
การจดัท่ีดินท ากินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล (คทช.)  

ทอ้งท่ีจงัหวดัตาก  จงัหวดัสโุขทยั จงัหวดัก าพงเพชร

ส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท่ี้ 4 (ตาก)

กรมป่าไม้



ความเป็นมา

คณะรฐัมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558 อนมุติัหลกัการจดัท่ีดิน

ท ากินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาลในลกัษณะแปลงรวมโดยมิให้

กรรมสิทธ์ิ แต่อนญุาตใหเ้ขา้ท าประโยชนใ์นท่ีดินของรฐัเป็นกล ุม่หรอื

ชมุชนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ

ก าหนดในรปูแบบสหกรณห์รอืรปูแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยการด าเนินงาน

ตามนโยบายดงักลา่วใหห้น่วยงานของรฐัซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตาม

กฎหมายของประเภทท่ีดินก าหนดระเบียบหลกัเกณฑข์อ้ก าหนด หรอื

เง่ือนไข ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ

ตามท่ีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



หลกัเกณฑก์ารจดัหาพ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

1. แปลงท่ีดินซ่ึงไดมี้การส ารวจตามมติ ครม.30 มิ.ย. 41 

2. พ้ืนท่ีในชัน้คณุภาพล ุม่น ้า 3,4,5

3. พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงปรากฏรอ่งรอยการใช ้ 

    ประโยชนต์าม ภาพถ่ายทางอากาศออรโ์ทสี ปี 2545



กระบวนการจดัท่ีดินท ากินใหช้มุชนตาม

นโยบายรฐับาล 

1. หลกัเกณฑก์ารจดัท่ีดินท ากินใหช้มุชน

1. จดัท่ีดินท ากินใหช้มุชนในรปูแปลงรวม ตามสภาพพ้ืนท่ี และตามเขตการปกครอง

2. การใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหน่วยงานเจา้ของพ้ืนท่ีซ่ึงไดผ้า่น

    ความเห็นชอบของ คทช. แลว้

3. จดัท่ีดินใหผ้ ูท้ าประโยชนห์รอือาศยัในพ้ืนท่ีเดิมตามจรงิ แต่ไมเ่กิน 20 ไร ่ สว่นท่ีเหลือจดัใหร้าษฎรท่ีมี

    ลกัษณะดงัต่อไปน้ี

1) ผ ูถ้กูผลกัดนัและอพยพออกจากพ้ืนท่ีป่า 

2) ผ ูมี้ถ่ินท่ีอย ูใ่นทอ้งท่ีท่ีจะจดัท่ีดินหรอืใกลเ้คียง โดยพิจารณาจากหมูบ่า้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั   

            ตามล าดบั 

4. ใหผ้ ูท่ี้ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชป้ระโยชนใ์นท่ีดินน าท่ีดินดงักลา่ว ไปด าเนินการจดัท่ีดินท ากินใหช้มุชนตาม

    นโยบายรฐับาล โดยรว่มกบั คทช.จงัหวดั เพ่ือด าเนินการจดัท่ีดินใหแ้กร่าษฎรท่ีมีคณุสมบติัและเป็นไป

    ตามหลกัเกณฑท่ี์ คทช.เห็นชอบ
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2.ประเภทของผ ูท่ี้ไดร้บัการจดัท่ีดิน

1. เป็นผ ูเ้ขา้ท าประโยชนห์รอือย ูอ่าศยัในพ้ืนท่ีเดิม 

1.1 ช่ือตรง / แปลงตรง ใหเ้ขา้รว่มโครงการ

1.2 ช่ือไมต่รง (ทายาทของผ ูค้รอบครองรายเดิม) /แปลงตรง ใหเ้ขา้รว่มโครงการ

1.3 บคุคลอ่ืน ใหต้รวจสอบคณุสมบติั 

1.3.1 กรณีผา่น: ใหร้าษฎรท่ีครอบครองท่ีดินรายใหมป่ลกูไมป่้ายืนตน้เฉล่ียไมน่อ้ยกว่า 

        40 ตน้ต่อไร ่โดยใชเ้วลา 2 ปี

1.3.2 กรณีไมผ่า่น: ไมเ่ขา้รว่มโครงการ (ท่ีดินเขา้กองกลาง)

