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คํานํา 
 
  การดําเนินกิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชนเปนภารกิจและหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของ 
กรมปาไมที่ดําเนินกลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากร ปาไมโดยการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับ
เจาหนาที่ของรัฐเพื่อการรักษาทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนและชุมชนไดรับประโยชน 

ฉะ น้ัน เพื่อใหการดําเนินกิจกรร มดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจและหนาที่ความ
รับผิดชอบ สํานักจัดการปาชุมชนจึงไดจัดพิมพหนังสือคูมือการปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดทําโครงการปา
ชุมชนของกรมปาไมเลมนี้ขึ้น เพื่อตองการใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน ได
ศึกษา ทําความเขาใจในหลักการเบื้องตนที่ถูกตองและปฏิบัติใหเปนแนวทางหรือมีมาตรฐานการทํางานไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงผูที่สนใจในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชนไดศึกษาและเขาในเนื้อหา 
บทบาท หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวย 

อนึ่ง หนังสือคูมือเลมนี้จะนําไปใชอางอิงเมื่อมีขอขัดแยงกับกฎหมายอ่ืนๆมิได ดวยเปนแต
เพียงเอกสารแนะนํา  อธิบายความในการดําเนินการ เพื่อใหเจาหนาที่ไดใชเปนคูมือสําหรับการปฏิบัติงานดวย
ความสะดวก รวดเร็ว และลดปญหาหรือขอบกพรองในการปฏิบัติงาน 
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1. ความเปนมา 
  ในอดีตที่ผานมาชุมชนตองการใชประโยชนจากไมเพื่อการใชสอย เชน ไมกอสราง ไมฟน ไม
ผล เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงกรมปาไมไดมองเห็นถึงความจําเปนที่ตองเขาไปสงเสริมใหมีการผลิตไมเปน
วัตถุดิบสํารองในอนาคต  โดยการแจกจายกลาไมใหกับราษฎรในชุมชนนําไปปลูกในทุกๆพื้นที่  และพื้นที่ใน
ลําดับเริ่มแรกเปนพื้นที่นอกเขตปาไม โดยหวังวาจะเปนการเพิ่มพื้นที่ปาไม เพิ่มปริมาณไม และการใชประโยชน
จากตนไมที่ปลูกไดงายและสะดวก  
  ตอมา กรมปาไมไดเพิ่มกิจกรรมการสงเสริมใหชุมชนที่อาศัยอยูใกลปาซึ่งพึงพาและไดรับ
ประโยชนจากปาไดเขามารวมปลูกตนไมในพื้นที่เขตปาไม  รวมดูแลอนุรักษปาไมไว เปนแหลงใชสอยใน
ครัวเรือน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนการจัดการปาไมในลักษณะที่เรียกวา 
การจัดการปาชุมชน และในการนี้  กรมปาไมโดยสํานักจัดการปาชุมชนไดพัฒนาแนวคิดและกําหนดแนว
ทางการจัดทําโครงการปาชุมชนของกรมปาไม เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานปาชุมชนไดปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกันสืบเนื่องตอกันมาตั้งแตปงบประมาณ 2543 
  จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสงเสริมการจัดการปาชุมชน” ระหวางวันที่ 25-27 
มกราคม 2554 ณ โรงแรมวังสําราญ จังหวัดปราจีนบุรี ผลสรุปจากการสัมมนาครั้งนี้ มีประเด็นสาระสําคัญ 
ปญหา อุปสรรคตางๆ ที่นาสนใจ อันเปนผลจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานปาชุมชนที่ผานมา 
และสํานักจัดการปาชุมชนไดวิเคราะหแลว จึงนําผลการสัมมนาครั้งนี้ เพิ่มเติมเขาไปในแนวทางการจัดทํา
โครงการปาชุมชนของกรมปาไมและปรับปรุงขอความใหกระชับ มีความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให
เจาหนาที่ไดใชเปนคูมือสําหรับการปฏิบัติงานดวยความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน  
 

2. ความหมาย 
  ชุมชน หมายความวา กลุมคนที่ตั้งบานเรือนอยูรวมกัน อยูในทองที่ในความปกครองเดียวกัน 
  ปาชุมชน หมายความวา ปาหรือที่ดินอื่นใด ซ่ึงเปนพื้นที่ดําเนินการภายใตโครงการปาชุมชนท่ี
กรมปาไมไดอนุมัติใหดําเนินการ ตามแนวทางที่กําหนดไว โดยการเขามามีสวนรวมจัดการพื้นที่ของชุมชน 
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายปาไมที่เกี่ยวของ เพื่อการอนุรักษและชุมชนไดรับประโยชนอยางยั่งยืน 
  หมูบานเปาหมาย  หมายความวา  หมูบานซึ่งไดรับคัดเลือกเปนเปาหมายการดําเนินกิจกรรม
สงเสริมการจัดการปาชุมชน ตามแผนงานและงบประมาณประจําปงบประมาณนั้นๆ 
  พนักงานเจาหนาท่ี หมายความวา ผูดํารงตําแหนงของหนวยงานอื่นๆซึ่งไดรับการแตงตั้งเปน
พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปาไม  และในที่นี้จะหมายความถึงเฉพาะนายกองคการบริหารสวน
ตําบล กํานัน และผูใหญบาน 
  เจาหนาท่ีปาไม  หมายความวา เจาหนาที่ของกรมปาไมซ่ึงปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับคําสัง่
หรือมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
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หนวยงานรับผิดชอบ หมายความวา หนวยงานในสังกัดกรมปาไมซ่ึงเปนหนวยปฏิบัติตาม
แผนงานและงบประมาณประจําป กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพื่อสงเสริมการจัดการปาไมโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ควบคุม 
ดูแล รักษา หรือบํารุงปา พัฒนาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนภายใตหลักการความสมดุลและยั่งยืน 
  3.2 เพื่อสงเสริมการพัฒนาปาไมควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน ภายใตหลักการ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุงหวังใหชุมชนมีความพรอมและรวมจัดการปาไมไดอยางมี   
ประสิทธิภาพ  
  3.3 เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรวมมือของชุมชน องคกรภาคเอกชนและหนวยงานของรัฐให
มีบทบาทและความเขมแข็งในการบริหารจัดการปาอยางตอเนื่อง  
 

4.พื้นท่ีดําเนินการ 
  4.1 พื้นที่กลุมเปาหมายหลัก ไดแก 
   4.1.1 ปาสงวนแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
   4.1.2 ปา ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
  4.2 พื้นที่กลุมเปาหมายรอง ไดแก  
   4.2.1 ที่ดินที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) 
   4.2.2 ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
   4.2.3 ที่ดินเขตนิคมสรางตนเอง หรือนิคมสหกรณ 
   4.2.4 ที่ราชพัสดุ 
   4.2.5 ที่ดินเขตหวงหามของรัฐ 
   4.2.6 สวนปาของรัฐ 

4.2.7 ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคล 
  4.3 ขอควรคํานึงของการคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย ควรมีลักษณะพื้นที่ ดังนี้  
   4.3.1  มีอาณาเขตอยูติดหรืออยูใกลเคียงเขตพื้นที่หมูบานและราษฎรในหมูบานนั้น 
มีความพรอมและสนใจที่จะรวมจัดทําโครงการปาชุมชน 
   4.3.2  พื้นที่ดําเนินการไมจํากัดขนาดพื้นที่ แตไมควรมีขนาดเล็กเกินไปเพราะจะทําให
การกําหนดกิจกรรมไดนอยและการสรางปริมาณงานไดไมชัดเจน   
   4.3.3 ไมอยูในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา 
   4.3.4 ไมเปนพื้นที่ซ่ึงสวนราชการหรือผูหนึ่งผูใดไดรับอนุญาตเขาทําประโยชน หรือ
พื้นที่ที่กรมปาไมใชหรือจัดการหรือประกาศเปนพื้นที่วิจัยทางวิชาการหรือประโยชนอยางอื่นของรัฐ 
 
 



