


คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  

4 คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 

5 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายไดน้้อย 

6 คณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการที่ดนิ 

7 คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการจัดที่ดนิท ากินให้ชุมชน 

คณะอนุกรรมการ 
จัดหาที่ดิน 

คณะอนุกรรมการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

คณะอนุกรรมการ 
จัดที่ดิน  

ชุดปฏิบัติการ คทช. อ าเภอ 



“ชุดปฏิบัติการ คทช. อ าเภอ  
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต”ิ 

    นายอ าเภอเป็นที่ปรึกษา 

หน่วยงานหลัก 
o หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ระดับอ าเภอ หัวหน้าชุด

ปฏิบัติการ 
o เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.ท้องที ่
o เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ท้องที ่
o เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ท้องที ่
o เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.ท้องที ่
o เจ้าหน้าที่ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ        

สจป.ท้องที ่
o เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ระดับอ าเภอ          

ชุดปฏิบัติการและเลขานุการ 
 

หน่วยสนับสนุน 
1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่เกี่ยวข้อง 

2. ก านันต าบลที่เกี่ยวข้อง 

3. ผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง 

4. ผู้แทนองค์กรภาคประชาชนหรือ 
ผู้แทนชุมชน 



1. กรมป่าไม้ (โดยส านักจัดการที่ดินป่าไม้) จัดท าต้นร่างแผนที่ขอบเขตระดับอ าเภอ 

2. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้คณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรในพ้ืนท่ี 

3. ช้ีขอบเขตร่วมกับราษฎร ท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์ ในพื้นท่ีจริง 

4. กรมป่าไม้พิจารณา เสนอเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน หรือน าเสนอ 
คทช.จังหวัด พิจารณาเห็นชอบให้ก าหนดเป็นพื้นท่ีเป้าหมายจดัที่ดินท ากินให้
ชุมชน (หากพ้ืนท่ีใดยังไม่ได้รังวัดแปลงให้ร่วมกับหน่วยปกครองพื้นท่ีจัดท าบัญชี
รายชื่อและข้อมูลราษฎรภายในขอบเขตที่ได้มีการช้ีขอบเขตในพ้ืนท่ีจริงไว้แล้ว ) 

5. รายงานผลให้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ รวบรวมรายงานให้กรมป่าไม้
ทราบ เพื่อกรมป่าไม้น ารายงานให้คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน พิจารณา ต่อไป  

 

 

 

 

5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ให้จัดท าแผนที่ขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ตามเขตปกครองระดับอ าเภอ ดังนี้ 

•  กรมป่าไม้ (โดยส านักจัดการที่ดินป่าไม้) จัดท า
ต้นร่างแผนที่ขอบเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ตามเขตปกครองระดับอ าเภอ โดยใช้ข้อมูล
สภาพที่ปรากฏตามภาพถ่ายทางอากาศสี 
(Ortho Photo) ปี 2545 เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของสภาพที่ปรากฏตามภาพดาวเทียม
โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 
2557 – 2558 แสดงขอบเขตพื้นที่ ดังน้ี 

• ส่งร่างแผนที่ขอบเขตตามข้อ 1.1 ให้ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ น าไปจัดพิมพ์ให้
ชุดปฏิบัติการเพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป  

 



2. ให้ชุดปฏิบัติการ ใช้แผนที่แสดงขอบเขตตามข้อ 1 น าไปจัดให้มีการประชุมเพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจให้
คณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรในพื้นที่ทราบถึง กรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้
ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานตาม “แนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



3. เมื่อเข้าใจร่วมกันแล้ว ให้ชุดปฏิบัติการร่วมกับราษฎร ชี้ขอบเขตพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์   
ที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่จริง 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



4. ขอบเขตพื้นที่ตามข้อ 3 หากพื้นที่ใดด าเนินการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ (ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41) เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ให้เสนอ
ตามล าดับให้กรมป่าไม้พิจารณา เสนอเป็นพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน หรือน าเสนอ คทช.
จังหวัด พิจารณาเห็นชอบให้ก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

ต้องไม่รวมพ้ืนที่สวนป่า พื้นที่อนุญาตให้ใช้ประโยชนอื่นๆ พื้นที่ถูกตรวจยึดด าเนินคดี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หากพื้นท่ีใดยังไม่ได้รังวัดแปลงท่ีดินตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดิน 
และป่าไม้ให้ร่วมกับหน่วยปกครองพื้นท่ีจัดท าบัญชีรายช่ือและข้อมูลราษฎรภายในขอบเขตท่ีได้มีการช้ีขอบเขตในพื้นท่ีจริงไว้แล้ว  
เพื่อรวบรวมน าเสนอก าหนดเป็นพื้นท่ีเป้าหมายจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนต่อไป 



5. ให้ชุดปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รวบรวม
รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เพื่อกรมป่าไม้น ารายงานให้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบต่อไป 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



แผนปฏิบัติการ คทช.อ าเภอ 725 อ าเภอ 3,730 ต าบล 



หมายเหตุ : แหล่งที่มาของงบประมาณ จากจังหวัด กลุ่ม จังหวัด หรือจากท้องถ่ิน 

รายการ ค่าใช้จ่าย จนท.  ค่าจัดประชุม รวม 

ประชุมชี้แจงระดับอ าเภอ 7,250 อ าเภอ X 7 คน X (240+500+600) 
วันละ 1 อ าเภอ 

= 6,800,500 บาท 

725 อ าเภอ X (100X100 คน) 
= 7,250,000 บาท 

14,050,500 บาท 

ประชุมชี้แจงระดับต าบล 3,730 ต าบล (3730/2=1,865 วัน) 
= 1,865 *7*1,340 

= 17,493,000 บาท 

3,730 ต าบล *5,000 
= 18,650,000 บาท 

36,143,700 บาท 
 

รวม 50,194,200 บาท 
 

งบประมาณชุด คทช.อ าเภอ 



 
ลุ่มน้ า 3,4,5 

 
ลุ่มน้ า 1,2 

 

 
ก่อน 30 มิ.ย. 41 

 
มาตรา 16 

 
มาตรา 19 

 
หลัง 30 มิ.ย. 41  

ถึง 
 ค ำส่ัง คสช.ที่66/57 

 (17 มิ.ย. 57) 

 
มาตรา 16 

 
มาตรา 19 









รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ท ากิน 

สิ้นสุดการน าเสนอ 


