
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน ส่วนนโยบำยและกฎหมำยป่ำชุมชน  

 
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน 
พ.ศ.2562 
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ว่ำด้วยกำรก ำหนดรูปแบบบัตรประจ ำตัวกรรมกำรจัดกำร 
ป่ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน พ.ศ. 2563 

 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(จ านวน 2 ฉบับ) 2

. 

ระเบียบกรมป่ำไม้ว่ำด้วยกำรจดแจ้งเป็นเครือข่ำย 
ป่ำชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ. 2562  
ระเบียบกรมป่ำไม้ว่ำด้วยกำรจดแจ้งเป็นองค์กร 
ภำคประชำสังคม พ.ศ. 2562 
ระเบียบกรมป่ำไม้ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนที่ 
แสดงแนวเขตป่ำชุมชน พ.ศ. 2563 
ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรจัดท ำหลักเขต ป้ำย หรือ
เครื่องหมำยอ่ืน เพ่ือแสดงแนวเขตป่ำชุมชนบริเวณเพ่ือ 
กำรอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ พ.ศ.2564 

3. ระเบียบกรมป่าไม้  (จ านวน 4 ฉบับ) 

4. 

 ระเบียบคณะกรรมกำรสรรหำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำ 
และกำรเสนอรำยชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน พ.ศ. 2563 

ระเบียบคณะกรรมการสรรหา (จ านวน 1 ฉบับ)  

อนุบัญญัติที่ออกตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ( 29 ฉบับ) 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (จ านวน 2 ฉบับ) 

พระราชกฤษฎีกา  
(จ านวน 1 ฉบับ) ระเบียบกรมป่าไม้ 

(จ านวน 7 ฉบับ)  
 
 

ระเบียบคณะกรรมการสรรหา 
(จ านวน 1 ฉบับ) 

กฎกระทรวง  
(จ ำนวน 2 ฉบับ) 

ระเบียบคณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชน (จ านวน 15 ฉบับ) 

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชน (จ านวน 1 ฉบับ) 

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 32 ฉบับ ยุบรวมเป็น 28 ฉบับ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 ฉบับ 
 
 

03/02/65 

กฎกระทรวงจ ำนวน 1 ฉบับ 
น าร่างกฎกระทรวงให้ รมว.ทส. ลงนาม 

1. กฎกระทรวงก ำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่ำอนุรักษ์ 

จ ำนวน 3 ฉบับ 
1. ร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน  
ว่ำด้วยกำรห้ำมกระท ำกำรอ่ืนใดอันเกี่ยวกับกำร 
ใช้ประโยชน์จำกป่ำชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำ
เรียนรู้และสร้ำงจิตส ำนึกเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ในป่ำชุมชน รวมทั้งกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
โดยชุมชน พ.ศ. ....  
2. ร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน  
ว่ำด้วยกำรรับ กำรเก็บรักษำ และกำรใช้จ่ำย 
เงินรำยได้ของป่ำชุมชน พ.ศ. .... 
3. ร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน  
ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรต่อป่ำชุมชน ซึ่งหน่วยงำน 
ของรัฐที่ปกครองดูแลพ้ืนที่ไม่ยินยอมให้จัดตั้ง 
เป็นป่ำชุมชน พ.ศ. …. 

เสนอร่างระเบียบ คนช. ให้ประธาน
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนลงนาม 

ในร่างระเบียบ คนช.  

1. ร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน 
ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร ป ก ค ร อ ง  ดู แ ล บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ  
ใช้ประโยชน์จำกไม้และใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 
ป่ำชุมชน พ.ศ. ..  

คณะกรรมการพิจารณากฎหมาย ปม 
พิจารณาแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเสนอ

คณะกรรมการพิจารณากฎหมาย  ทส. พิจารณา  
 

จ ำนวน 1 ฉบับ 

คณะกรรมการพิจารณากฎหมาย ปม. 
 พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ อปม. ลงนาม 

จ ำนวน 1 ฉบับ 

1. ร่ำงระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรดูแล 
รักษำและกำรจัดท ำบัญชีทรัพย์สินส่วนกลำง
ของป่ำชุมชน พ.ศ. .... 

 กฎกระทรวงก ำหนดให้ไม้ท่ีควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์
เป็นไม้ทรงคุณค่ำ พ.ศ. 2564 

กฎกระทรวง (จ านวน 1 ฉบับ ) 1. 

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
จ านวน ( 7 ฉบับ ) 

 ระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน ว่ำ
ด้วยกำรก ำหนดขนำดของพ้ืนที่ป่ำชุมชนและสัดส่วน
กำรใช้ประโยชน์ภำยในพ้ืนที่ป่ำชุมชน พ.ศ. 2563 

 ระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน  
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำ และกำรแต่งตั้ง
ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนของรัฐเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร 
ป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด พ.ศ. 2563 

 ระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน  
ว่ำด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของ 
เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน พ.ศ. 2563 
 ระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน  
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนจัดกำรป่ำชุมชน พ.ศ. 2563 
 ระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน ว่ำด้วย
เบี้ยประชุม ค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก  
และค่ำใช้จ่ำยอย่ำงอ่ืนของคณะกรรมกำรนโยบำย 
ป่ำชุมชน คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด  
และคณะอนุกรรมกำร พ.ศ. 2563 
 ระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน  
ว่ำด้วยสมำชิกป่ำชุมชนและกรรมกำรจัดกำร 
ป่ำชุมชน พ.ศ. 2563 
  ระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจัดตั้งและขยำย
เขตป่ำชุมชน พ.ศ. 2563 

5. 

อยู่ในขั้นตอนคณะท างาน 
ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา  

จ ำนวน 5 ฉบับ 
 ระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน 

จ ำนวน 4 ฉบับ 
 ระเบียบกรมป่ำไม้ จ ำนวน 1 ฉบับ 

 

ผ่านคณะกรรมการพิจารณากฎหมาย ปม.แล้ว  
อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงการคลังเห็นชอบ 

จ ำนวน 1 ฉบับ 

จ ำนวน 1 ฉบับ 

1. ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน 
ว่ำด้วยกำรก ำหนดอัตรำ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
พิจำรณำโทษปรับทำงปกครองตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยป่ำชุมชน พ.ศ. ....  

อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณากฎหมาย ปม.  

 

1.ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรหักเงินค่ำปรับ
ไว้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรป่ำชุมชน พ.ศ. .... 


