ขอตออายุ 

(แบบ ปชช.5.1) ใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและเมื่อเห็นวาถูกตองครบถวนแลว 

รวบรวมเอกสารเสนอหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบ โดยสงคําขอตออายุโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.5) 

โครงการปาชุมชนที่ขอตออายุ (แบบ ปชช.5.1) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐหรือสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนผูยื่นคําขอ แผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 แผนที่แสดงขอบเขตปาชุมชนบนแผนที่

ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000 พรอมคาพิกัด รายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ ปชช.4) 

เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

   3.3.3  รายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอตออายุโครงการปาชุมชน 

    (แบบ ปชช.5.2)

      1) การขอตออายุโครงการปาชุมชน หากราษฎรมีความประสงคที่จะ

เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ดําเนินโครงการปาชุมชน เพิ่มหรือลดจํานวนแปลงปาชุมชน เพิ่มหรือลดขนาด

พื้นที่ปาชุมชน หนวยงานรับผิดชอบมอบหมายใหขาราชการตั้งแตระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไป

รวมกับผูนําชุมชนดําเนินการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริงและ ขอมูลรายละเอียดตางๆ ของพื้นที่ใหมี

ความถูกตองละเอียดชัดเจน โดยผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูนําตรวจพื้นที่และใหชาวบาน

เปนพยาน 

        2) คณะเจาหนาที่ดังกลาว ตรวจสอบความชัดเจนของพื้นที่ดําเนินการตาม

คาํขอตออายโุครงการปาชมุชน และจดัทาํแผนที่แสดงโครงการปาชมุชน พรอมเหตผุลประกอบวา สมควร

จัดทําโครงการปาชุมชนตอหรือไม หากมีความเห็นวาไมสมควรจัดทําปาชุมชนใหหนวยงานรับผิดชอบมี

หนังสือแจงผูยื่นคําขอเพื่อประสานงานแจงราษฎรผูรองขอทราบพรอมเหตุผลประกอบ

        3) เมื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวรวบรวมเอกสารเสนอ

หวัหนาหนวยงานรับผดิชอบโดยสงคําขอตออายุโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.5) โครงการปาชุมชนทีข่อตอ

อายุ (แบบ ปชช. 5.1) รายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอตออายุโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.5.2) 

สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูยื่นคําขอ แผนที่มาตราสวน 

1 : 50,000 แผนที่แสดงขอบเขตปาชุมชนบนแผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000 พรอม

คาพิกัดและรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ ปชช.4) เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ 
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 3.4 การสิ้นสุดโครงการปาชุมชน

   3.4.1 กรณีครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการนับตั้งแตวันที่อธิบดีกรมปาไมอนุมัติ

โครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.3)

   3.4.2 กรณีราษฎรในชุมชนนั้นๆ รองขอใหปรับปรุงแกไขโครงการปาชุมชนในประเด็น

ซึ่งเปนสาระสําคัญของโครงการหรือมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง เชน การเปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่

ดําเนินโครงการปาชุมชน เพิ่มหรือลดจํานวนแปลงปาชุมชน เพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่ปาชุมชนใหเจาหนาที่

ดําเนินการเพื่อขอตออายุโครงการปาชุมชนตาม (แบบ ปชช.5) ดังนี้

        1) หนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมและใหเจาหนาที่ดําเนินการ

เพื่อขอตออายุโครงการปาชุมชน เสนอกรมปาไมอนุมัติการตออายุโครงการปาชุมชน พรอมมีหนังสือ

สั่งการพนักงานเจาหนาที่กรมปาไมดําเนินการ เมื่ออธิบดีกรมปาไมอนุมัติโครงการแลวใหถือวา

โครงการปาชุมชนเดิมสิ้นสุดอายุโครงการ

        2) โครงการปาชุมชนที่ขอตออายุใหม จะมีระยะเวลาการดําเนินการ 10 ป 

นับตั้งแตวันที่อธิบดีกรมปาไมอนุมัติโครงการ 

     ทั้งนี้ โครงการปาชุมชนเดิมที่เคยไดรับการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุน) จากกรมปาไม

แลว ใหถือไดวาหมูบานแหงนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) เพือ่การบริหารจัดการพื้นที่

ปาชุมชนแลว

   3.4.3 กรณีราษฎรในชุมชนนั้นๆ ขอยกเลิกโครงการเพื่อกระทํากิจกรรมอยางอื่นที่มี

ความจําเปนตอชุมชน หรือหนวยงานราชการที่กํากับดูแลพื้นที่ หรือหนวยงานของรัฐอื่นๆ มีแผนงาน

และงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภายในโครงการ โดยใหดําเนินการดังนี้ 

        1) ประธานกรรมการปาชุมชนเชิญกรรมการและราษฎรในชุมชนรวมกันประชุม

ราษฎรพรอมลงชื่อเปนหลักฐาน โดยใหมีมติการประชุมราษฎรขอใหยกเลิกโครงการปาชุมชน 

        2) จัดทําหนังสือโดยมอบใหตัวแทนชุมชน (นายกองคการบริการสวนตําบล 

นายกเทศมนตรี กํานัน ผูใหญบาน หรือประธานคณะกรรมการปาชุมชน แลวแตกรณี) เปนผูแทนของ

ชุมชนยื่นหนังสือเสนอผานเจาหนาที่ปาไมผู ปฏิบัติงานโครงการและหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบ

โดยลําดับ

        3) ใหหนวยงานรับผิดชอบรวบรวมเอกสารเหตุผลความจําเปนพรอมแสดง

ความคิดเหน็เสนอกรมปาไมพิจารณายติุโครงการพรอมสาํเนาแจงอาํเภอ และจงัหวดัท่ีตัง้เพ่ือโปรดทราบ

        4) ใหหนวยงานที่มีความประสงคจะใชพื้นที่โครงการปาชุมชนนั้น ใหนําผลการ

ประชุมราษฎรไปประกอบการพิจารณาขอใชประโยชนพื้นที่ตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนด ทั้งนี้ 