1.4 ไมป่รากฏผ ูค้รอบครอง มีการใชท่ี้ดินแต่ไมพ่บตวั ให ้คทช.จงัหวดั ตรวจสอบเพ่ิมเติม

2. ผ ูท่ี้ถกูผลกัดนัและอพยพออกจากพ้ืนท่ีป่า

3. ผ ูมี้ถ่ินท่ีอย ูใ่นทอ้งท่ีท่ีจะจดัท่ีดินหรอืใกลเ้คียง โดยพิจารณาจากหมูบ่า้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั  

    ตามล าดบั
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กระบวนการจดัท่ีดินท ากินใหช้มุชนตาม

นโยบายรฐับาล 



1. บคุคลสญัชาติไทย

2. เป็นผ ูย้ากไรไ้ม่มีท่ีท ากนิ  และ/หรอืท่ีอย ูอ่าศยั  หรอืมีรายไดต่้อปีไม่เกนิ  ๓๐,๐๐๐  บาท/คน

3. บรรลนิุติภาวะแลว้  หรอืเป็นหวัหนา้ครอบครวั

4. มีถ่ินท่ีอย ูใ่นทอ้งท่ีท่ีจะจดัท่ีดินหรอืใกลเ้คียง

5. มีความสามารถท าประโยชนใ์นท่ีดินได้

6. ไม่เป็นคนวิกลจรติ  หรอืจิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ

7. ยนิยอมปฏิบติัตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ขอ้ก าหนด  และเง่ือนไขท่ีก าหนด

8. ปัจจบุนัไม่ไดร้บัการช่วยเหลือในการจดัการท่ีดินจากทางราชการ

9. กรณีท่ีคณะอนกุรรมการนโยบายท่ีดินจงัหวดัพิจารณาเห็นเป็นความจ าเป็น  เพ่ือประโยชนใ์นทาง

เศรษฐกจิ  สงัคม  และความสงบเรยีบรอ้ย  โดยค านึงถึงลกัษณะพ้ืนท่ีสภาพ การใชป้ระโยชน ์ ท า

ประโยชน ์ คณะอนกุรรมการนโยบายท่ีดินจงัหวดั (คทช.จงัหวดั) จะผ่อนผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

เป็นการเฉพาะรายกไ็ด้ 6

คณุสมบติัของผ ูท่ี้ไดร้บัการจดัท่ีดิน



ขัน้ตอนการด าเนินงานส ารวจ ตรวจสอบ

และจดัท าขอ้มลูขอบเขตพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ คทช. 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
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1. ประสานงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

    ประชมุช้ีแจงและท าความเขา้ใจแกร่าษฎรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
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2.  รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และตรวจสอบพ้ืนท่ี
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3.  จดัท าขอบเขตพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ/

     ขอ้มลูแปลงท่ีดินราษฎร



พื้นที่เป้าหมายด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ   

ล าดับ ป่าสงวนแห่งชาติ
ปี 2559 
เนื้อท่ี :ไร่

ปี 2560
เนื้อท่ี :ไร่

ปี 2561
เนื้อท่ี :ไร่

ปี 2562
เนื้อท่ี :ไร่

 รวม 

จังหวัดตาก         รวม 5  พื้นท่ี เนื้อท่ี 26,356   ไร่

1 ป่าท่าสองยาง 484 -   -   -   484 
2 ป่าประจ ารักษ์ 2,062 -   -   -   2,062 
3 ป่าฝั่งซา้ยแม่น้ าปิง 514 -   -   -   514
4 ป่าช่องแคบ และป่าแม่โกนเกน -   8,216 -   -   8,216 
5 ป่าแม่ละเมา -   -   -   18,140 18,140

 จังหวัดสุโขทัย        รวม 2   พื้นที่ เนื้อท่ี 6,806    ไร่

1 ป่าสุเม่น 794 -   -   -   794
2 ป่าเขาหลวง -   -   6,012 -   6,012 

 จังหวัดก าแพงเพชร   รวม 3   พื้นที่ เนื้อ 24,316    ไร่

1 ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์ 4,233 -   -   -   4,233
2 ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย -   -   13,439 -    13,439 
3 ป่าคลองวังเจ้า และป่าคลองสวนหมาก -   -   -   6,644 6,644 

