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คํานํา
นโยบายป่าไม้ของภาครัฐ ได้ให้ความสําคัญในการจัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการสงวน บํารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล โดยกรมป่าไม้
ได้กาํ หนดทิศทางการอนุรกั ษ์ความสมบรูณข์ องพืน้ ทีป่ า่ โดยให้ชมุ ชนท้องถิน่ มีบทบาท
สําคัญในการจัดการป่าร่วมกับรัฐในรูปแบบของ “ป่าชุมชน” มีการปรับบทบาทของ
ภาครัฐและใช้ชอ่ งทางของกฎหมายเปิดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างถูกกฎหมาย “การมีสว่ นร่วม” ในการดําเนนิ งานป่าชุมชน เปน็ การร่วมกัน
ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของกรม
ป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
ได้เล็งเห็นความสําคัญของการมีสว่ นร่วมของประชาชน จึงได้จดั ดําเนินการจัดการ
ความรูใ้ นองค์กร (Knowledge Management: KM) เพือ่ เป็นการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐและเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู”้ มุ่งสู่การนําไปพัฒนา
องค์ความรูด้ ้านการบริหารจัดการป่าชุมชนเป็นหลัก
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้จดั ทํา “คูม่ อื การพัฒนา
ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการป่าชุมชน” เพือ่ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้ใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อไป
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ความเป็นมาของการดําเนินงานป่าชุมชน
ปัญหาการบุกรุกป่าเพือ่ ทําการเกษตรกรรม สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือลักลอบตัดไม้
มีมาตัง้ แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ จึงทําการป้องกันปราบปราม จับกุมผู้กระทําผิดมาโดยตลอด
แต่ดว้ ยข้อจํากัดของงบประมาณ ยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคลากร รวมทัง้ พื้นที่
ต้องดูแลเป็นจํานวนมาก ทําให้การป้องกันปราบปรามยังไม่เพียงพอต่อการดูแล
รักษาป่า กรมป่าไม้จงึ มีแนวคิดทีจ่ ะให้ชมุ ชนทีอ่ ยูใ่ นและนอกเขตป่า ช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ในการดูแลรักษาป่าในรูปแบบ “ป่าชุมชน”
แนวคิดในการบริหารจัดการป่าในรูปแบบป่าชุมชน มีววิ ฒั นาการมาจาก
การดําเนินงานโครงการด้านป่าไม้อย่างมีสว่ นร่วมต่างๆ ในอดีต ซึง่ พอสรุปได้
ดังนี้
พ.ศ. 2484 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการ โรงเรียน
วัด ในวันสําคัญต่างๆ เช่น วันชาติ (24 มิถุนายน)
พ.ศ. 2495 รัฐบาลได้กําหนดในวันชาติ 24 มิถนุ ายน เป็นวันปลูกต้นไม้
แห่งชาติ และส่งเสริมให้ประชาชนได้รับกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ
พ.ศ. 2513 ดําเนินการคัดเลือกป่าใกล้หมูบ่ า้ นเพือ่ จัดการให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนในหมู่บา้ นป่าไม้ เพื่อการใช้สอยแบบเอนกประสงค์
พ.ศ. 2519 ดําเนินการจัดหมูบ่ า้ นป่าไม้ เพือ่ รวบรวมราษฎรทีก่ ระจัดกระจาย
ในเขตต้นน้าํ ลําธารมาอยูใ่ นพืน้ ที่ ซึง่ เหมาะกับเกษตรในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติที่มี
สภาพเสื่อมโทรม มีการปลูกป่าเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และรักษาป่าที่
ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่
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พ.ศ. 2520 ดําเนินการตามโครงการปลูกไม้ยนื ต้นแบบประชาอาสา
โดยปลูกตามโรงเรียน วัด สองข้างทาง ทีส่ าธารณะประจําหมูบ่ า้ น ค่ายลูกเสือ
สถานที่ราชการ หรือสถานทีท่ ี่ดูแลรักษาได้
พ.ศ. 2523 โครงการไม้ฟนื และไม้ใช้สอยของชาวเขา เพือ่ การพัฒนาแหล่ง
ป่าไม้ให้กบั ชุมชนชาวเขาทีก่ รมป่าไม้เข้าไปดําเนินการพัฒนาต้นน้ําในภาคเหนือ
พ.ศ. 2525 และปีตอ่ ๆ มา ดําเนินการตามโครงการปลูกไม้ใช้สอย