เมื่อไดรับอนุมัติใหใชประโยชนพ้ืนที่แลวใหถือวาโครงการปาชุมชนสิ้นสุดลง
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   3.4.4 กรณีหนวยงานรับผิดชอบเสนอขอยกเลิกโครงการ ดวยเหตุวาการดําเนิน

โครงการปาชุมชนใดๆ มีสิ่งบงชี้วาไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือกิจกรรมที่กําหนด และกอใหเกิดความ

เสียหายตอปาไมและสภาพแวดลอม ความสงบเรียบรอยของชุมชน โดยจะตอง

        1) รายงานกรมปาไมเพื่อสั่งการใหหนวยงานรับผิดชอบนั้นๆ ประสานงานกับ

อําเภอทองที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) กํานัน หรือผูใหญบาน (แลวแตกรณี) และราษฎร

ในชุมชนรวมจัดทําโครงการและตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ใหไดข อสรุป

พรอมขอเสนอแนะ 

        2) หากมีขอเสนอรวมกันวาสมควรยุติโครงการ ใหรวบรวมเอกสารขอมูล

เสนอกรมปาไมพิจารณายุติโครงการ พรอมสําเนาแจงอาํเภอ และจังหวัดที่ตั้งเพื่อโปรดทราบ

 3.5 การจัดทําหนังสือแสดงโครงการปาชุมชน

    3.5.1 การจัดทําหนังสือแสดงโครงการปาชุมชนโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

      1 )  ใช  ในการตรวจสอบติดตามการ เปลี่ ยนแปลงของพื้นที่ ปาชุมชน 

การเปลีย่นแปลงของทรพัยากรปาไม โดยการเปรยีบเทยีบกับภาพถายทางอากาศ หรอื ภาพถายดาวเทยีม 

        2) ใชในการกํากับดูแลการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่

โครงการปาชุมชน เชน การขอปรับปรุงพื้นที่ดาํเนนิการ การตรวจสอบวันหมดอายุโครงการปาชุมชน การขอ

ตออายุโครงการปาชุมชน และการขอยกเลิกโครงการปาชุมชน

        3) ใชเปนหนังสือเพื่อแสดงวาราษฎรในชุมชนไดรับอนุมัติใหเขารวมดําเนินการ

กับพนักงานเจาหนาที่กรมปาไมในการควบคุม ดูแล รักษา บํารุงปา การอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่

        4) ใชเปนหลักฐานเพื่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางๆ 

เชน งบจากองคการบริหารสวนตําบล มูลนิธ ิและองคการพัฒนาภาคเอกชน ฯลฯ

    3.5.2 ขั้นตอนการจัดทําหนังสือแสดงโครงการปาชุมชน ประกอบดวย

        1) รวบรวม วิเคราะห จัดหมวดหมูขอมูลพื้นฐานปาชุมชนที่ไดรับการอนุมัติ

โครงการปาชุมชน

       2) การสํารวจจับคาพิกัดแสดงขอบเขตแปลงปาชุมชนที่ไดรับการอนุมัติ

โครงการปาชุมชน

               3) การจัดทาํแผนทีแ่สดงขอบเขตปาชุมชนบนแผนทีภ่าพถายออรโธส ีมาตราสวน 

1: 4,000

        4) จัดทํารายละเอียดโครงการและพิมพคาพิกัดแปลงปาชุมชนลงในตาราง 

Excel

        5) การจัดสงขอมูลรูปแปลงปาชุมชนภาพถายออรโธสี และคาพิกัดใหบันทึก

รูปแบบ shape file ใหสํานักจัดการปาชุมชน
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   3.5.3 สํานักจัดการปาชุมชนดําเนินการจัดพิมพ “หนังสือแสดงโครงการปาชุมชน” 

หมูบานละ 3 ฉบับ ประกอบดวย

   ฉบับที่ 1 เก็บไวเปนหลักฐานที่ฝายจัดการปาชุมชน สวนสงเสริมการจัดการปาชุมชน 

สํานักจัดการปาชุมชน 

    ฉบับที่ 2 เกบ็ไวเปนหลักฐานทีห่นวยงานรับผดิชอบ (สาํนักจดัการทรัพยากรปาไมทองที)่

    ฉบับที่ 3 มอบใหคณะกรรมการปาชุมชนเพื่อนําไปใชแสดงตอบุคคลภายนอก และใช

ประโยชนการยืนยันแนวเขตปาชุมชน หรือการจัดการปาชุมชน ตอไป

ตัวอยางหนังสือแสดงโครงการ (หนา) ตัวอยางหนังสือแสดงโครงการ (หลัง)



ÀÒ¤¼¹Ç¡ÀÒ¤¼¹Ç¡
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แบบ ปชช.1

คําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน

-------------------------

       เขียนที่     

       วันที่  เดือน  พ.ศ. 

  ขาพเจา      ตาํแหนง   อาย ุ ป 

สัญชาต ิ ภูมิลําเนาอยูบาน    เลขที่   หมูที่ 

ตําบล   อําเภอ   จังหวัด   โทร   

  ขอยื่นคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชนตอกรมปาไมดังมีขอความตอไปนี้

  1. ขาพเจาขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชนในบริเวณ   (ระบุประเภทที่ดิน เชน 

ปาสงวนแหงชาต ิที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน เปนตน )    