-3- 
 

   4.3.5 ไมเปนพื้นที่ที่ไดรับการประกาศเปนแหลงสงวน อนุรักษหรือคุมครองทรัพยากร
ทาง ชีวภาพเปนการเฉพาะ ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายอื่นๆ 
   4.3.6 พื้นที่ดําเนินการตามขอ 4.2  ตองไดรับการยินยอมหรือแจงไมขัดของเปนลาย
ลักษณอักษรจากหนวยงานที่กํากับดูแลรักษาพื้นที่หรือผูมีอํานาจครอบครอง 
 

5. แนวทางการจัดทําโครงการปาชุมชน 
  5.1 การวางแผนและเตรียมความพรอม 
          5.1.1 การวางแผนและการประสานงาน หนวยงานรับผิดชอบควรมอบหมายโดยมี
คําสั่งใหเจาหนาที่ในสังกัดเตรียมความพรอมและดําเนินการเปนการลวงหนากอนเริ่มตนปงบประมาณซึง่จะเปน
ผลดีแกการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดเลือกและยืนยันหมูบานเปาหมาย โดยใหดําเนินการ 
    (1) การจัดเตรียมขอมูลชุมชนและตรวจสอบพื้นที่ดําเนินการเบื้องตน 
    (2) การประสานงานผูนําชุมชนหรือพนักงานเจาหนาที่ในทองถ่ิน 
    (3) การวางแผนและจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 
          5.1.2 การสงเสริมและประชาสัมพันธ ควรดําเนินการตลอดปงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อ
เปนการสรางความคุนเคย ความเชื่อถือและเกิดการยอมรับของชุมชน ซ่ึงสามารถดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งหรือหลายๆวิธีการรวมกัน ไดแก  
    (1) การเขาถึงและสรางความสัมพันธกับชุมชน 
    (2) การชี้แจงและแนะนํากิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน 
    (3) การรวมประชุมประชาคมกับชุมชน 
    (4) การจัดหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่และการแจกจายกลาไม 
    (5) การแจกจายบทความ ขาวสาร  เอกสาร ส่ิงพิมพดานปาไม 
   5.1.3 การคัดเลือกหมูบาน เพื่อเปนหมูบานเปาหมายตามแผนงานและงบประมาณ 
กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน ของแตละปงบประมาณ ใหพิจารณาและดําเนินการแจงรายชื่อหมูบานให
สํานักจัดการปาชุมชนกอนเริ่มตนปงบประมาณนั้นๆ 
   5.1.4 การแจงยืนยันรายชื่อหมูบานเปาหมาย ใหดําเนินการแจงสํานักจัดการปาชุมชน
ใหทราบในโอกาสแรกที่ขอมูลครบถวน แตตองไมเกินเดือนที่ 2 ของปงบประมาณนั้นๆ 
   5.1.5 การจัดทําโครงการปาชุมชนของหมูบานเปาหมาย ตามแผนงานและงบประมาณ 
ของแตละปงบประมาณ ใหเสนอมายังกรมปาไมภายในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณนั้นๆ ซ่ึงสํานักจัดการ 
ปาชุมชนจะตรวจสอบความถูกตองของโครงการและเสนอกรมปาไมใหเสร็จสิ้นทุกโครงการภายในไตรมาสที่ 2 
ของปงบประมาณนั้นๆ 
   5.1.6 หากมีกรณีที่ชุมชนรองขอเขารวมการจัดทําโครงการปาชุมชนเปนจํานวนมาก 
(เกินจํานวนเปาหมาย) ใหพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน ตามแบบ ปชช.1-3 เพื่อจัดทําเปนโครงการปาชุมชน
สะสมไวเพื่อคัดเลือกและกําหนดเปนหมูบานเปาหมายในปงบประมาณตอๆไป 
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   5.1.7 การจัดทําโครงการปาชุมชนเปนการตอเนื่อง ใหดําเนินการตามขั้นตอนตามแบบ 
ปชช.1 -3 และเสนอขออนุมัติจากกรมปาไมกอนสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ (5 ป) และหากโครงการนั้นไม
เคยไดรับการคัดเลือกเปนหมูบานเปาหมายของปงบประมาณที่ผานๆมาใหพิจารณากําหนดเปนหมูบานเปาหมาย
ในลําดับแรกๆกอน 

5.2 การจัดทําโครงการปาชุมชน 
          5.2.1 การขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.1) 
    (1) ราษฎรในหมูบานใดที่ประสงคจะขอรวมจัดทําโครงการปาชุมชนใน
ทองที่นั้น ใหบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณขึ้นไปที่มีภูมิลําเนาอยูในทองที่นั้นและชุมชนนั้นมีศักยภาพ
ที่สามารถเขาไปดูแลรักษาปาที่จะขอรวมจัดทําโครงการปาชุมชนได จํานวนตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป จัดใหมีการ
ประชุมประชาคมและลงชื่อในหนังสือรองขอรวมจัดทําโครงการปาชุมชน  

   (2) กลุมราษฎรดังกลาวยื่นหนังสือรองขอฯ พรอมหลักฐานการประชุม
ประชาคม ( ภาพถายสี ไมนอยกวา 2 ภาพ)  ตอพนักงานเจาหนาที่ (นายก อบต. หรือกํานัน หรือผูใหญบาน  
แลวแตกรณี)  และขอใหพนักงานเจาหนาที่ผูนั้น พิจารณาดําเนินการตามแนวทางการจัดทําโครงการปาชุมชน
ของกรมปาไม โดยจัดทําคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.1)  ยื่นตอหนวยงานรับผิดชอบ 
พรอมแนบหนังสือรองขอและหลักฐานการประชุมประชาคมของกลุมราษฎรดังกลาว และเอกสารอื่นๆ ที่กําหนด 

   (3) การจัดทําโครงการปาชุมชนใหพิจารณาดําเนินการเปนรายหมูบาน เพื่อให
สอดคลองกับ แผนงานและงบประมาณ กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน และการจัดสรรงบประมาณ หมวด
เงินอุดหนุน กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนของภาครัฐ ซ่ึงมีหนวยนับเปนหมูบาน 

   (4) หากมีกรณีกลุมราษฎรจากหลายหมูบาน รวมกันรองขอจัดทําโครงการปา
ชุมชนในพื้นที่ที่ครอบคลุมหลายหมูบาน  เพราะไมสามารถกําหนดขอบเขตการบริหารจัดการปาของแตละ
หมูบาน และมีความจําเปนอันหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองรวมกันจัดการพื้นที่ดังกลาวให นายก อบต.หรือกํานัน เปนผู
ยื่นคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน แตในกรณีนี้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนกิจ
กรรมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนของภาครัฐ จะพิจารณาในภาพรวม เปน 1 หนวยนับ หรือเสมือน
เปน 1 หมูบาน 
         5.2.2 รายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.2) 

          (1) เมื่อหนวยงานรับผิดชอบรับคําขออนุญาตฯ แลว ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
รายละเอียดที่ระบุในคําขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวของ  

   (2) หนวยงานรับผิดชอบมีคําสั่งใหขาราชการตั้งแตระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
พรอมคณะ ไปดําเนินการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง ขอมูลรายละเอียดตางๆของพื้นที่ ใหมีความชัดเจน
และถูกตอง โดยพนักงานเจาหนาที่ (นายก อบต. หรือกํานัน หรือผูใหญบาน  แลวแตกรณี) หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย  เปนผูนําตรวจพื้นที่  
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   (3) หลังจากนั้นใหเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งตามขอ(2)ประสานงานกับเจาหนาที่
ดานที่ดินปาไมของหนวยงานของตน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของพื้นที่ดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง และลงนาม
กํากับในแผนที่แสดงโครงการปาชุมชนนั้นๆ 
    (4) หากพื้นที่ดําเนินการมีความเกี่ยวของกับหนวยงานหรือองคกรอื่นใด ให
ประสานงานเพื่อชี้แจงความตองการของราษฎรในทองถ่ินใหทราบและขอทราบความคิดเห็นในเบื้องตนเปน
อยางไร 