สําหรับหมูบ่ า้ นโดยผสมผสานในโครงการพัฒนาของกรมป่าไม้ เช่น โครงการจัด
หมูบ่ า้ นป่าไม้ โครงการพัฒนาลุม่ น้ําซึง่ มีหน่วยราชการหลายหน่วยงานทีด่ ําเนินการ
เกีย่ วกับการจัดตัง้ ป่าชุมชน เพือ่ เป็นแหล่งไม้ใช้สอย เช่น กรมพัฒนาทีด่ นิ สํานักงาน
พลังงานแห่งชาติ กรมโยธาธิการ
พ.ศ. 2530 โครงการพัฒนาป่าชุมชน ดําเนินการในพืน้ ทีส่ าธารณะหมู่บา้ น
มีการจัดกลุม่ เกษตรกรอบรมกลุม่ เกษตรกร และครู ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย สนับสนุน
การเพาะกล้าไม้และส่งเสริมให้ปลูกป่าชุมชนในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2531-2535 ดําเนินการจัดระบบการส่งเสริมความร่วมมือด้านป่าไม้
ในท้องทีจ่ งั หวัดเป้าหมาย 47 จังหวัด โดยความช่วยเหลือของ UNDP/FAO/SIDA
เพื่อให้บริการทางด้านชุมชนต่างๆ ที่พึ่งพิงพื้นที่ป่าไม้
ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2537 กรมป่าไม้ได้รบั ความช่วยเหลือจากมูลนิธิ
ฟอร์ดในการพัฒนาโครงการนําร่องทางวนศาสตร์ชมุ ชนในประเทศไทย โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดําเนินงานในพืน้ ทีใ่ ห้มสี ทิ ธิทํากิน (ส.ท.ก.) จังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และกาฬสินธุ์
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ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
โครงการพัฒนาป่าชุมชนได้ถูกกําหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระดับจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้
ระบบโครงการพัฒนาชนบท (กชช.) ซึง่ มุง่ กระจายอํานาจจากส่วนกลางไปยัง
ส่วนภูมภิ าค โดยดําเนินการใช้พนื้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติและป่าพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ยกเว้น
เขตวนอุทยาน เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ พืน้ ทีต่ น้ น้ําลําธาร ชัน้ 1A โดยมีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีข่ องภาครัฐและกลุม่ ราษฎร เพือ่ การดําเนินการป่าชุมชน การศึกษาและ
วิจยั กึง่ ปฏิบตั กิ าร โดยการประสานงานระหว่างภาครัฐบาลและองค์กรพัฒนา
เอกชน
ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2542 กรมป่าไม้ยงั ทําการส่งเสริมพัฒนาโครงการ
ป่าชุมชนตลอดมาโดยเฉพาะรูปแบบการจัดตัง้ ป่าชุมชน โดยได้ทําการขึน้ ทะเบียนป่าชุมชน
(จัดตัง้ ป่าชุมชน) เป็นผลสําเร็จครัง้ แรกในวันที่ 21 ธันวาคม 2542 จํานวน 3 แห่ง
ด้วยกัน คือ
1. ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง หมูท่ ี่ 10 ตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท
2. ป่าชุมชนปางขนุน หมูท่ ี่ 6 ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมอื ง จังหวัดกําแพงเพชร
3. ป่าชุมชนเขาวังเยยี่ ม หมูท่ ี่ 9 ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมอื ง จังหวัดกําแพงเพชร
ซึง่ ในปัจจุบนั (31 ส.ค. 2557) กรมป่าไม้ได้ทาํ การจัดตัง้ ป่าชุมชน
รวมทั้งสิ้น 9,002 หมู่บา้ น รวมพื้นทีม่ ากกว่า 3.7 ล้านไร่
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ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมป่าไม้ได้ปรับเปลีย่ นวิธกี ารสนับสนุน
ชุมชนจากการสนับสนุนกล้าไม้ จํานวน 20,000 กล้า/หมูบ่ า้ น เป็นการสนับสนุน
กิจกรรมการบริหารจัดการพืน้ ที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งเป็นการ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้ชมุ ชนดําเนินการตามแผนงานด้านป่าชุมชนทีไ่ ด้รว่ มกันวางไว้
เฉลีย่ 50,000 บาท/หมูบ่ า้ น และกิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้จากป่าชุมชน จํานวน
20,000 บาท/หมูบ่ า้ น ซึง่ ต่อมา กรมป่าไม้ทาํ การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
ตามแนวทางดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบนั (31 ส.ค. 2557) โดยมีหมูบ่ า้ นเป้าหมายที่
รับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุน เพือ่ การบริหารการจัดการป่าชุมชนไปแล้วทัง้ สิน้
3,642 หมูบ่ า้ น เป็นงบประมาณรวม 269 ล้านบาท
สําหรับขันตอน
้
กระบวนการจัดตังป่าชุมชน
้
มีการปรับปรุง เพิ่มเติม และพัฒนา
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของชุมชน ภายใต้ระเบียบ
และกฎหมายทีม่ อี ยู่ โดยได้มกี ารระดมความคิดเห็นของผูอ้ ํานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
และหัวหน้าศูนย์สง่ เสริมวนศาสตร์ชมุ ชน รวมทัง้ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง รวม 100 คน
จากทัว่ ประเทศ เมือ่ วันที่ 17-19 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัด
นครราชสีมา รวมทัง้ มีการประชุมทบทวนและพัฒนาในเรือ่ งดังกล่าวอีก 2 ครัง้
คือ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก และครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 11
มิถนุ ายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝกึ อบรมที่ 3 (ชะอํา) จังหวัดเพชรบุรี
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โดยสรุปประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง ขัน้ ตอน วิธกี าร จัดทําโครงการ
ป่าชุมชนได้ดังนี้
1. ลดขั้นตอนการจัดทําโครงการป่าชุมชน
2. ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการป่าชุมชน เป็น 10 ปี
3. กําหนดขัน้ ตอนการต่ออายุโครงการป่าชุมชนใหม่ (แบบ ปชช.5)
แทนการจัดทําโครงการใหม่ทั้งหมด (แบบ ปชช.1-3)
4. การจัดทําแผนที่แสดงขอบเขตป่าชุมชนบนแผนที่ภาพถ่ายออโตสี
เชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และการจัดทําหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน
5. การแบ่งกลุ่มป่าชุมชน
ซึง่ กรมป่าไม้ได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ไปวิเคราะห์จดั ทําคูม่ อื ฉบับนี้
ขึ้ น ภายใต้ ร ะเบี ย บกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่อ ให้เ ป็น เครื่อ งมือ สํา หรั บ
เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ใช้ในการส่งเสริมการจัดทําโครงการป่าชุมชน ให้ขยายผลทันต่อความ
ต้องการของชุมชนต่อไป
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การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
ความหมาย
ป่าชุมชน
หมายถึง ป่าหรือทีด่ นิ อืน่ ใด ซึง่ กรมป่า
ไม้ได้อนุมัติให้เป็นโครงการป่าชุมชน ตาม
แนวทางของกรมป่าไม้ ภายใต้กฎหมาย กฎ
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องกรมป่าไม้ ในการควบคุม
ดูแล รักษา และบํารุงป่า เพือ่ ให้ปา่ เกิดความ
ยั่งยืน ชุมชนได้รับประโยชน์
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโครงการป่าชุมชน
หมายถึง เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชน
ตามคําสั่งกรมป่าไม้ให้ดาํ เนินการควบคุม ดูแล รักษา และบํารุงป่า
ร่วมกับผูน้ าํ ชุมชนและราษฎรหรือกลุม่ ราษฎรในชุมชน ตามโครงการป่าชุมชน
ที่ได้รับอนุมตั ิจากกรมป่าไม้
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สมาชิกป่าชุมชน
หมายถึง ราษฎรในชุมชนที่ได้รับการอนุมตั ใิ ห้จัดทําโครงการป่าชุมชนตาม
แนวทางของกรมป่าไม้
คณะกรรมการป่าชุมชน
หมายถึง คณะบุคคลที่เป็นสมาชิกป่าชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในที่ประชุม
ราษฎร ให้ทําหน้าทีใ่ นการดําเนินงานป่าชุมชน รวมทัง้ การติดต่อประสานงาน
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
ประธานคณะกรรมการป่าชุมชน
หมายถึง ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลอื กจากทีป่ ระชุมราษฎรหรือจากสมาชิกกลุม่ ป่าชุมชน ให้ทําหน้าที่