หมูที่  ตําบล    อําเภอ    จังหวัด  

เนื้อที่   ไร   งาน  ตารางวา มีอาณาเขตโดยสังเขปดังนี้

     ดานทิศเหนือ  จด       

     ดานทิศตะวันออก จด       

     ดานทิศใต  จด       

     ดานทิศตะวันตก จด       

  2. ในการยื่นคําขอนี้ ขาพเจาเปนผูแทนของชุมชน ดังตอไปนี้*

     2.1 ชื่อหมูบาน  หมูที่  ตําบล  อําเภอ  

     2.2 ชื่อหมูบาน  หมูที่  ตําบล  อําเภอ  

     2.3 ชื่อหมูบาน  หมูที่  ตําบล  อําเภอ  

     รวม    หมูบาน 

  3. ขาพเจาขอรบัรองวาจะเปนผูนาํหรือมอบใหผูแทนเปนผูนาํเจาหนาท่ีออกไปตรวจสอบ

สภาพปาในพ้ืนที่ที่ขออนุญาต ตามวัน เวลาที่เจาหนาที่ไดนัดหมาย

  4. เมือ่ขาพเจาไดรบัแจงการอนญุาตใหจดัทาํโครงการปาชมุชนแลว ขอรบัรองวาจะรวมกบั

ราษฎรในชุมชนแหงนี้จัดการปาไม โดยดําเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบัญญัติของ

กฎหมายที่เกี่ยวของภายใตเงื่อนไขตามที่กรมปาไมกําหนดใหถูกตองทุกประการ
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  5. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้

       5.1 สาํเนาบตัรประจาํตวัเจาหนาที่ของรฐั หรอืเอกสารรบัรองความเปนพนักงานเจาหนาที่ 

(กรณีประธานคณะกรรมการปาชุมชนเปนผูยื่นคําขอใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐาน

รับรองแสดงความเปนประธานคณะกรรมการปาชุมชน)

     5.2 สําเนาทะเบียนบาน

    5.3 หนังสือรองขอเขารวมจัดทําโครงการปาชุมชนซึ่งราษฎรมีอายุตั้งแตสิบแปดป

บริบูรณขึ้นไปมีภูมิลําเนาอยูในหมูบานนัน้ จํานวนตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปรวมกันลงชื่อ **

     5.4 สาํเนาเอกสารหลักฐานหรอืบันทกึการประชุมของราษฎรในชุมชนหรอืหมูบานแหง

นั้นๆ พรอมภาพถายสีประกอบอยางนอย 1 รูป

      5.5 แผนทีส่งัเขปแสดงบรเิวณพื้นทีท่ีข่ออนุญาต มอีาณาเขตหรอืเขตตดิตอบรเิวณขางเคยีง

       อนึง่ เมือ่ไดรบัการอนมุตัโิครงการและดําเนนิการไปแลว แตตอมามกีารตรวจสอบและ

ปรากฏวาการดําเนินการโครงการไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือกิจกรรมที่กําหนดและกอใหเกิดความ

เสยีหายตอปาไมและสภาพแวดลอม ขอใหกรมปาไมพจิารณาดําเนนิการยกเลกิโครงการตามทีเ่หน็สมควร

ตอไป

      ลงชื่อ    ยื่นคําขอ***

            (    )

      ตําแหนง   

หมายเหตุ

*      กรณีการจดัทาํโครงการปาชุมชนมากกวา 1 หมูบาน โดยมีความจําเปนอันหลีกเลี่ยงไมไดทีต่องรวมกันจัดการพื้นที่

         ดงักลาวให นายก อบต. กาํนนั หรอืประธานคณะกรรมการปาชุมชนทีเ่ปนผูแทนของคณะกรรมการปาชมุชน จากทกุ

         หมูบานเปนผูยืน่คาํขออนญุาตจดัทาํโครงการปาชมุชน และในกรณนีี้การพจิารณาจดัสรรงบประมาณ งบเงนิอุดหนนุ 

            กจิกรรมการบรหิารจัดการพื้นที่ โดยการสนบัสนนุจากภาครฐั ของกรมปาไม จะพจิารณาในภาพรวมใหถอืวารบัผดิชอบ

      จํานวนพื้นที่เฉลี่ยเทากันทุกหมูบาน

**    ในกรณทีี่มผีูรองขอเขารวมจดัทาํโครงการปาชมุชนมากกวา 1 หมูบาน ใหถอืเปนขอตองปฏบิตัวิาใหแยกหนงัสอืรองขอ

       เขารวมจัดทําโครงการปาชุมชนเปนรายหมูบาน โดยมีผูยื่นคําขอตาม*

*** ผูใหญบาน/กํานัน/นายก อบต./นายกเทศมนตร ีหรือประธานคณะกรรมการปาชุมชน



29¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹
μÒÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´·íÒâ¤Ã§¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹¢Í§¡ÃÁ»†ÒäÁŒ

หนังสือรองขอเขารวมจัดทําโครงการปาชุมชน

แนบทายคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.1)

       วันที่  เดือน  พ.ศ.  

เรียน นายก อบต./กํานัน/ผูใหญบาน      

  ดวยขาพเจาผูมีรายชือ่ทายหนงัสอืนี้เปนผูมีอายุตัง้แตสิบแปดปบริบรูณข้ึนไป มภูีมลํิาเนา

อยูในทองที่ชุมชนแหงนี้และมีศักยภาพที่สามารถเขาไปดูแลรักษาปาที่จะขอจัดทําโครงการปาชุมชน 

จํานวนตั้งแต 50 คน ขึ้นไป ไดรวมกันลงลายมือชื่อรองขอจัดทําโครงการปาชุมชนในบริเวณ บาน 

หมูที่   ตําบล   อําเภอ   จังหวัด   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน อายุ ลายมือชื่อ หมายเหตุ

หมายเหตุ

*   หากผูประสงคลงชื่อรวมกันรองขอเขารวมจัดทําโครงการปาชุมชนมีจํานวนมาก สามารถสรางตารางเพิ่มเติมได

**  กรณีประธานคณะกรรมการปาชุมชนเปนผูยื่นคําขอใหเปลี่ยนจากเรียน นายก อบต./กํานัน/ผูใหญบาน 

     เปนเรียน ประธานคณะกรรมการปาชุมชน
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แบบ ปชช.2

รายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน

---------------------------

  1. ชื่อผูยื่นคําขอ     ตําแหนง  อายุ ป 

สัญชาต ิ ภูมิลําเนาอยูบาน    เลขที่   หมูที่ 

ตําบล    อําเภอ     จังหวัด   

  2. คาพิกัดหมูบานที่ขอจัดทําโครงการปาชุมชน (ใหจับคาพิกัดที่ทําการผูใหญบาน)