   (5) ใหคณะเจาหนาที่ดังกลาวจัดทํารายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอ
อนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.2) พรอมเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาวาสภาพพื้นที่ตามคําขอ
อนุญาตฯ สมควรจัดตั้งเปนปาชุมชนหรือไม  หากมีความเห็นวา ไมสมควรจัดตั้งเปนปาชุมชนใหหนวยงาน
รับผิดชอบมีหนังสือแจงผูยื่นคําขอเพื่อประสานงานและแจงใหราษฎรผูรองขอทราบพรอมแสดงเหตุผล
ประกอบ 
         5.2.3 การเสนอโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.3) 

    (1) เมื่อคณะเจาหนาที่ที่รายงานการตรวจสอบสภาพพื้นที่มีความเห็นวา พื้นที่
ตามคําขออนุญาตฯ ควรจัดตั้งเปนปาชุมชน ใหหนวยงานรับผิดชอบสั่งเจาหนาที่ไปใหคําแนะนําแกชุมชน 
เพื่อจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช. 3) โดยใหมีการประชุมประชาคมพรอมคัดเลือกคณะกรรมการปาชุมชน 

   (2) เมื่อไดจัดทําโครงการปาชุมชนแลวใหเสนอตอพนักงานเจาหนาที่ (นายก 
อบต. หรือกํานัน หรือผูใหญบาน  แลวแตกรณี) พิจารณาและเสนอโครงการปาชุมชน ผานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและนายอําเภอทองที่ และกรณีพื้นที่เปาหมายตามขอ 4.2 ตองไดรับการยินยอมหรือแจงไมขัดของเปน
ลายลักษณอักษรจากหนวยงานที่กํากับดูแลหรือผูมีอํานาจครอบครอง พิจารณาใหความเห็นตามลําดับ  

   (3) เมื่อหนวยงานรับผิดชอบตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการแลว ให
จัดสงโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช .3) ฉบับจริง พรอมแนบสําเนาเอกสารการขออนุญาตจัดทําโครงการปา
ชุมชน (แบบ ปชช.1)และรายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.2) 
เสนอใหกรมปาไมพิจารณาอนุมัติ หลังจากการอนุมัติจากกรมปาไมใหสงสําเนาดังกลาวเรียนผูวาราชการจังหวัด
ทราบเปนการประสานงาน 

   (4) หนวยงานรับผิดชอบตองแจงรายชื่อเจาหนาที่ในสังกัด ประกอบดวย 
ขาราชการ 1 คน และพนักงานราชการ 2 คน เสนอมาพรอมกับการเสนอโครงการปาชุมชนเพื่อใหสํานักจัดการ
ปาชุมชนรวบรวมเสนอกรมปาไมใหมีคําสั่งแตงตั้งเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการปาชุมชน   
   5.2.4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ ปชช.4)  

   หนวยงานรับผิดชอบสั่งเจาหนาที่ของกรมปาไมที่ดําเนินการรวมกับราษฎรใน
ชุมชน หรือเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการปาชุมชน จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน (ตามแบบ ปชช.4) โดยให
ระบุปญหา อุปสรรค (ถามี) พรอมขอคิดเห็นวาสมควรดําเนินการตอเนื่องหรือไม รายงานใหกรมปาไมเพื่อ
ทราบปละ 1 คร้ัง ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 
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  5.3 แผนภาพขัน้ตอนการจดัทําโครงการปาชุมชน 

 
 
 

  ขั้นตอนการจัดทําโครงการปาชุมชน 

      เจาหนาท่ีปาไม 
1)เตรียมความพรอม 
2)จัดเตรียมขอมูลเบื้องตน 
3)สงเสริมและประชาสัมพันธ 

           กรมปาไม 
อนุมัติแผนงานและงบประมาณ 

ราษฎรของหมูบานแหงหนึง่ๆ 
1) อายุ 18 ปบริบูรณ 50 คนขึ้นไป 
2) รวมประชุมประชาคม 
3) ลงชื่อรวมกันรองขอจัดทําโครงการ 

นายก อบต./กํานัน/ผูใหญบาน    

ตัวแทนราษฎรยื่นคําขออนุญาตฯ(ปชช.1) 

   หนวยงานรบัผิดชอบ 
 (สํานักจัดการทรัพยากรปาไม) 

         เจาหนาท่ีปาไม 
1)ตรวจสอบคําขออนุญาตฯ 
2)ตรวจสอบพื้นที่จริงและมีผูนําตรวจ 
3)ประสาน จนท.ที่ดินปาไม 
ตรวจสอบขอมูลและลงนามแผนที่ 
4)ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5) รายงานตรวจสอบพื้นที่ฯพรอม
ความเห็น(ปชช.2) 

    ชุมชน (กลุมราษฎร) 
จัดประชุมประชาคมเพี่อ 
1)จัดทําโครงการปาชุมชน(ปชช.3) 
2)ผูยื่น ปชช.1 เปนผูเสนอ ปชช.3 
3)คัดเลือกคณะกรรมการปาชุมชน 

   กรมปาไม 
1)อนุมัติโครงการ 
2)สั่งการเจาหนาที่ 

         หนวยงานรับผิดชอบ 
        (สํานักจัดการทรัพยากรปาไม) 
1)ตรวจสอบความถูกตองของโครงการ 
2)เสนอโครงการ 
3)แจงชื่อเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(สํานักจัดการทรัพยากรปาไม) 
1)แจงชุมชน 
2)สั่งการเจาหนาที่ดําเนินการ 
3)ใหเจาหนาติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน(ปชช.4) 

          หนวยงานรับผดิชอบ 
          (สํานักจัดการทรัพยากรปาไม) 

สมควรจัดตั้ง
เปนปาชุมชน 

ไมสมควรจัดตั้ง
เปนปาชุมชน 

   เจาหนาท่ีปาไม 
แนะนําการเขียนโครงการ 

 ผานการเสนอความเห็นของ
1) อบต.อําเภอ และจังหวัด 
2)หนวยงานที่เกี่ยวของกับพื้นที่
ดําเนินการ 
ตามที่กําหนดในการเสนอโครงการ

           จังหวัด 
เพื่อทราบและประสานงาน 
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6. การบริหารจัดการปาชุมชน 
  6.1 การจัดการพื้นที่ปาชุมชน 
    (1) การจัดใหมีปาย  แนวเขตหรือเครื่องหมายแสดงเขตปาชุมชน 
    (2) กําหนดกิจกรรมโดยการมีสวนรวมและเปนไปตามความตองการของชุมชน 
ทั้งนี้ เพื่อการควบคุม ดูแล รักษาและบํารุงปาชุมชน ไดแก การปลูกปา การปลูกไมผลกินได การสรางฝายชะลอ
ความชุมชื้น  การทําแนวกันไฟ การลาดตะเวนปองกันการตัดไมและบุกรุกปา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนตน   
    (3) การจัดทําแผนที่ปาชุมชน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการกําหนดเขตพื้นที่ภายใน
ปาชุมชน เพื่อการอนุรักษ การฟนฟู และการใชสอยในครัวเรือน ใหเหมาะสมของแตละกิจกรรม 
    (4) การใชประโยชนจากไมและของปาเพื่อการใชสอยในครัวเรือน ตองมิใช
ไมหวงหามหรือของปาหวงหาม 
    (5) สําหรับหมูบานเปาหมาย ประจําปงบประมาณนั้นๆ สามารถขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ตามแผนปฏิบัติงานประจําป กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน โดย
จัดทําแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ตามระเบียบกรมปาไมวาดวย การ
ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน พ.ศ.2552  
  6.2 การมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการปาชุมชน 
    (1) การบริหารจัดการปาชุมชนในพื้นที่ 1 โครงการ ใหมีคณะกรรมการปา
ชุมชน 1 ชุด จํานวน 10-15 คน ซ่ึงตองเปนผูรวมลงชื่อรองขอเขารวมจัดทําโครงการปาชุมชนนั้นๆ ดวย  

