คู่มือการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินป่าชุมชน
ตามโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจาปี พ.ศ.2558
.........................................................
1. คุณสมบัตปิ ่าชุมชนทีม่ ีสิทธิ์เข้าประกวด
 เป็นชุมชนที่ส มาชิก มีส่วนร่วมในการดูแ ลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่า ไม้ในท้องถิ่น
โดยการจัดการป่าชุมชน
 เป็นป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการหรือเคยได้รับการอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้
หรือป่าชุมชนเตรียมการตามความหมายของกรมป่าไม้
 เป็น ป่าชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศของโครงการคนรัก ษ์ป่า
ป่ารักชุมชน
2. การรับใบสมัคร
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้และสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ดาเนินการรับสมัคร ดังนี้
 ตรวจสอบคุณสมบัติของชุมชนที่ยื่นใบสมัคร
 รวบรวมใบสมัครของชุมชนที่ส่งเข้าประกวดตามโครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน
 ลงทะเบียนใบสมัครตามลาดับการสมัครก่อนหลังในแบบลงทะเบียนใบสมัครโครงการ
คนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน ประจาปี พ.ศ.2558 จาแนกตามท้องที่จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ (เอกสารแนบ 1) รายงานกรมป่าไม้ (ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558) และเก็บใบสมัคร
ทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
3. การพิจารณาคัดเลือกระดับสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้คัดเลือกป่าชุมชน
ที่ยื่นใบสมัครทุกชุมชน หากมีความจาเป็นให้แต่งตั้งคณะทางาน คัดเลือกระดับจังหวัด ทาหน้าที่พิจารณา
คัดเลือกในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบได้โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 พิจารณาให้คะแนน ตามแบบประเมิน ป่าชุมชนทั้งประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศ
ระดับประเทศ (เอกสารแนบ 2/1) และประเภทรางวัลเยาวชนคนรักษ์ป่า (เอกสารแนบ 2/2) แล้วรวบรวมผล
การให้คะแนน กรอกลงในแบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนระดับจังหวั ด ประจาปี พ.ศ.
2558 ประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ (เอกสารแนบ 3/1) และประเภทรางวัลเยาวชน
คนรักษ์ป่า (เอกสารแนบ 3/2) ป่าชุมชนที่ได้คะแนนสูงสุด ในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนจังหวัด
เข้าพิจารณาเป็นตัวแทนระดับสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในขัน้ ตอนต่อไป
3.2 คณะกรรมการระดับส านักจั ดการทรัพยากรป่ าไม้ พิ จารณาคัดเลือกตัวแทน
ป่าชุมชนระดับจังหวัดจากข้อ 3.1 ตามแบบประเมินป่าชุมชนฯ (เอกสารแนบ 2/1 และ 2/2) แล้วรวบรวม
ผลการให้คะแนน กรอกลงในแบบรายงานป่าชุมชนตัวแทนระดับสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประจาปี พ.ศ.2558

-2ประเภทรางวั ล ป่ า ชุ ม ชนชนะเลิ ศ ระดั บ ประเทศ (เอกสารแนบ 4/1) และประเภทรางวั ลเยาวชน
คนรั กษ์ ป่ า (เอกสารแนบ 4/2) ป่ า ชุ มชนที่ ได้ คะแนนสู งสุ ดในแต่ ละประเภทจะได้ เป็ นตั วแทนส านั ก
เข้าพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค ในขัน้ ตอนต่อไป
3.3 รวบรวมผลการพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2558
ประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ (เอกสารแนบ 3/1) รายงานกรมป่าไม้ และผลการพิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับสานัก (เอกสารแนบ 4/1 และ 4/2) รายงานประธานกรรมการคัดเลือก
ระดับภาค (ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558)
หมายเหตุ : 1) กรณี ป่าชุมชนที่เคยได้รับรางวัลป่าชุมชนระดับจั งหวัดและรางวัลชมเชยที่สมัครเข้า
ประกวด ให้คณะกรรมการนาเข้าพิจารณาร่วมกับป่าชุมชนที่สมัครเข้าประกวดปี 2558
ในขั้นตอนคัดเลือกป่าชุมชนระดับจั งหวัด ข้อ 3.1 ทั้งนี้ ป่าชุมชนที่ได้รับคะแนนสูงสุด
จะได้เป็นตัวแทนจั งหวัด และป่าชุมชนที่มีคะแนนสูงสุดและไม่เคยได้รับรางวัลป่าชุมชน
ระดั บจั งหวั ด และป่ าชุ มชนที่ มี คะแนนล าดั บรองลงมาและไม่ เคยได้ รั บรางวั ล จาก
การประกวด จะได้รับการพิจารณาให้ได้รั บรางวัลป่าชุมชนระดับจั งหวัด และรางวั ล
ชมเชยประจาปี พ.ศ.2558 ตามลาดับ
2) กรณีป่าชุมชนที่เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ หรือรางวัลดีเด่นระดับภาค
ที่สมัครเข้าประกวด ให้คณะกรรมการนาเข้าพิจารณาร่วมกับป่าชุมชนตัวแทนจังหวัด
ในขัน้ ตอนคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนสานักฯ ข้อ 3.2
4. การพิจารณาคัดเลือกระดับภาค
4.1 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับภาค เมื่อได้รับผลการพิจารณาคัดเลือก
ป่าชุมชนตัวแทนระดับสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ตามข้อ 3.3 ครบทุกสานักในภูมิภาคแล้ว ดาเนินการ
พิจารณาให้คะแนนผลการดาเนินงานป่าชุมชนตามแบบประเมินป่าชุมชนฯ (เอกสารแนบ 2/1 และ 2/2)
แล้วรวบรวมผลการให้ คะแนน กรอกลงในแบบรายงานผลการพิจ ารณาคัด เลือกป่าชุมชนตัวแทน
ระดับภาค ประจาปี พ.ศ.2558 ประเภทรางวั ลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ (เอกสารแนบ 5/1)
และประเภทรางวัลเยาวชนคนรักษ์ปา่ (เอกสารแนบ 5/2) ป่าชุมชนที่ได้คะแนนสูงสุด ในแต่ละประเภท
จะได้เป็นตัวแทนภาคเข้าชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ.2558 ในขัน้ ตอนต่อไป
4.2 รวบรวมผลการพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับภาค ประจาปี พ.ศ.2558
(เอกสารแนบ 5/1 และ 5/2) รายงานกรมป่าไม้ (ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558)
หมายเหตุ : 1) ป่ า ชุ ม ชนหนึ่ ง แห่ ง สามารถเสนอให้ เ ข้ า ชิ ง ประเภทรางวั ล ป่ า ชุ ม ชนชนะเลิ ศ
ระดับประเทศ หรือประเภทรางวัลเยาวชนคนรักษ์ปา่ ได้เพียงรางวัลเดียว
2) การคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับภาคเข้าชิงรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ
ให้พจิ ารณาคัดเลือกจากป่าชุมชนตัวแทนระดับสานัก ประเภทรางป่าชุมชนชนะเลิศ
ระดับประเทศ (เอกสารแนบ 4/1 ) เท่านั้น