      2.1 บาน   หมูที่  คาพิกัดยึดโยง   

      2.2 บาน (ถามี)  หมูที่  คาพิกัดยึดโยง   

      2.3 บาน (ถามี)  หมูที่  คาพิกัดยึดโยง   

  3. พื้นทีด่ําเนินการ

      3.1 ปาสงวนแหงชาติปา       

      3.2 ปาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตร ี      

      3.3 ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ี      

      3.4 ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484    

      3.5 ที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ คือ      

      3.6 ที่ดินอื่นๆ คือ        

  4. ที่ตั้งพื้นที่ดําเนินการบาน    หมูที่ ตําบล  

อําเภอ    จังหวัด    (คาพิกัด GPS ปาชุมชนควรจับทุกมุม

ของพืน้ที่เพือ่ความชัดเจนของขอมูลแผนทีท่ีจ่ะตองจัดทาํเปน “หนังสอืแสดงโครงการปาชุมชน”และควรมี

คาพิกัดอยางนอย 8 จุด 8 มุม) ไดแก

(แปลงที่ 1 เนื้อที่     ไร  งาน   ตารางวา

(กรณจีดัทาํโครงการมากกวา 1 แปลง ใหระบคุาพกิดัเปนรายแปลง คาพกิดัสามารถทาํเปนเอกสารแนบได)

      จุดที่ 1  พิกัด         

      จุดที่ 2  พิกัด        

      จุดที่ 3  พิกัด        

      จุดที่ 4  พิกัด        

      จุดที่ 5  พิกัด        

      จุดที่ 6  พิกัด        

      จุดที่ 7  พิกัด        

      จุดที่ 8  พิกัด        

  5. เนื้อที่   ไร  งาน   ตารางวา
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   6. อาณาเขตพ้ืนที่

   ดานทิศเหนือ  จด      

   ดานทิศตะวันออก จด      

   ดานทิศใต  จด      

   ดานทิศตะวันตก จด      

   7. ลักษณะภูมิประเทศ        

   8. สภาพปา         

   9. การใชประโยชนในพื้นที่       

  10. ทําการตรวจสอบสภาพพื้นที่ปาเมื่อวันที่ เดือน   พ.ศ. 

  11. แนบภาพถายส ี  ภาพ (ไมนอยกวา 4 ภาพตอ 1 แปลง ภาพถายระบุทิศ)

  12. แผนทีร่ะวางของกรมแผนทีท่หาร มาตราสวน 1 : 50,000 ทีม่หีมายเลขแสดงคาพกิดักรดิ

ชดัเจนพรอมรายละเอยีดเลขระวางและแสดงรปูแปลงจุดทีต่ัง้ หากดําเนนิการมากกวา 1 แปลง ใหนําทกุแปลง

ใสในแผนที่แผนเดียวกันทั้งหมด ใสสัญลักษณหมายเลขแปลงที่ 1 แปลงที่ 2 โดยผานการตรวจสอบจาก

เจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมพื้นที่นั้นๆ ลงนามกํากับดวย

  13. กรณีพื้นที่โครงการปาชุมชนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ แนบสําเนาแผนที่ทาย

กฎกระทรวง พรอมระบุจุดที่ตั้งโครงการ

  14. กรณดีาํเนนิการในทีด่นิอันเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิ ใหแนบสําเนาหนังสอืสําคัญ

สําหรับที่หลวง

  15. กรณีดําเนินการในพ้ืนที่อื่นๆ แนบสําเนาเอกสารแสดงสถานภาพของพื้นที่นั้นๆ

  16. ความเหน็ของผูตรวจสอบสภาพพื้นทีป่า (ใหระบุวาเหน็ควรใหจดัทาํโครงการปาชมุชน)

            

ลงชื่อ    ผูนําตรวจ***  ลงชื่อ    ผูตรวจสอบ *
       (    )          (    )

ตําแหนง      ตําแหนง   
ลงชื่อ    พยาน****  ลงชื่อ   ผูรวมตรวจสอบ**

       (    )          (    )
ตําแหนง      ตําแหนง   

ลงชื่อ    พยาน****  ลงชื่อ   ผูรวมตรวจสอบ**

       (    )          (    )
ตําแหนง      ตําแหนง   
หมายเหตุ

*       ใหขาราชการตั้งแตระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมาย
**     ขาราชการหรือพนักงานราชการของหนวยงานรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายใหรวมปฏิบัติ

***     ผูใหญบาน/กาํนนั/นายก อบต./นายกเทศมนตร ีหรอืประธานคณะกรรมการปาชุมชน ซึง่เปนผูยื่นคาํขอ (แบบ ปชช.1) แลวแตกรณ ี

****   กรรมการปาชุมชนหรือราษฎรหมูบานที่รองขอเขารวมจัดทําโครงการ 
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แบบ ปชช.3

   โครงการปาชุมชน                                            

บาน  หมูที ่  ตําบล   อําเภอ  จังหวัด 

---------------------------

1. ชื่อโครงการ

 โครงการปาชุมชน      

2. ที่ตั้งโครงการ

 ตั้งอยูในเขตทองที่บาน        หมูที่ 

ตําบล    อําเภอ    จังหวัด    

3. พื้นที่ดําเนินโครงการ  รวมทั้งสิ้น   แปลง เนื้อที่   ไร ดังนี้

 ปาสงวนแหงชาติปา    แปลงที่  เนื้อที่   ไร

 ปาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตร ี   แปลงที่  เนื้อที่   ไร

 ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ี  แปลงที่  เนื้อที่   ไร

 ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484  แปลงที่  เนื้อที่   ไร

 ที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ (ระบุ)   แปลงที่  เนื้อที่   ไร

 ที่ดินอื่นๆ (ระบุ)     แปลงที่  เนื้อที่   ไร

(หากดําเนินการมากกวา 1 แปลง ใหเรียงลําดับปาสงวนแหงชาติเปนแปลงที่ 1 ตามพื้นที่ตางๆ ขางตน) 