   (2) ใหนายก อบต./กํานัน/ผูใหญบาน แลวแตกรณี เชิญชวนราษฎรในชุมชน
ทั้งในสวนที่รวมลงชื่อและไมไดรวมลงชื่อรองขอเขารวมจัดทําโครงการปาชุมชนลงทะเบียนและรวมประชุม
ประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการปาชุมชน จํานวนไมเกิน 15 คน และเสนอแนบทายโครงการปาชุมชน 
(แบบ ปชช .3) ใหกรมปาไมทราบ 
    (3) ใหคณะกรรมการปาชุมชนคัดเลือกประธานกรรมการ 1 คน และรอง
ประธานกรรมการ 1 คน เลขานุการ 1 คน และเหรัญญิก 1 คน และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยใหมี
หนาที่สนับสนุนและบริหารจัดการปาชุมชนรวมกับพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ปาไมที่ไดรับมอบหมาย
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวของบัญญัติหรือกําหนดไว 

   (4) ใหประธานกรรมการจัดใหมีศูนยประสานงานปาชุมชน เพื่อการติดตอ
ประสานงาน 

   (5) ใหคณะกรรมการปาชุมชน อยูในวาระตามกําหนดระยะเวลาการดําเนิน
โครงการปาชุมชน (5ป)  และหากมีการขออนุมัติจัดตั้งโครงการเปนการตอเนื่อง ใหนายก อบต./กํานัน/
ผูใหญบาน แลวแตกรณี จัดใหมีการประชุมประชาคมและคัดเลือกคณะกรรมการปาชุมชนชุดใหมแทน 
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   (6) ในระหวางการดําเนินโครงการปาชุมชน ตามกําหนดระยะเวลา 5 ป 
คณะกรรมการปาชุมชนสามารถเปลี่ยนแปลงหรือตั้งทดแทนกรรมการปาชุมชนที่ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติงานได
เทาที่จําเปน โดยตองไดรับการรับรองจากผูรวมลงชื่อรองขอเขารวมจัดทําโครงการปาชุมชน (ตามเอกสารแนบ 
ปชช 1.) ไมนอยกวากึ่งหนึ่งและปดประกาศในที่เปดเผยใหชุมชนรับทราบและอยูในวาระตอไปตามกาํหนดเวลา
ของโครงการที่เหลืออยู แลวแจงผลการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนดังกลาวใหกรมปาไมทราบดวย 
  6.3 กฎ กติกา หรือระเบียบการดูแลพื้นที่ปาชุมชน 
    (1) กฎ กติกา หรือระเบียบทีชุ่มชนกําหนด ตองเปนเพื่อใชสอยในครัวเรือน 
แตถามีการกระทําผิดกฎหมายใหแจงพนักงานเจาหนาทีห่รือเจาหนาทีป่าไมดําเนนิการ 
    (2) กฎ กติกา หรือระเบียบทีเ่กี่ยวกับการใชประโยชนพืน้ที่ปาชุมชน ตองอยู
ภายใตขอกําหนดของกฎหมายที่เกีย่วของพื้นที่ดําเนินการนั้นๆโดยแจงเจาหนาที่ปาไมประสานการดําเนินการ 
  6.4 ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการปาชุมชน 
   6.4.1 ภาครัฐ 
    (1) เนื้อที่ปาเพิม่ขึ้น 
    (2) การบุกรุกพื้นที่ปาลดนอยลง 
    (3) กลุมเครือขายหรือจํานวนชุมชนเฝาระวังเพิ่มจํานวนมากขึ้น 
    (4) ความเชื่อถือและเปนมิตรจากราษฎรในทองถ่ินนั้นๆที่มีตอเจาหนาทีข่อง
รัฐเพิ่มมากขึ้น 
    (5) หนวยงานของรัฐอื่นๆ องคกรและเอกชนใหความสําคัญและสนับสนุน
งบประมาณดแูลรักษาปาชุมชนมากขึ้น 
   6.4.2 ภาคประชาชน 
    (1) การใชผลิตผลจากปาเพือ่ใชสอยในครวัเรือนเปนไปอยางยั่งยืน 
    (2) คาใชจายในการซื้อหาพชืผัก ผลไม สมุนไพร เพื่อบริโภคลดลง 
    (3) สรางความรักความสามัคคีและการแบงปนการใชทรัพยากรจากปาอยางมี
กฎ กติกาและความเทาเทยีมกันในหมูราษฎรในทองถ่ิน 

   (4) รักษาและดํารงไวเปนแหลงศึกษาเรียนรูดานธรรมชาติวิทยา รักษาความ
เชื่อ ถายทอดวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนนั้นๆ 

   (5) สรางชื่อเสียงและเปนเกียรติประวัติแกชุมชนในการดูแลรักษาปาไมของ
ประเทศ  
 

7. การสิ้นสุดโครงการหรือการยกเลิกโครงการปาชุมชน 
  7.1 การสิ้นสุดโครงการ 
    เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการ(5 ป) ตามที่ระบุไวในเอกสารโครงการปาชุมชน 
(แบบ ปชช.3) และไมอยูระหวางการเสนอขอจัดทําโครงการตอเนื่อง 
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7.2 การยกเลิกโครงการ 
   7.2.1 ราษฎรผูรวมจัดทําโครงการปาชุมชนนั้นๆ รองขอใหปรับปรุงแกไขโครงการ 
ปาชุมชนในประเด็นซึ่งเปนสาระสําคัญของโครงการหรือมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง  และเสนอขอจัดทํา
โครงการปาชุมชนใหมแทนโครงการเดิม  
    (1) หนวยงานที่รับผิดชอบ ตองพิจารณาความเหมาะสมและดําเนินการตาม
แนวทางการจัดทําโครงการปาชุมชน และเสนอกรมปาไมอนุมัติโครงการพรอมมีหนังสือส่ังการพนักงาน
เจาหนาที่กรมปาไมดําเนินการ ใหเสร็จสิ้นตามขั้นตอนกอน จึงจะถือไดวาโครงการปาชุมชนเดิมยกเลิกแลว 
    (2) โครงการปาชุมชนใหม จะมีระยะเวลาการดําเนินการตามที่กําหนดและ
เร่ิมตนนับเปนปแรกเสมือนเปนการจัดตั้งตอเนื่อง ตามแนวคิดเดิมวาหนึ่งหมูบานหนึ่งปาชุมชน 
    (3) หากโครงการปาชุมชนเดิมไดรับการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุน) 
จากกรมปาไมแลว ใหถือไดวาหมูบานแหงนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) เพื่อการบริหาร
จัดการพื้นที่ปาชุมชนแลว 
   7.2.2 ราษฎรผูรวมจัดทําโครงการปาชุมชนนั้นๆ รองขอใหยกเลิกโครงการโดยไม
ประสงคจะรวมจัดทําโครงการปาชุมชนอีกตอไป ดวยอาจจะมีสาเหตุวา ชุมชนไมมีความพรอมและอาจมี
ความเห็นแตกตาง หรือชุมชนตองการจะใชประโยชนพื้นที่โครงการปาชุมชนเพื่อกระทํากิจกรรมอยางอื่นที่มี
ความจําเปนตอชุมชนมากกวา หรือหนวยงานราชการที่กํากับดูแลพื้นที่นั้นๆมีแผนงานและงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ภายในโครงการ โดยจะตอง  
    (1) ประธานกรรมการเชิญกรรมการและราษฎรที่ลงชื่อรองขอจัดทําโครงการ
และราษฎรผูสนใจในทองถ่ินรวมกันประชุมประชาคมพรอมลงชื่อเปนหลักฐาน  
    (2) จัดทําหนังสือโดยมอบใหพนักงานเจาหนาที่ (นายก อบต. หรือกํานัน หรือ
ผูใหญบาน  แลวแตกรณี) เปนผูแทนของชุมชนยื่นหนังสือเสนอผานเจาหนาที่ปาไมผูปฏิบัติงานโครงการและ
หัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบโดยลําดับ  
    (3) ใหหนวยงานรับผิดชอบนําเรียนผูวาราชการจังหวัดเพื่อโปรดทราบและ
เปนการประสาน และปดประกาศในที่เปดเผยใหชุมชนนั้นๆ รับทราบเหตุผลการขอยกเลิกโครงการ 
    (4) ใหหนวยงานรับผิดชอบ รวบรวมเอกสาร เหตุผล ความจําเปน พรอม
แสดงความคิดเห็นเสนอกรมปาไมพิจารณาและสั่งการยกเลิกโครงการ พรอมสําเนาแจงจังหวัดเพื่อทราบดวย 
   7.2.3 หนวยงานรับผิดชอบเสนอขอยกเลิกโครงการ ดวยเหตุวาการดําเนินโครงการปา
ชุมชนใดๆ มีส่ิงบงชี้วาไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือกิจกรรมที่กําหนด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอปา
ไมสภาพแวดลอม และความสงบเรียบรอยของชุมชน โดยจะตอง 
    (1) รายงานกรมปาไมเพื่อสั่งการใหหนวยงานรับผิดชอบนั้นๆ ประสานงาน
กับอําเภอทองที่ องคการบริหารสวนตําบล พนักงานเจาหนาที่ (นายก อบต. หรือกํานัน หรือผูใหญบาน  แลวแต
กรณี) และตัวแทนของราษฎรผูรองขอรวมจัดทําโครงการ รวมตรวจสอบขอเท็จจริงและแกไขปญหาดังกลาวให
ไดขอสรุปพรอมขอเสนอแนะ  
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    (2) หากมีขอเสนอรวมกันวาสมควรยกเลิกโครงการ ใหหนวยงานรับผิดชอบ
นําเรียนผูวาราชการจังหวัดเพื่อโปรดทราบและเปนการประสาน และปดประกาศในที่เปดเผยใหชุมชนนั้นๆ 
รับทราบ 
    (3) ใหหนวยงานรับผิดชอบ รวบรวมเอกสาร ขอมูล เสนอกรมปาไมพิจารณา
และสั่งการยกเลิกโครงการ พรอมสําเนาแจงจังหวัดเพื่อทราบดวย 
  7.3 สรุปยอการสิ้นสุดโครงการหรือยกเลิกโครงการปาชุมชน 
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การสิ้นสุดโครงการ 
   1) ครบกําหนด 5 ป 
   2) และไมอยูระหวางขอจัดทําโครงการตอเนื่อง 