รวม 3 จังหวัด 57,478
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2561



ความก้าวหนา้การด าเนินงานการจัดที่ดนิท ากินให้ชมุชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
จังหวัดตาก

ล าดับท่ี
ช่ือป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

การอนุญาตที่ด าเนนิการ ไร่ งาน ตารางวา

1 ป่าประจ ารักษ์ 2,061 3 80 2559 อนุญาตแล้ว  
(หนังสืออนุญาต เล่มที่ 122 ฉบับที่ 03  ลงวันที่10/เม.ย./60)

2 ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าปงิ 514 0 7 2559 อนุญาตแล้ว  
(หนังสืออนุญาต เล่มที่ 122 ฉบับที่ 02  ลงวันที่10/เม.ย./60)

3 ป่าท่าสองยาง 483 2 7 2559 อนุญาตแล้ว 
 (หนังสืออนุญาต เล่มที่ 122 ฉบับที่ 01 ลงวันที่10/เม.ย./60)

4
ป่าช่องแคบ และ
ป่าแม่โกนเกน

8,887 0 66 2560
อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต

 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการอนุญาตให้ใช้
พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

รวมพ้ืนท่ีอนุญาตแล้ว 3,059 1 94  2560

 ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561    รวมทั้งหมด 4 พื้นที่ 11,946 2 60  2561



ปส.ป่าท่าสองยาง
ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ปส.ป่าช่องแคบและปา่แม่โกนเกน
ต.มหาวัน อ.แม่สอด และ 

ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

ปส.ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าปิง
ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

ปส.ป่าประจ ารักษ์
ต.วังประจบ และ ต.วังหิน 

อ.เมือง จ.ตาก

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ คทช. 

จงัหวดัตาก   ปี พ.ศ.2559-2561



ความก้าวหน้าการด าเนินงานการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
จังหวัดสุโขทัย

ล าดับท่ี
ช่ือป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่

ปีงบประมาณ พ.ศ.
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

การอนุญาต
ที่ด าเนนิการ ไร่ งาน ตารางวา

1    ป่าสุเม่น 794 1 62 2559 อนุญาตแล้ว 
 (หนังสืออนุญาต เล่มที่ 122 ฉบับที่ 04 ลงวันที่1/พ.ค./60)  

2    ป่าเขาหลวง 6,012 1 62 2561
อยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบ

 โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย
 (คทช.จ.สุโขทัย)

รวมทั้งหมด 2  พื้นที่ 6,806 3 24  2561
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561  



ปส.ป่าสุเม่น
ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย 

จ.สุโขทัย

ปส.ป่าเขาหลวง
ต.เมืองเก่า อ.เมือง, ต.บ้านด่าน 

ต.หนองหญ้าปล้อง ต.ลานหอย ต.วังตะคร้อ 
อ.บ้านด่านลานหอย, ต.ศรีคีรีมาศ ต.บ้านน้ าพุ 

อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

จ.สุโขทัย

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ คทช. 

จงัหวดัสโุขทยั  ปี พ.ศ.2559-2561



ความก้าวหน้าการด าเนินงานการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จังหวัดก าแพงเพชร

ล าดับท่ี

ช่ือป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

การอนุญาต
ที่ด าเนนิการ ไร่ งาน ตารางวา

1 ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์ 4,233 1 52 2559
อนุญาตแล้ว  

(หนังสืออนุญาต เล่มที่ 122 ฉบับที่ 05  ลงวันที่ 21/มิ.ย./60)

2 ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง 
และป่าคลองห้วยทราย

13,439 2 42 2561
อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต

 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

รวมทั้งหมด 2 พื้นที่ 17,672 3 94  2561
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561 



ปส.ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย
ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองก าแพงเพชร ต.ท่าไม้ 

ต.พรานกระต่าย ต.หนองหัววัว จ.ก าแพงเพชร

ปส.ป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์
ต.ปางตาไว ต.หินดาด 

อ.ปางศิลาทอง และ ต.ปางมะค่า 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ คทช. 

จงัหวดัก าแพงเพชร  ปี พ.ศ.2559-2561



จบการน าเสนอ