4. หลักการและเหตุผล

 ดวย บาน  

มคีวามประสงคทีจ่ะใหสมาชกิในชุมชนมสีวนรวมในการดูแลรกัษาและฟนฟปูา เพือ่ใหปามคีวามอุดมสมบรูณ 

เกดิประโยชนกับชุมชนทัง้ทางตรงและทางออม และเพือ่ใหชมุชนมสีวนรวมในการบรหิารจัดการปารวมกบั

เจาหนาท่ีปฏิบติังานโครงการปาชมุชนของกรมปาไม จึงไดรวมกันจดัทาํโครงการปาชุมชนเสนอกรมปาไม 

เพื่อขออนุมตัิใหเจาหนาทีร่วมกับชมุชนดําเนินโครงการดังกลาว โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมทัง้

หนวยงานทีเ่กีย่วของ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนใหการสนับสนนุ และรวมดาํเนนิการเพือ่ใหทรพัยากรปาไม

ในทองถิ่นเกิดความอุดมสมบูรณ และเกิดประโยชนกับชุมชนอยางยั่งยืนสืบไป
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5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อใหราษฎรมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม

 5.2 เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ

เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและพัฒนาไปสูการสรางเครือขายปาชุมชน

6. แผนงานและยุทธศาสตรในการดําเนินโครงการปาชุมชน

 ดานการควบคุม ดูแล รักษา และฟนฟูปา ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานปาชุมชน 

ทัง้ 5 ดาน ไดแก

 6.1 ดานเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหสมาชิกในชุมชน และบุคคลทั่วไปไดทราบภารกิจดานการ

จดัการปาชมุชน ผูรบัผดิชอบโครงการ ขอบเขตการดําเนนิงาน และขอบเขตพื้นทีป่าชมุชน โดยผานทางสือ่

ชนิดตางๆ เชน สือ่เอกสารสิง่พิมพ ปายโฆษณาประชาสมัพนัธ (ปายโครงการปาชมุชน) รวมทั้งปายแสดง

แนวเขตปาชุมชน เปนตน

 6.2 ดานการปองกันรักษาปา เพื่อเปนการดูแลรักษาปามิใหถูกบุกรุกทําลาย หรือยึดทําลาย

โดยมนษุยหรือภยัธรรมชาติ เชน ไฟปา ใหทรัพยากรปาไมมีความอดุมสมบรูณดงัเดมิ หรือมากข้ึนกวาเดิม

 6.3 ดานการบาํรงุและฟนฟปูา เพื่อเปนการปรับปรงุ พื้นทีป่าทีเ่คยถูกบกุรกุทาํลาย ใหมคีวามอุดม

สมบูรณขึ้น หรือเปนการพัฒนาพื้นที่ปาไมใหมีความหลากหลายทั้งจํานวนและชนิดพันธุพืช ใหเหมาะสม

เพียงพอตอการยังประโยชนตอชุมชน รวมทั้งการจัดการเพื่อใหปาชุมชนเกิดประโยชนทั้งทางตรงและ

ทางออม เชน การจัดการเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ

 6.4 ดานการศึกษาและถายทอดองคความรู เพือ่เปนการจดัการทรพัยากรปาไม เชน แหลงศึกษา

เรียนรูทางชุมชน หรือเปนการจัดการองคความรูเรื่องการบริหารจัดการปาใหกับสมาชิกชุมชน

 6.5 ดานอํานวยการและอื่นๆ ที่สนับสนุนการดําเนินโครงการปาชุมชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 กาํหนดระยะเวลาดําเนินการ 10 ป (นับตั้งแตวันที่กรมปาไมอนุมัติโครงการ) (วันที่  )

8. ผูรับผิดชอบโครงการ

 8.1 ผูรับผิดชอบหลัก

      1) ผูใหญบาน/กํานัน

      2) คณะกรรมการปาชุมชน

 8.2 ผูสนับสนุน

      1) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่...

      2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น

      3) อําเภอ/จังหวัด

      4) หนวยงานภาครัฐอื่นๆ

      5) หนวยงานภาคเอกชน 
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9. งบประมาณ (โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดจากหนวยงานตางๆ ไดแก) 

 9.1 กรมปาไม ซึ่งระบุไวตามแผนงานและงบประมาณประจําป

 9.2 องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล     

 9.3 จังหวัด     

 9.4 องคกร/บริษัทเอกชน

 9.5 หนวยงานอื่นๆ

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ

 10.1 ราษฎรในชุมชนมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการดูแลรักษาปาชุมชน

 10.2 ทรัพยากรปาไมไดรับการดูแลรักษาโดยชุมชนใหมีความอุดมสมบูรณและพัฒนาปาชุมชน

ใหตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางยั่งยืน

11. แผนที่ประกอบโครงการ

 11.1 แผนทีร่ะวางของกรมแผนทีท่หาร มาตราสวน 1 : 50,000 ทีม่หีมายเลขแสดงคาพกิดักรดิชัดเจน

พรอมรายละเอยีดเลขระวางและแสดงรปูแปลงตามแบบ ปชช. 2 (เจาหนาทีก่รมปาไมลงนามกํากับดวย)**

 11.2 แผนที่แสดงขอบเขตปาชุมชนบนแผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000 

(เจาหนาที่กรมปาไมลงนามกํากับดวย)**

12. ผูเขียนโครงการ  

   (ลงชื่อ)     ผูเขียนโครงการ*

           (     )

   ตําแหนง    

   (ลงชื่อ)     ผูแนะนํา/รวมเขียนโครงการ**

           (     )

   ตําแหนง    

13. ความคิดเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

    เห็นควรดําเนินการ       

    ความคิดเห็นอื่นๆ         

  

   (ลงชื่อ)     

           (     )

   ตําแหนง    
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14. ความคิดเห็นของนายอําเภอ ***

    เห็นควรดําเนินการ        

    ความคิดเห็นอื่นๆ         

   (ลงชื่อ)     

           (     )