ในการดําเนินงานป่าชุมชน รวมทั้งการติดต่อประสานงานชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยงานรับผิดชอบ
หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ซงึ่ เป็นหน่วยปฏิบตั ติ ามแผนงานและงบประมาณ
ประจําปี กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
หมู่บา้ นเป้าหมาย
หมายถึง หมูบ่ า้ นซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นเป้าหมาย การดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนตามแผนงานและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณนัน้ ๆ
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมกับรัฐและชุมชน ในการจัดทํา
พื้นที่ให้เป็นป่าของชุมชน หรือจัดการป่าธรรมชาติ ด้วยการควบคุม ดูแล
รักษา หรือบํารุงป่า
2) ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง มีความสามารถในการร่วม
จัดการป่าในท้องถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน
และหน่วยงานของรัฐให้มีความเข้มแข็งในบทบาทของการอนุรักษ์ป่าไม้
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พื้นที่ดําเนินโครงการป่าชุมชน
1) พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
2) พื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติปา่ ไม้ พุทธศักราช 2484
3) ทีด่ นิ อันมีลกั ษณะเป็นทีส่ าธารณะประโยชน์ หรือ พืน้ ทีห่ น่วยงานต่างๆ ทีก่ ํากับ
ดูแลรักษาพืน้ ทีห่ รือมีอํานาจครอบครอง
ข้อควรคํานึงของการคัดเลือกพืน้ ทีด่ าํ เนินโครงการป่าชุมชน ควรมีลักษณะดังนี้
1) พืน้ ทีท่ มี่ อี าณาเขตอยูต่ ดิ หรือใกล้หมูบ่ า้ น และราษฎรในหมูบ่ า้ นมีความพร้อม
และสนใจที่จะร่วมจัดทําโครงการป่าชุมชน
2) ไม่อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่
วนอุทยาน หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
3) ไม่เป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ส่วนราชการหรือผูห้ นึง่ ผูใ้ ดได้รบั อนุญาตเข้าทําประโยชน์
หรือพื้นที่ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการ หรือประกาศเป็นพื้นทิว่ ิจัยทางวิชาการ
หรือประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ
4) กรณีเป็นพืน้ ที่อันมีลักษณะเป็นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่
ของหน่วยงานต่างๆ ต้องได้รบั การยินยอมหรือแจ้งไม่ขดั ข้อง จากหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลรักษาพื้นที่ หรือผู้มีอาํ นาจครอบครอง
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กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้อง
การอนุมตั โิ ครงการป่าชุมชน และการสัง่ การพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
โครงการป่าชุมชน
1) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 32 บัญญัตวิ า่ “กรมมีอํานาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับราชการของกระทรวง
ตามทีก่ ําหนด ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของกรมนัน้ ในกรมมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผูบ้ งั คับบัญชา
ข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิแ์ ละ
เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบตั ริ าชการของกระทรวง ฯลฯ”
2) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าทีข่ องกรมป่าไม้ โดยในข้อ 2(3) กําหนด
อํานาจหน้าที่ “ส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวน
ป่า เชิงเศรษฐกิจ ฯลฯ”
3) พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช 2484 หมวด 1 การทําไม้และเก็บหาของป่า
ส่วนที่ 1 การทําไม้หวงห้าม
มาตรา 17 บัญญัตวิ า่ “บทบัญญัตใิ นส่วนนี้ มิให้ใช้บงั คับในกรณีดังต่อไปนี้
(1) พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ดั กระทําไปเพือ่ ประโยชน์ในการบํารุงป่า การค้นคว้า