การยกเลิกโครงการโดยราษฎรขอยกเลิก  
    เนื่องจากขอปรับปรุงแกไขสาระสําคัญ ไดแก ขนาด
พ้ืนที่  หรือมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง โดยจะจัดตั้งปา
ชุมชนใหมตามแนวทาง แทนโครงการเดิม ทั้งนี้โครงการ
ใหมตองไดรับอนุมัติและมีหนังสือสั่งการเจาหนาที่แลว 

การยกเลิกโครงการโดยราษฎรขอยกเลิก 
    เนื่องจากไมประสงคขอจัดทําโครงการ เพราะความ
ไมพรอม หรืออาจมีความเห็นแตกตาง หรือตองการ
กระทํากิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ หรือหนวยงานของรัฐที่
กํากับดูแลพื้นที่มีแผนงานและงบประมาณ โดยจะตอง 
   1) จัดใหประชุมประชาคมและลงชื่อเปนหลักฐาน 
   2) ยื่นหนังสือเสนอหนวยงานรับผิดชอบ 
   3) เสนอ ผวจ. ทราบและปดประกาศในที่เปดเผย 
   4) เสนอกรมปาไมพิจารณาและสั่งการ /แจงจังหวัด 

หนวยงานรับผิดชอบขอยกเลิกโครงการ 
    การดําเนินโครงการไมเปนตามวัตถุประสงคหรือ
กิจกรรมที่กําหนด หรือสรางความเสียหายตอปาไมและ
สภาพแวดลอมของชุมชน โดยจะตอง  
  1) รายงานกรมปาไมเพื่อสั่งให ตรวจสอบขอเท็จจริง 
แกไขปญหา รวมกับผูที่เกี่ยวของ และเสนอความเห็น  
   2) ถายกเลิกใหเสนอ ผวจ. ทราบและปดประกาศเปดเผย
   3) เสนอกรมปาไมพิจารณาและสั่งการ/ แจง จังหวัด 

การสิ้นสุดโครงการหรือ 
การยกเลิกโครงการ 

กรณีท่ี 1 

กรณีท่ี 2 

กรณีท่ี 3 

กรณีท่ี 4 
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8. กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  8.1 การอนุมัตโิครงการปาชุมชน 
   8.1.1 อาศัยอํานาจทางการบริหารราชการแผนดิน มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2545 บัญญัติวา “กรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แบงสวนราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของกรมนั้น ในกรมมีอธิบดีคนหนึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตาม
เปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ฯลฯ” 
   8.1.2 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ.2551 กาํหนดภารกิจและเปนอํานาจหนาที่ของกรมปาไม โดยในขอ 2 (3) กําหนดอํานาจหนาที่ 
“สงเสริมการปลูกปา การจัดการปาชุมชนและการปลูกสรางสวนปาเชิงเศรษฐกิจ ฯลฯ” 
   ดังนั้น อธิบดีกรมปาไมจึงอนุมัติโครงการเพื่อการบํารุงรักษาปาไม โดยอาศัยอํานาจ
ทางการบริหารราชการแผนดิน 
  8.2 การสั่งการพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการปาชุมชน 
   8.2.1 กรณีปาชุมชนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
    (1) อาศัยความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 
บัญญัติวา “เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ อธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ
ใหพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตปาสงวนแหงชาติได” 
    (2) อาศัยความตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ประกาศ ณ ลงวันที่ 19 เมษายน 
พ.ศ.2547 และฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2547 
   ดังนั้น อธิบดีกรมปาไมจึงสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ของ 
กรมปาไมเขาไปดําเนินการในพื้นที่โครงการ สําหรับเจาหนาที่ของกรมปาไมไดส่ังใหหนวยงานปฏิบัติในพื้นที่
เสนอรายชื่อเพื่อมีคําสั่งกรมปาไมแตงตั้งเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการปาชุมชนดวย 
   8.2.2 กรณีปาชุมชนอยูในเขตปา ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
    (1) อาศัยความในมาตรา 17 (วาดายการทําไมหวงหาม) ตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 บัญญัติวา  “บทบัญญัติในสวนนี้มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ 1) พนักงานเจาหนาที่
จัดกระทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควา หรือการทดลองในทางวิชาการ 2) ผูเก็บหาเศษไมปลาย
ไมตายแหงที่ลมขอนนอนไพร อันมีลักษณะเปนไมฟน ซ่ึงมิใชไมสักหรือไมหวงหามประเภท ข ไปสําหรับใช
สอยในบานเรือนแหงตนหรือประกอบกิจของตน” 
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    (2) อาศัยความในมาตรา 32 (วาดวยของปาหวงหาม) ตามพระราชบัญญัติ 
ปาไม พุทธศักราช 2484 บัญญัติวา  “บทบัญญัติในสวนนี้มิใหใชบังคับในกรณีพนักงานเจาหนาที่จัดกระทําไป
เพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควา หรือการทดลองในทางวิชาการ”  
    (3) อาศัยความตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ประกาศ ณ ลงวันที่ 19 เมษายน  
พ.ศ.2547 และฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2547  
   ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติเปนไปตามแนวทางเดียวกับการสั่งการใหพนักงานเจาหนาที่
ปฏิบัติในพื้นที่ปาชุมชนที่ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ อธิบดีกรมปาไมจึงสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่
หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมเขาไปดําเนินการ และใหหนวยงานปฏิบัติในพื้นที่เสนอรายชือ่เจาหนาทีข่องกรมปาไม
เพื่อมีคําสั่งกรมปาไมแตงตั้งเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการปาชุมชนดวยเชนกัน 
    8.2.3 กรณีพื้นที่ดําเนินการตามขอ 4.2 โดยที่กรมปาไมจะพิจารณาอนุมัติโครงการปา
ชุมชนและสั่งการใหเจาหนาที่ดําเนินกิจกรรมเฉพาะที่เปนภารกิจและอยูภายในอํานาจหนาที่ของกรมปาไมเทานั้น  
  8.3 การใชประโยชนไมและของปาเพื่อใชสอยในครัวเรือน 
   8.3.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 1,106 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 วาดวยการทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติ 
    ขอ 3 การทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติเพือ่ใชสอยในครวัเรือนของตนใน
กรณีดังตอไปนี้ ใหไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต 