   ตําแหนง    

15. ความคดิเห็นของผูวาราชการจังหวดั หรอืหัวหนาหนวยงานทีก่าํกบัดแูลพืน้ทีใ่นแตละกรณ*ี*** 

    เห็นชอบใหดําเนินการ        

    ความคิดเห็นอื่นๆ         

   (ลงชื่อ)     

           (     )

   ตําแหนง    

16. ผูตรวจสอบโครงการ (ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน สังกดัสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่     )

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบโครงการ

           (     )

   ตําแหนง    

17. ผูเสนอโครงการ (ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  )

   (ลงชื่อ)     ผูเสนอโครงการ

           (     )

   ตําแหนง    

18. ผูอนุมัติโครงการ (อธิบดีกรมปาไม)

   (ลงชื่อ)     ผูอนุมัติโครงการ

           (     )

   ตําแหนง    
หมายเหตุ

*       ผูใหญบาน/กํานัน/นายก อบต./นายกเทศมนตร ีหรือประธานคณะกรรมการปาชุมชน แลวแตกรณี

**     ขาราชการตั้งแตระดับปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติการขึ้นไป

***  กรณีเปนพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 หรือ/และ พื้นที่ปาสงวนแหงชาติอาจเสนอ

         โครงการใหนายอําเภอทองที่ใหความคิดเห็นก็ได

****  กรณีพื้นที่อื่นๆ เสนอโครงการใหหัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลพิจารณาแลวแตกรณี
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คณะกรรมการปาชุมชน

   แนบทายโครงการปาชุมชน                                 

บาน  หมูที่  ตําบล   อําเภอ   จังหวัด  

ลําดับ

ที่
ชื่อ - สกุล ทําหนาที่ หมายเหตุ / ดาน

1 นาย/นาง/นางสาว  ประธาน

2 นาย/นาง/นางสาว  รองประธาน

3 นาย/นาง/นางสาว  รองประธาน (ถาม)ี

4 นาย/นาง/นางสาว  เลขานุการ

5 นาย/นาง/นางสาว  เหรัญญิก

6 นาย/นาง/นางสาว  กรรมการ  

7 นาย/นาง/นางสาว  กรรมการ  

8 นาย/นาง/นางสาว  กรรมการ

9 นาย/นาง/นางสาว  กรรมการ  

10 นาย/นาง/นางสาว  กรรมการ

11 นาย/นาง/นางสาว  กรรมการ  

12 นาย/นาง/นางสาว  กรรมการอื่น (ถาม)ี

13

14

15

ที่ทําการผูใหญบาน/กํานัน/หรือประธานคณะกรรมการปาชุมชน    

หมายเลขโทรศัพท    

หมายเหตุ   

*    เอกสารฉบับนี้เปนการแสดงโครงสรางคณะกรรมการปาชุมชน ไดรับการยอมรับจากราษฎรในชุมชนเพื่อชวยทํา

            หนาที่ในการจดัการปาชมุชนรวมกบัพนกังานเจาหนาที่ โดยแตละปาชมุชนจะมกีลุมราษฎรเหลานี้เปนแกนหลกัเขามา

         บริหารจัดการตามความเหมาะสมของพื้นที่ จํานวน 10-15 คน

**     แนบทาย (แบบ ปชช.3) สงใหกรมปาไมทุกโครงการฯ 

***  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการปาชุมชนใหผูยื่นคําขอรวบรวมรายชื่อแจงสํานักจัดการทรัพยากรปาไม

        ที่รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงขอมูลแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของและกรมปาไมทราบ
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แบบ ปชช.4

รายงานผลการปฏิบัติงาน

-------------------

1. โครงการปาชุมชน       เนื้อที่   ไร

2. ตั้งอยูในเขตทองที่บาน  หมูที่ ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  

3. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

 

4. ผลการแบงกลุมปาชุมชน (ณ วันที่    )

    ปาชุมชนพัฒนาดีมาก         ปาชุมชนพัฒนาปานกลาง

     ปาชุมชนควรปรับปรุง          ปาชุมชนที่ควรยกเลิก

5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางการแกไข 

 

 

6. ความคิดเห็น  

 

   ลงชื่อ    

         (    )

  ตําแหนง ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน

7. ความคิดเห็น  

 

   ลงชื่อ    

          (    )

 ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  
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แบบ ปชช.5

แบบคําขอตออายุโครงการปาชุมชน
-------------------------

 ขาพเจา        ตําแหนง  

อายุ  ป ที่อยู          

 

 มีความประสงคขอตออายุโครงการปาชุมชน 

ที่ตั้งปาชุมชนบาน      หมูที่  ตําบล  

อําเภอ    จังหวัด    พิกัดบาน    

โดยไดรับอนุมัติจากกรมปาไม เมื่อ 

 พื้นที่ดําเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น  แปลง รวมเนื้อที่    ไร ดังนี้

 ปาสงวนแหงชาติปา    แปลงที่  เนื้อที่   ไร

 ปาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตร ี   แปลงที่  เนื้อที่   ไร

 ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ี  แปลงที่  เนื้อที่   ไร

 ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484  แปลงที่  เนื้อที่   ไร

 ที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ (ระบุ)    แปลงที่  เนื้อที่   ไร

 ที่ดินอื่นๆ (ระบุ)     แปลงที่  เนื้อที่   ไร

(หากดําเนินการมากกวา 1 แปลง ใหเรียงลําดับปาสงวนแหงชาติเปนแปลงที่ 1 ตามพื้นที่ตางๆ ขางตน)

โดยสงเอกสารประกอบการพิจารณา ตามกรณีตางๆ ดังนี้

  1.1 กรณีที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและพื้นที่ดําเนินการ

  (1) แบบ ปชช.5

  (2) สําเนาแบบ ปชช.3 ฉบับเดิม

  (3) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐหรือสําเนาบัตรประชาชนผูยื่นคําขอ

  (4) แผนท่ีแสดงขอบเขตปาชมุชนบนแผนท่ีภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000 