-33) กรณีมีความจาเป็น หรือเพื่อความเหมาะสม การคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับ
ภาคเข้ า ชิ ง รางวั ล ประเภทเยาวชนคนรั ก ษ์ ป่ า สามารถน าตั วแทนระดั บส านั ก
ที่มิได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ มาพิจารณา
ร่วมกับตัวแทนระดับสานัก ประเภทรางวัลเยาวชนคนรักษ์ป่า (เอกสารแนบ 4/2)
ได้ โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการระดับภาค
5. การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจาปี พ.ศ.2558
คณะกรรมการตัดสินรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจาปี พ.ศ.2558
พิจารณาคัดเลือกตัวแทนภาค ตามข้อ 4 ให้ได้รับรางวัล ป่าชุมชนชนะเลิศ ระดับประเทศ ป่าชุมชน
ดีเด่นด้านเยาวชนคนรักษ์ป่า รวมทั้งรางวัลรองชนะเลิศทั้งสองประเภท (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม
2558) และสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลทุกระดับเสนอกรมป่าไม้ เพื่อประกาศผลการประกวด
รางวัลโครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน ประจาปี พ.ศ.2558 (ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558)
6. ตารางเวลาการประกวดป่าชุมชน โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจาปี พ.ศ.2558
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติ

1. ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนชุ ม ชนร่ ว ม
สมั ครเข้ าประกวดป่ าชุ มชน โครงการ
คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจาปี พ.ศ.
2558

ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2558

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสาขา
ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัด
ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน
ศูนย์เรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้

2. รั บสมั ครชุมชนทั่ วประเทศที่ สนใจเข้ า
ประกวดป่าชุมชนฯ

13 มีนาคม – 30 เมษายน 2558

สานักจั ดการทรัพยากรป่าไม้ และสาขา
ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัด

3. การคั ด เลื อกป่ าชุ มชนระดั บ จั ง หวั ด
และป่าชุมชนตัวแทนสานัก

1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558

คณะกรรมการคัดเลือกระดับ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 23 ชุด

4. การคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับภาค

15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558

คณะกรรมการคัดเลือกระดับภาค 4 ชุด

5 . ก า ร คั ด เ ลื อ ก ป่ า ชุ ม ช น ช น ะ เ ลิ ศ
ระดับประเทศ และป่าชุมชนดีเด่นด้าน
เ ย า ว ช น ค น รั ก ษ์ ป่ า ป ร ะ จ า ปี
พ.ศ.2558

15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558

คณะกรรมการตั ด สิ น รางวั ล โครงการ
คนรั กษ์ ป่ า ป่ ารั กชุ มชน ประจาปี พ.ศ.
2558

6. เสนอกรมป่าไม้ประกาศผลการประกวด
ป่าชุมชน โครงการ คนรัก ษ์ป่า ป่ารั ก
ชุมชน ประจาปี พ.ศ.2558

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558

คณะกรรมการประสานงานความร่วมมือ
โครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชนฯ
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