1) การเก็บหาเศษไมปลายไมตายแหงที่ลมขอนนอนไพรอนัมีลักษณะเปน
ไมฟน 

2) การตัดไมไผทกุชนิด 
3) การเก็บหาหวายและเถาวัลย 
4) การทําไมตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

และประกอบดวยระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตทําไมภายในเขตปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2529 ขอ 20 การทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติเพื่อใชสอยในครัวเรือนของตน ที่ไดรับการยกเวน
ไมตองขออนุญาตตามที่กําหนดไวในกฏกระทรวงนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ 

8.3.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 1,107(พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 วาดวยการเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาต ิ
    ขอ 2 การเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติเพื่อใชสอยหรือบริโภคใน
ครัวเรือนของตนในกรณีดังตอไปนี้ ใหไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต 
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1) การเก็บหาหญาคา ออ พง แขม ปรือ กก กระจูด ใบพลวง 
2) การเก็บหาผลไม หนอไม เหด็ หรือพืชชนดิอื่นๆ 
3) การเก็บหาผัก กลอย มัน สมนุไพร รากไม 
4) การเก็บหาชนัไม 
5) การเก็บหาผลหรือฝกสะตอ หรือผลหรือฝกเหรียงหรือผลเนียง โดยไมทํา

อันตรายหรือกระทําการใดๆอันเปนอันตรายแกตนสะตอหรือตนเหรยีง
หรือตนเนยีง 

6) การเก็บหาของปาอื่นตามทีอ่ธิบดีประกาศกําหนด 
และประกอบดวยระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตเก็บหาของปาภายในเขตปา

สงวนแหงชาติ พ.ศ.2529 ขอ 17 การเก็บหาของปาภายในเขตปาสงวนแหงชาติเพื่อใชสอยหรือบริโภคใน
ครัวเรือนของตน ที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ ใหผูวาราชการจังหวัด
ประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆภายในเขตปาสงวนแหงชาติแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ  
 

9. เอกสารอางอิง 
  กรมปาไม. ไมระบุป พ.ศ.  คูมือการปฏิบัติการจัดทําโครงการปาชุมชน .สวนปาชุมชน สํานัก
สงเสริมการปลูกปา  กรมปาไม.  กรุงเทพฯ. 47 น. 
  กรมปาไม. 2553. การสงเสริมการจัดการปาชุมชน.สํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม. 
กรุงเทพฯ. 164 น. 

กองการอนุญาต.2551.คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนญุาตไมและของปา.กลุมงานอนุญาต
ไมและของปา. กองการอนุญาต.กรมปาไม.กรุงเทพฯ.588 น. 
  สํานักจัดการปาชุมชน. 2554 แนวทางการดาํเนินการจัดตัง้ปาชุมชน ป พ.ศ.2554  แนบ
ประกอบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน 
(เอกสารแนบ).  

สํานักจัดการปาชุมชน. 2554. รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการปา
ชุมชน ระหวางวันที่ 25 – 27 มกราคม 2554 ณ โรงแรมวงัสําราญ จังหวัดปราจีนบุรี (เอกสารรายงาน 1 เลม). 
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คําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน 
-------------------------------------- 

 
                                                                   เขียนที่..........................................................                     

                                                                   วันที่............เดอืน............................พ.ศ.................... 

  ขาพเจา....................................................ตําแหนง..............................................อายุ............ป 
สัญชาติ.....................ภูมิลําเนาอยูบาน..........................เลขที่.............หมูที่.............ตําบล............................... 
อําเภอ............................................จังหวัด.................................โทร...........................................ในฐานะพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายปาไม  ขอยื่นคําขอตอสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่..............................ดังมีขอความ
ตอไปนี้ 
  1. ขาพเจาขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชนในบริเวณปา........................................................... 
................................................................................................................................................................................
หมูที่........ ตําบล........................................อําเภอ.................................................จังหวัด......................................
เนื้อที่.........................ไร................งาน...................ตารางวา มีอาณาเขตโดยสังเขปดังนี้ 
   ดานทิศเหนือ     จด.........................................................................  
   ดานทิศตะวันออก  จด.........................................................................  
   ดานทิศใต            จด.........................................................................  
   ดานทิศตะวันตก    จด........................................................................  

  2. ในการยืน่คาํขอนี้ ขาพเจาเปนผูแทนของชุมชน ดังตอไปนี้ 
        2.1 ช่ือหมูบาน * ..................หมูที่........ ตําบล....................... อําเภอ.................. 
        2.2 ช่ือหมูบาน * ..................หมูที่.........ตําบล.......................อําเภอ................... 
        2.3 ช่ือหมูบาน *...................หมูที่.........ตําบล.......................อําเภอ................... 

                            รวม.....................หมูบาน  
 

3. ขาพเจาขอรับรองวาจะเปนผูนําหรือมอบใหผูแทนเปนผูนําเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบสภาพ
ปาในพื้นที่ที่ขออนุญาต ตามวัน เวลาที่เจาหนาที่ไดนัดหมาย 

 

  4. เมื่อขาพเจาไดรับแจงการอนุญาตใหจัดทําโครงการปาชุมชนแลว ขาพเจาในฐานะพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปาไมขอรับรองวา จะรวมกับราษฎรในชุมชนแหงนี้จัดการปาไม โดยดําเนิน
โครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ ภายใตเงื่อนไขที่กรมปาไม
กําหนดใหถูกตองทุกประการ 
 
 

ปชช.1 
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  5. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี ้
 5.1 สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือเอกสารรับรองความเปนพนักงานเจาหนาที่ 
 5.2 สําเนาทะเบียนบาน 
 5.3 หนังสือรองขอเขารวมจัดทําโครงการปาชุมชน ซ่ึงราษฎรมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณ
ขึ้นไปที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานนั้น จํานวนตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปรวมกันลงชื่อ ** 
 5.4 สําเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงการจัดประชุมประชาคมของราษฎรในชุมชนหรือ
หมูบานแหงนั้นๆ พรอมภาพประกอบ 
 5.5 แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต อาณาเขตหรือเขตติดตอขางเคียง 
 อนึ่ง เมื่อไดรับการอนุมัติโครงการและดําเนินการไปแลว แตตอมามีการตรวจสอบและ
ปรากฏพบวา การดําเนินการโครงการไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือกิจกรรมที่กําหนด และกอใหเกิดความ
เสียหายตอปาไมและสภาพแวดลอม ขอใหกรมปาไมพิจารณาดําเนินการยกเลิกโครงการตามที่เห็นสมควรตอไป 
 
 

                  ลงชื่อ……………………….…………ผูยื่นคําขอ***  
                    (                     ) 
                            ตําแหนง……………….…….………....... 
 
หมายเหตุ 

* หากมีกรณีการจัดทําโครงการปาชุมชนมากกวา 1 หมูบาน โดยที่มีความจําเปนอันหลีกเลี่ยงไมไดที่
ตองรวมกันจัดการพื้นที่ดังกลาวให นายก อบต.หรือกํานัน เปนผูยื่นคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน และ
ในกรณีนี้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุน
ของภาครัฐ จะพิจารณาในภาพรวม เปน 1 หนวยนับ หรือเสมือนเปน 1 หมูบาน 
           ** ในกรณีที่มีผูรองขอเขารวมจัดทําโครงการปาชุมชนมากกวา 1 หมูบาน ใหถือเปนขอตองปฏิบัติวา ให
แยกหนังสือรองขอเขารวมจัดทําโครงการปาชุมชนเปนรายหมูบาน ตามขนาดพื้นที่ปาที่เปนจริงที่ตองการรวม
ดําเนินงานปาชุมชนของแตละหมูบาน 
          *** นายก อบต. หรือกํานัน หรือผูใหญบาน  ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี 
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           (หนาที่.........) 

หนังสือรองขอเขารวมจัดทําโครงการปาชมุชน 
แนบทายคาํขออนุญาตจัดทําโครงการปาชมุชน (ปชช.1) 

ฉบับลงวันที่....................เดือน........................พ.ศ..................... 
ของราษฎรหมูที่..............ตําบล............................อําเภอ................................จังหวดั....................... 