  (5) แบบ ปชช.4

  1.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (หรือแบบ ปชช.3 เดิมชํารุดสูญหาย) 

แตไมเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดําเนินการ

  (1) แบบ ปชช.5

  (2) แบบ ปชช.5.1

  (3) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐหรือสําเนาบัตรประชาชนผูยื่นคําขอ

  (4) แผนท่ีแสดงขอบเขตปาชมุชนบนแผนท่ีภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000

  (5) แบบ ปชช.4 
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  1.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดําเนินการ เพิ่มหรือลดจํานวนแปลงปาชุมชน เพิ่มหรือลด

ขนาดพื้นที่ปาชุมชน 

  (1) แบบ ปชช.5

  (2) แบบ ปชช.5.1

  (3) แบบ ปชช.5.2

  (4) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐหรือสําเนาบัตรประชาชนผูยื่นคําขอ

  (5) แผนที่ระวางมาตราสวน 1 : 50,000

  (6) แผนท่ีแสดงขอบเขตปาชมุชนบนแผนท่ีภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000

  (7) แบบ ปชช.4

กําหนดระยะเวลาดําเนินการ 10 ป (นับตั้งแตวันที่กรมปาไมอนุมัต)ิ (วันที่    )

งบประมาณ (โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดจากหนวยงานตางๆ ไดแก) 

 1. กรมปาไม ซึ่งระบุไวตามแผนงานและงบประมาณประจําป

 2. องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล    

 3. จังหวัด     

 4. องคกร/บริษัทเอกชน

 5. หนวยงานอื่นๆ

   ลงชื่อ    ผูยื่นคําขอ* 

         (    )

   ตําแหนง   

   ลงชื่อ    เจาหนาที่ผูแนะนํา**

         (    )

   ตําแหนง   

ความคิดเห็นของผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลพื้นที่ในแตละกรณ*ี** 

    เห็นชอบใหดําเนินการ 

    ความคิดเห็นอื่นๆ  

   (ลงชื่อ)    

           (    )

   ตําแหนง   
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ผูตรวจสอบ (ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  )

   (ลงชื่อ)    ผูตรวจสอบ

           (    )

   ตําแหนง   

ผูเสนอ (ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่   )

   (ลงชื่อ)    ผูเสนอ

           (    )

   ตําแหนง   

ผูอนุมัติ (อธิบดีกรมปาไม)

   (ลงชื่อ)    ผูอนุมัติ

           (    )

   ตําแหนง   

หมายเหตุ  

*       ผูใหญบาน/กํานัน/นายก อบต./นายกเทศมนตร ีหรือประธานคณะกรรมการปาชุมชน แลวแตกรณี

**     ขาราชการตั้งแตระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไป

***    กรณีพื้นที่อื่นๆ เสนอใหหัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลพิจารณา แลวแตกรณี

           ทัง้นี้ หนวยงานรับผดิชอบแจงรายชือ่ขาราชการในสังกดัอยางนอย 1 คน เพือ่กรมปาไมมคีาํสัง่แตงตัง้เปนเจาหนาที่

        ปฏิบัติงานโครงการปาชุมชน
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        แบบ ปชช.5.1

โครงการปาชุมชนที่ขอตออายุ

------------------------

1. ชื่อโครงการ

 

2. ที่ตั้งโครงการ 

 

3. พื้นที่ดําเนินโครงการ

 พื้นที่ดําเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น   แปลง รวมเนื้อที่   ไร ดังนี้

 ปาสงวนแหงชาติปา    แปลงที่  เนื้อที่      ไร

 ปาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตร ี   แปลงที่  เนื้อที่      ไร

 ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ี  แปลงที่  เนื้อที่      ไร

 ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484  แปลงที่  เนื้อที่      ไร

 ที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ (ระบุ)   แปลงที่  เนื้อที่      ไร

 ที่ดินอื่นๆ (ระบุ)     แปลงที่  เนื้อที่      ไร

(หากดําเนินการมากกวา 1 แปลง ใหเรียงลําดับปาสงวนแหงชาติเปนแปลงที่ 1 ตามพื้นที่ตางๆ ขางตน)

4. หลักการและเหตุผล

 ดวย (ระบุชื่อบาน หมูที่ อําเภอ จังหวัด)             

ไดรับอนุมัติโครงการปาชุมชนจากกรมปาไม ปจจุบันสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการแลว โดยตลอด         

ระยะเวลาดําเนนิโครงการปาชุมชนมาจนถงึปจจบุนั ราษฎร องคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมทัง้หนวยงาน 

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมกันดูแลรักษาและฟนฟูปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ ชวยดูแล

รักษาระบบนิเวศของชุมชน อีกทั้งราษฎรยังไดรับประโยชนจากการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาชุมชน  

ดังนัน้ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาอยางตอเนื่อง จึงไดรวมกับเจาหนาที่ของกรมปาไม

จดัทาํโครงการปาชุมชน เพื่อเสนอกรมปาไมพิจารณาตออายโุครงการปาชุมชน เพื่อใหทรัพยากรปาไม ได

รับการดูแลรักษาจากชุมชนเกิดความอุดมสมบูรณ และเกิดประโยชนกับชุมชนอยางยั่งยืนสืบไป

                                          

                      

                                                                                               

5. วัตถุประสงค

 5.1 เพื่อใหราษฎรมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่อง

 5.2 เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ

เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและพัฒนาไปสูการสรางเครือขายปาชุมชน
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6. แผนงานและยุทธศาสตรในการดําเนินโครงการปาชุมชน

 ดานการควบคุม ดแูล รกัษา และฟนฟปูา ใหเปนไปตามแผนยทุธศาสตรการดาํเนนิงานปาชมุชน  5 ดาน ไดแก

 6.1 ดานการเผยแพรประชาสมัพนัธเพื่อใหสมาชกิในชมุชนและบคุคลท่ัวไปไดทราบภารกจิดานปาชมุชน 

ผูรบัผดิชอบโครงการ ขอบเขตดาํเนนิงานและขอบเขตพื้นทีป่าชมุชน โดยผานทางสือ่ชนดิตางๆ เชน สือ่เอกสาร

