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รายงานความคืบหน้าการตรากฎหมายอนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562   
 

1.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน 4 ฉบับ 
 1. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจดแจง้เป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจงัหวัด พ.ศ. 2562 (ตามมาตรา 4)   
(ประกาศราชกจิจาฯ วันที่ 28 ม.ค. 63)  
 2. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจดแจง้เป็นองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2562 (ตามมาตรา 4) 
(ประกาศราชกจิจาฯ วันที่ 28 ม.ค. 63) 

3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรือ่งแต่งตั้งพนกังานเจ้าหน้าที่ (ตามมาตรา 4) 
ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (ประกาศราชกจิจาฯ วันที่ 12 ก.พ. 63) 

4. ร่างระเบยีบคณะกรรมการสรรหา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเสนอรายช่ือบุคคลเปน็กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน พ.ศ. 2563 (ตามมาตรา 12) (ประกาศราชกจิจาฯ วันที่ 29 เม.ย. 63) 

2.  รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน – ฉบับ 
 
3.  รอเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน จ านวน 8 ฉบับ 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ใหเ้ป็นเขตป่าอนรุักษ์ พ.ศ. … (ตามมาตรา 4) 
2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดไมท้รงคุณค่า พ.ศ. .... (ตามมาตรา 4) 
3. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการแตง่ตั้งผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด พ.ศ. …. 
(ตามมาตรา 24) 

4. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการก าหนดขนาดของพื้นทีป่่าชุมชนและสัดส่วนการใช้
ประโยชน์ภายในพื้นทีป่่าชุมชน พ.ศ. .... (ตามมาตรา 31) 

5. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ 
ป่าชุมชน พ.ศ. .... (ตามมาตรา 28) 

6. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน พ.ศ. ....  
(ตามมาตรา 17) 

7. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจัดการป่าชุมชน  
พ.ศ. ....  (ตามมาตรา 42) 
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8. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดต้ังและขยาย
เขตป่าชุมชน พ.ศ. .... โดยยุบรวม 4 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกันเหลือเพียงฉบบัเดียว ดังนี ้

1) ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดต้ังและ
ขยายเขตป่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 32) 

2) ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบค าขอจัดต้ัง
ป่าชุมชน แผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน และความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจัดต้ัง 
ป่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 37) 

3) ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยประกาศการอนุมัตจิัดต้ังป่าชุมชน พ.ศ. .... 
(มาตรา 40) 

4) ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการขอจัดต้ังป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอน พ.ศ. .... 
(มาตรา 81) 

 
4. รอเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมลงนาม จ านวน 1 ฉบับ 

1. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการก าหนดรูปแบบบัตรประจ าตัว
กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าทีป่่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ. ....  
(ตามมาตรา 71) 

5. อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากฎหมาย ทส. จ านวน - ฉบับ 

หมายเหตุ  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพจิารณากฎหมาย ทส. แล้ว จ านวน 10 ฉบับ 

6. อยู่ในขั้นตอนของ สจช.เสนอร่างกฎหมายไปยังคณะกรรมการพิจารณากฎหมาย ทส. จ านวน – ฉบับ 
 

7. อยู่ในขั้นตอนเสนออธิบดีกรมป่าไม้ พิจารณาลงนามในระเบียบ ปม.จ านวน 2 ฉบับ 
1. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการดูแลรักษาและการจัดท าบญัชีทรัพยส์ินส่วนกลางของป่าชุมชน พ.ศ  .... 

(ตามมาตรา 44)  
2. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน พ.ศ. …. (ตามมาตรา 35) 

8. อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากฎหมาย ปม. จ านวน 1 ฉบับ 
 1. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการห้ามกระท าการอื่นใดอันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก

ป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ป่าชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน พ.ศ. .... (ตามมาตรา 51) 

 หมายเหตุ  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพจิารณากฎหมาย ปม. แล้ว จ านวน 13 ฉบับ 

  



3 
 

 

9. อยู่ในขั้นตอนคณะท างานฯ สจช. พิจารณา จ านวน 5 ฉบับ 
1. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแลบ ารุงรักษา ใช้ประโยชนจ์ากไม้ 

และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. .... (ตามมาตรา 18) 
2. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ 

ป่าชุมชน และการจัดท ารายงานผลการจัดการป่าชุมชนในจงัหวัด พ.ศ. .... (ตามมาตรา 26) 
3. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดท าหลักเขต ป้าย หรอืเครื่องหมายอื่น เพื่อแสดงแนวเขตป่าชุมชน

บริเวณเพื่อการอนุรกัษ์ และบริเวณเพือ่การใช้ประโยชน์ พ.ศ. …. (ตามมาตรา 49) 
4. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบรกิารป่าชุมชน พ.ศ. .... 

(ตามมาตรา 50) 
5. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการห้ามกระท าการอื่นใดอันเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์

จากป่าชุมชนเพื่อสง่เสรมิการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนรุักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์โดยชุมชน พ.ศ. .... (ตามมาตรา 51) 

 หมายเหตุ  ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานฯ สจช. แล้ว จ านวน 24 ฉบับ 

10. อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบร่างจากมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย จ านวน 7 ฉบับ 
1. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือ

ค่าบริการจากบุคคลทีม่ิใช่สมาชิกป่าชุมชนเนื่องในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน พ.ศ. .... (ตามมาตรา 56) 
2. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการเข้าไปกระท าการใด ๆ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า 

วิจัย หรือส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน พ.ศ. .... (ตามมาตรา 66) 
3. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับหน่วยงานของ

รัฐที่ปกครองดูแลพื้นที่ไม่ยินยอมให้จัดต้ังป่าชุมชนต่อไป พ.ศ. .... (ตามมาตรา 100) 
4. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก าหนดเงินค่าปรับที่ได้รับตามพระราชบัญญัติน้ี อันเกิดจาก

การกระท าความผิดในป่าชุมชน พ.ศ. .... (ตามมาตรา 55) 
5. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินการแก่ทรัพยส์ินที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(ตามมาตรา 69) 
6. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดการทรัพย์สนิส่วนกลางของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอน พ.ศ. .... 

(ตามมาตรา 80) 
7. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราการ

ลงโทษปรบัทางปกครอง พ.ศ. .... (ตามมาตรา 91) 
หมายเหตุ ส่งมอบร่างกฎหมายอนบุัญญัติ แล้ว จ านวน 24 ฉบับ จากจ านวนจ้างทัง้สิ้น 31 ฉบับ 
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11. อยู่ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบกระทรวงการคลัง 

1. ร่างระเบียบประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเบี้ยประชุม  
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจงัหวัด และคณะอนุกรรมการ (รอเสนอขอความเห็นชอบ กค.) (ตามมาตรา 20) 