 

 

 วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................. 

เรียน นายก อบต./กํานัน/ผูใหญบาน…………………………………… 

ดวยขาพเจาผูมีรายช่ือทายหนังสือนี้ จํานวน......................คน ไดลงลายช่ือรวมกันรองขอเขา
รวมจัดทําโครงการปาชุมชนในบริเวณปา…....................................................................บาน............................
หมูที่.........ตําบล….......อําเภอ….…........จังหวัด……………………........  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป ทั้งนี้ขอรับรองวาขาพเจาผูมีรายช่ือทายหนังสือนี้ มีอายุ
ตั้งแตสิบแปดปบริบูรณขึ้นไป เปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในทองที่ดังระบุขางตนและชุมชนแหงนี้มีศักยภาพที่
สามารถเขาไปดูแลรักษาปาที่จะขอจัดตั้งเปนปาชุมชนได 
 

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน อายุ ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหตุ หากผูประสงคลงช่ือรวมกันรองขอเขารวมจัดทําโครงการปาชุมชน มีจํานวนมาก สามารถสรางตารางเพิ่มเติมได 
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รายงานการตรวจสอบพื้นท่ีตามคําขออนญุาตจัดทําโครงการปาชุมชน  
--------------------------------------------- 

  1. ช่ือผูขออนุญาต...............................................ตําแหนง......................................อายุ.............ป 
สัญชาติ..............ภูมิลําเนาอยูบาน...............................เลขที่.............หมูที่............ตําบล...................................
อําเภอ................................................จังหวัด.........................................  
  2. คาพิกัดหมูบานที่ขอจัดตัง้ปาชุมชน  

2.1 บาน...................................หมูที่............คาพิกัดยดึโยง(land mark)................................. 
2.2 บาน.(ถามี).........................หมูที่............คาพิกัดยดึโยง(land mark)................................. 
2.3 บาน.(ถามี).........................หมูที่............คาพิกัดยดึโยง(land mark)................................. 

  3. พื้นที่ดําเนินการ  
    3.1 ปาสงวนแหงชาติ........................................................................................................ 
    3.2 ปาตาม พ.ร.บ. ปาไม พุทธศักราช 2484.................................................................. 
    3.3 ที่ดินของรัฐประเภทอืน่ๆ คือ...................................................................................... 
    3.4 ที่ดินอื่นๆ คือ................................................................................... 

  4.ที่ตั้งของพื้นที่ดําเนินการบาน......................................หมูที่..........ตําบล...................................
อําเภอ .............................จังหวัด...................................และมีคาพิกัด G.P.S. ปาชุมชน ( ขอแนะนํา : ควรตองจับ
ทุกมุมเพื่อความชัดเจนของขอมูลแผนที่ที่จะตองจัดทําเปน “หนังสือแสดงโครงการปาชุมชน” และควรมีอยาง
นอย 8 จุด 8 มมุ) ไดแก  

 จุดที่ 1   พิกดั................................................................................................. 
   จุดที่ 2   พิกดั................................................................................................. 
   จุดที่ 3   พิกดั................................................................................................. 
   จุดที่ 4   พิกดั................................................................................................. 

 จุดที่ 5   พิกดั................................................................................................. 
   จุดที่ 6 พิกัด................................................................................................. 
   จุดที่ 7   พิกดั................................................................................................. 
   จุดที่ 8   พิกดั................................................................................................. 
           ฯลฯ  
 5. เนื้อที่.....................ไร ......................งาน ..................ตารางวา 
  6. อาณาเขตพืน้ที่ 
  ดานทิศเหนือ         จด.......................................... 
  ดานทิศตะวันออก  จด.......................................... 
  ดานทิศใต              จด...........................................  
   ดานทิศตะวันตก    จด.......................................... 
 

ปชช.2 
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 7. ลักษณะภูมปิระเทศ................................................................................................. 

8. สภาพปา................................................................................................................ 
   9. การใชประโยชนในพื้นที.่.......................................................................................... 

10. ทําการตรวจสภาพพื้นที ่ เมื่อวันที่......... เดือน.......................พ.ศ..................... 
11. แนบภาพถายสี................ภาพ (ไมนอยกวา 8 ภาพ) 

  12. แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1: 50,000 ที่มีหมายเลขแสดงคาพิกัดกริด
ชัดเจน พรอมรายละเอียดเลขระวางและแสดงรูปแปลงจุดที่ตั้ง ทั้งนี้ ไดผานการตรวจสอบของเจาหนาที่ดาน
ที่ดินปาไมของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมในทองที่นั้นๆและลงนามกํากับดวย 

13. กรณีพื้นที่โครงการปาชุมชนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ไดแนบสําเนาแผนที่ทาย
กฎกระทรวง พรอมแสดงจุดที่ตั้ง 

14. กรณีพื้นทีด่ําเนินการเปนที่สาธารณประโยชน ไดแนบสําเนาหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
15. กรณีพื้นทีด่ําเนินการอื่นๆ ไดแนบสําเนาเอกสารแสดงสถานภาพของพื้นที่นั้นๆ 
16. ความเหน็ของผูตรวจสอบสภาพปา................................................................................. 

................................................................................................................................................... 
 
ลงชื่อ.............................................ผูตรวจสอบ *                 ลงชื่อ.................................................ผูนําตรวจ***  
         (                                            )          (                                                 ) 
ตําแหนง.................................................                    ตําแหนง.................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................ผูรวมตรวจสอบ**  ลงชื่อ...................................................พยาน****                     
         (                                            )                           (                                               ) 
ตําแหนง ..............................................   ตําแหนง.................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................ผูรวมตรวจสอบ**  ลงชื่อ....................................................พยาน**** 
         (                                           )                                                  (                                                 ) 
ตําแหนง .............................................              ตําแหนง..............................................     
 

หมายเหตุ   * ใหขาราชการตั้งแตระดับปฏิบัติงานที่มีคําสั่งใหปฏิบัติ 
   **  ขาราชการหรือพนักงานราชการของหนวยงานรับผิดชอบที่มีคําสั่งใหรวมปฏิบัติ  
  *** นายก อบต. หรือกํานัน หรือผูใหญบาน (ผูแทน) ซึ่งเปนผูยื่นคําขอแบบ ปชช 1. แลวแตกรณี  
 **** ราษฎรในชุมชนหรือหมูบานที่รองขอเขารวมจัดทําโครงการ
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โครงการปาชมุชน……………………………………… 

บาน...........................หมูท่ี...........ตําบล........................อําเภอ............................จังหวัด.................................. 
(การขออนุมัตโิครงการปาชุมชน คร้ังที่........) 

 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการปาชุมชน........................................................... 
 

2. ท่ีตั้งโครงการ 
 ตั้งอยูในเขตทองที่บาน.....................................................หมูที่............ ตําบล...........................................  
อําเภอ.........................................จังหวดั...................................  
 

3. พื้นท่ีดําเนนิการ 
 การดําเนินโครงการปาชุมชนแหงนี้   มีพื้นที่ทั้งหมดจํานวน...............................ไร  ระบุพื้นที่เปน
ปาสงวนแหงชาติปา.....................................................................จํานวน............................ไร และ/หรือ 
ปาตามพ.ร.บ.ปาไม พุทธศักราช 2484.............................................จํานวน...........................ไร และ/หรือ 
ที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ  คือ ........................................................จํานวน............................ไร และ /หรือ 
ที่ดินอื่นๆ  คือ..............................................................................จํานวน.............................ไร   
 

4. หลักการและเหตุผล 
 หลักการ..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………… 
 เหตุผล........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………................................ 
.............................................................................................................................................. 
 

5. วัตถุประสงค 
 5.1........................................................................................................... 
 5.2........................................................................................................... 
 5.3........................................................................................................... 
6. เปาหมาย 
 6.1........................................................................................................... 
 6.2........................................................................................................... 
 6.3........................................................................................................... 