สิง่พมิพ ปายโฆษณาประชาสัมพนัธ (ปายโครงการปาชุมชน) รวมทัง้ปายแสดงแนวเขตปาชุมชน เปนตน

 6.2 ดานการปองกนัรกัษาปาหรอืการดูแลรกัษาปามใิหถกูบกุรกุทาํลาย หรอืยดึทําลายโดยมนษุย

หรือภัยธรรมชาต ิเชน ไฟปา ใหทรัพยากรปาไมมีความอุดมสมบูรณดังเดิมหรือมากขึ้นกวาเดิม

 6.3 ดานการบาํรงุและฟนฟปูาเพือ่เปนการปรบัปรุงพื้นทีป่าที่เคยถูกบกุรกุทาํลายใหมีความอดุม

สมบูรณขึ้น หรือเปนการพัฒนาพื้นที่ปาไมใหมีความหลากหลายทั้งจํานวนและชนิดพันธุพืช ใหเหมาะสม

เพียงพอตอการยังประโยชนตอชุมชน รวมทั้งการจัดการเพื่อใหปาชุมชนไดประโยชนทั้งทางตรงและ              

ทางออม เชน การจัดการเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศหรือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ

 6.4 ดานการศึกษาและถายทอดองคความรูเพื่อเปนการจัดการทรัพยากรปาไม เชน แหลงศึกษา

เรียนรูทางชุมชนหรือเปนการจัดการองคความรูเรื่องการบริหารจัดการปาใหกับสมาชิกชุมชน

 6.5 ดานอํานวยการและอื่นๆ ที่สนับสนุนการดําเนินโครงการปาชุมชน

7. ผูรับผิดชอบโครงการ

 7.1 ผูรับผิดชอบหลัก

      1) ผูใหญบาน/กํานัน

      2) คณะกรรมการปาชุมชน

 7.2 ผูสนับสนุน

      1) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่....  

      2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น

      3) อําเภอ/จังหวัด

      4) หนวยงานภาคเอกชน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

 8.1 ราษฎรในชุมชนมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการดูแลรักษาปาชุมชนอยางตอเนื่อง

 8.2 ทรัพยากรปาไมไดรับการดูแลรักษาโดยชุมชนใหมีความอุดมสมบูรณและพัฒนาปาชุมชน
ใหตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางยั่งยืน

   ลงชื่อ    ผูเขียนโครงการ

    (   )

   ตําแหนง    

   ลงชื่อ    ผูแนะนํา/รวมเขียนโครงการ

    (   )

   ตําแหนง     



43¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹
μÒÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´·íÒâ¤Ã§¡ÒÃ»†ÒªØÁª¹¢Í§¡ÃÁ»†ÒäÁŒ

แบบ ปชช.5.2

รายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอตออายุโครงการปาชุมชน

----------------------------------

1. โครงการปาชุมชน          

          

2. ที่ตั้ง           

 

    คาพิกัดหมูบาน  

3. พื้นที่ดําเนินโครงการ จํานวน   แปลง เนื้อที่           ไร ดังนี้

 ปาสงวนแหงชาติปา    แปลงที่  เนื้อที่       ไร

 ปาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตร ี   แปลงที่  เนื้อที่       ไร

 ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ี  แปลงที่  เนื้อที่       ไร

 ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484  แปลงที่  เนื้อที่       ไร

 ที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ (ระบุ)   แปลงที่  เนื้อที่       ไร

 ที่ดินอื่นๆ (ระบุ)     แปลงที่  เนื้อที่       ไร

 (หากดําเนินการมากกวา 1 แปลง ใหเรียงลําดับปาสงวนแหงชาติเปนแปลงที่ 1 ตามพื้นที่ตางๆ ขางตน)

4. คาพิกัดขอบเขตพื้นที่ดําเนินโครงการปาชุมชน *****

 

 

  

 

5. ขอมูลทางภูมิศาสตร

 ดานทิศเหนือ  จด

 

 ดานทิศตะวันออก จด

 

 ดานทิศใต  จด

 

 ดานทิศตะวันตก จด
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6. ลักษณะภูมิประเทศ 

 

7. สภาพพื้นที่ปาและลักษณะทางนิเวศวิทยา 

 

 

8. ความเห็นของเจาหนาที่ผูตรวจสอบสภาพพื้นที่ 

 (ใหระบุวาเห็นควรใหตออายุโครงการปาชุมชน) 

 

9. ทําการตรวจสอบสภาพพื้นที่ เมื่อวันที่ 

ลงชื่อ     ผูนําตรวจ*** ลงชื่อ    ผูตรวจสอบ *

 (    )   (   )

ตําแหนง      ตําแหนง    

ลงชื่อ     พยาน****  ลงชื่อ       ผูรวมตรวจสอบ**

 (    )   (   )

ตําแหนง      ตําแหนง    

ลงชื่อ     พยาน**** ลงชื่อ       ผูรวมตรวจสอบ** 

 (    )   (   )

ตําแหนง      ตําแหนง    

หมายเหตุ

* ใหขาราชการตั้งแตระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมาย

** ขาราชการหรือพนักงานราชการของหนวยงานรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายใหรวมปฏิบัติ

*** ผูใหญบาน/กาํนนั/นายก อบต./นายกเทศมนตร ีหรอืประธานคณะกรรมการปาชุมชน ซึง่เปนผูยืน่คาํขอ (แบบ ปชช.1)

 แลวแตกรณ ี

**** กรรมการปาชุมชนหรือราษฎรหมูบานที่รองขอเขารวมจัดทําโครงการ

***** คาพิกัดขอบเขตพ้ืนที่ดําเนินโครงการปาชุมชน ควรตรวจสอบทุกมุมของพื้นที่เพื่อความถูกตองชัดเจน 

 กรณีมีหลายแปลงใหระบุหมายเลขแปลงและแยกชุดขอมูลเปนรายแปลงใหชัดเจน
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