ปชช.3 
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7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 
 7.1 กิจกรรมดานการปองกันรักษาปาไม 
  7.1.1 ............................................................................ 
  7.1.2 ........................................................................... 
  7.1.3 ........................................................................... 
 7.2 กิจกรรมดานการสงเสริมและพัฒนาปาไม 
  7.2.1 ............................................................................ 
  7.2.2 ........................................................................... 
  7.2.3 ........................................................................... 
 7.3 กิจกรรมดานการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
  7.3.1 ............................................................................ 
  7.3.2 ........................................................................... 
  7.3.3 ........................................................................... 
 7.4 กิจกรรมดาน............................................. 
  7.4.1 ............................................................................ 
  7.4.2 ........................................................................... 
  7.4.3 ........................................................................... 
     ฯลฯ 
 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 

กําหนดระยะเวลาดําเนนิการ 5 ป นับตั้งแตวันที่กรมปาไมอนุมัติโครงการ (วนัที่... เดือน ..........  
พ.ศ.25....  ) 

 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ      
 9.1 ผูรับผิดชอบหลัก ไดแก 

1) ผูใหญบาน/กํานัน/นายก อบต.ในพื้นทีต่ัง้โครงการ แลวแตกรณ ี
 2) คณะกรรมการปาชุมชนและราษฎรในชมุชนนั้น 
9.3 ผูสนับสนุน ไดแก  

1) สํานักจดัการทรัพยากรปาไมที่............................. 
2) องคการบริหารสวนตําบล............................ 
3) จังหวัด............................ 
4) องคกร/บริษัทเอกชน...................... 
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10. งบประมาณ 
10.1 กรมปาไม ซ่ึงระบุไวตามแผนงานและงบประมาณประจําป 
10.2 องคการบริหารสวนตําบล.............................................. 
10.3 จังหวดั........................................................................... 
10.4 องคกร/บริษัทเอกชน.................................................... 
 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  11.1 ...................................................................................... 
  11.2 ...................................................................................... 
  11.3 ...................................................................................... 
 

12. แผนที่ประกอบโครงการ 
 12.1 แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1: 50,000 ที่มีหมายเลขแสดงคาพิกัดกริดชัดเจน 
พรอมรายละเอียดเลขระวางและแสดงรูปแปลงจุดที่ตั้ง ทั้งนี้ไดผานการตรวจสอบของเจาหนาที่ดานที่ดินปาไม
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมในทองที่นั้นๆและลงนามกํากับดวย 
 12.2 แผนที่สังเขปแสดงพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง ซึ่งไดจําแนกขอบเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการ
ตามกิจกรรมตาง ๆตามขอ 7  
 

13. ผูเขียนโครงการ   
  (ลงชื่อ) ...........................................ผูเขียนโครงการ * 
             (..........................................) 
  ตําแหนง ............................................. 
 
      (ลงชื่อ) ............................................ผูแนะนํา/และรวมการเขียนโครงการ** 
             (..........................................) 
    ตําแหนง ........................................... 

 

14. ความคิดเห็นขององคการบริหารสวนตําบล...................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................  
 

  (ลงชื่อ) .............................................................    
               (..........................................................) 
  ตําแหนง ........................................................... 
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15. ความคิดเห็นของนายอําเภอ ***........................................................................................................................ 
     ............................... .................................................................................................................... 
   

  (ลงชื่อ) .............................................................    
              (...........................................................) 

   ตําแหนง ........................................................... 
 

16. ความคิดเห็นของผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานที่กํากบัดูแลในแตละกรณี ****.......................... 
      .........................................................................................................................................   

   

  (ลงชื่อ) .............................................................    
               (...........................................................) 

   ตําแหนง ........................................................... 
 

17. ผูตรวจสอบโครงการ (ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน สังกัดสํานกัจัดการทรัพยากรปาไม ที…่…) 
 

  (ลงชื่อ) .............................................................ผูตรวจสอบโครงการ  
                (............................................................) 

   ตําแหนง ............................................................ 
 

18. ผูเสนอโครงการ (ผูอํานวยการสํานักจดัการทรัพยากรปาไมที่.........) 
 

  (ลงชื่อ) .............................................................ผูเสนอโครงการ   
               (............................................................) 

   ตําแหนง ........................................................... 
 

19. ผูอนุมัติโครงการ (อธิบดีกรมปาไม) 
  (ลงชื่อ) ............................................................. ผูอนุมัติโครงการ  
       (.............................................................) 
  ตําแหนง ............................................................. 

 
หมายเหตุ   *    ผูใหญบาน/กํานัน/นายก อบต. ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี 

 **  ขาราชการตั้งแตระดับปฏิบัติงานที่มีคําสั่งใหปฏิบัติ 
  *** ความคิดเห็นของนายอําเภอ เฉพาะกรณีของการจัดตั้งปาชุมชนในที่อันเปนสาธารณประโยชนที่มีหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง (มาตรา 122  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457) 
  ****ความคิดเห็นของผูวาราชการจังหวัด หรือหนวยงานที่กํากับดูแลในแตละกรณี 

ทั้งนี้ให แนบรายชื่อคณะกรรมการปาชุมชน และหนวยงานรับผิดชอบตองแจงรายชื่อเจาหนาที่ในสังกัด 
ประกอบดวย ขาราชการ 1 คน และพนักงานราชการ 2 คน (สมควรเปนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ ปชช 2 – 3) เสนอมาพรอมกับ
การเสนอโครงการปาชุมชน เพื่อกรมปาไมจะไดมีคําสั่งแตงตั้งเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการปาชุมชนตอไป 
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คณะกรรมการปาชุมชน 
ระหวางป พ.ศ. 25......-25..... 

แนบทายโครงการปาชุมชน....................................... 
บาน .......................หมูที่...... ตําบล ...........................อําเภอ .................... จังหวดั ........................... 
 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ทําหนาท่ี หมายเหตุ / ดาน 

1 นาย/นาง/นางสาว .............................. ประธาน  
2 นาย/นาง/นางสาว .............................. รองประธาน  
3 นาย/นาง/นางสาว .............................. รองประธาน (ถามี)  
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 .............................. กรรมการ (ถามี)  
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ  

ที่ทําการศูนยประสานงานปาชุมชน............................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท........................................... 
 
หมายเหต ุ
 1. เอกสารนี้เปนการแสดงโครงสรางคณะกรรมการปาชุมชน ที่ไดรับการยอมรับจากราษฎรในชุมชน
เพื่อใหทําหนาที่ในการบริหารจัดการปาชุมชนรวมกับพนักงานเจาหนาที่ โดยแตละปาชุมชนจะมีกลุมราษฎร
เหลานี้เปนแกนหลักเขามาบริหารจัดการตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
 2. ขอใหสําเนาแนบทาย ปชช.3 สงใหกรมปาไมทุกโครงการฯ  
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รายงานผลการปฏิบัตงิาน 
------------------------------- 

 
1. โครงการปาชุมชน ..............................................................เนื้อที่............................ไร 
2.ตั้งอยูในเขตทองที่บาน.................................หมูที่.........ตําบล...............อําเภอ..................จังหวดั..................... 
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน........................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................  
4. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี) .................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................  
5. แนวทางการแกไขที่ผานมา............................................................................................................................. 

................................................................................................ 
6. ความคิดเหน็และการประเมินโครงการปาชุมชนปจจบุัน................................................................................. 
    ........................................................................................................................................  
 

                          ลงชื่อ.................................................เจาหนาที่โครงการปาชุมชน      
                                    (..............................................)        

                                  ตําแหนง..................................................   
7. ความคิดเหน็...................................................................................................................................................... 
    ..........................................................................................................................................  
 

                          ลงชื่อ................................................ผูอํานวยการสวนจดัการปาชุมชน 
                                 (..................................................) 

                                  ตําแหนง................................................... 
8. ความคิดเหน็...................................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................  
 

                           ลงชื่อ..................................................ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่.....       
                                                (...................................................) 
                                   ตําแหนง..................................................... 
 
หมายเหตุ ขอใหแนบรูปภาพการดําเนินกิจกรรมและประเด็นปญหาตางๆของโครงการปาชุมชนแหงนี้ประกอบดวย 

ปชช.4 
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