หรือการทดลองในทางวิชาการ
(2) ผู้เก็บหาเศษไม้ปลายไม้แห้งที่ล้มขอนนอนไพรอันมีลักษณะเป็น
ไม้ฟนื ซึง่ มิใช่ไม้สกั หรือไม้หวงห้ามประเภท ข ไปสําหรับใช้สอยบ้านเรือนแห่งตน
หรือประกอบกิจของตน”
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ส่วนที่ 5 ของป่าหวงห้าม
มาตรา 32 บัญญัตวิ า่ “บทบัญญัตใิ นส่วนนีม้ ใิ ห้ใช้บงั คับในกรณีที่พนักงาน
เจา้ หน้าทีจ่ ดั กระทําไปเพอื่ ประโยชน์การบํารุงป่า การค้นคว้า หรือการทดลองในทางวิชาการ”
4) พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หมวด 2 การควบคุมและ
รักษาป่าสงวนแห่งชาติ
มาตรา 19 บัญญัตวิ า่ “เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุง
ป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมอี าํ นาจสัง่ เป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือ เจ้าหน้าที่
ของกรมป่าไม้ กระทําการอย่างหนึง่ อย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้”
หมายเหตุ : การใช้อาํ นาจของอธิบดีกรมป่าไม้ ตามมาตรา 19 ดังกล่าว
เป็นบทยกเว้นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกัน
มาตรา 14 บัญญัตวิ า่ “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหา้ มมิให้บคุ คลใดยึดถือครอบครอง
ทําประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยในทีด่ นิ ก่อสร้างแผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า
หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสือ่ มเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่
(1) ทําไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา 15 เข้าทําประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยตาม
มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทําการตามมาตรา 17
ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 18 หรือกระทําการตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20
(2) ทําไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้”
5) กฎกระทรวงฉบับที่ 1,106 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ว่าด้วยการทําไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ
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ข้อ 3 การทําไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพือ่ ใช้สอยในครัวเรือนของ
ตนในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งขอรับใบอนุญาต
1) การเก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งทีล่ ม้ ขอนนอนไพรอันมีลกั ษณะเป็นไม้ฟนื
2) การตัดไม้ไผ่ทุกชนิด
3) การเก็บหาหวายและเถาวัลย์
4) การทําไม้ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
และประกอบด้วยระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการอนุญาตทําไม้ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2529 ข้อ 20 การทําไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพือ่ ใช้สอยใน
ครัวเรือนของตน ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎกระทรวง
นี้ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
แห่งหนึง่ แห่งใดโดยเฉพาะ
6) กฎกระทรวงฉบับที่ 1,107 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตปิ ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ข้อ 2 การเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพือ่ ใช้สอยหรือบริโภคใน
ครัวเรือนของตนในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งขอรับใบอนุญาต
1) การเก็บหาหญ้าคา อ้อ พง แขม ปรือ กก กระจูด ใบพลวง
2) การเก็บหาผลไม้ หน่อไม้ เห็ด หรือพืชชนิดอื่นๆ
3) การเก็บหาผัก กลอย มัน สมุนไพร รากไม้
4) การเก็บหาชันไม้
5) การเก็บหาผลหรือฝักสะตอ หรือผลหรือฝักเหรียงหรือผลเนียง โดยไม่ทํา
อันตรายหรือกระทําการใดๆ อันเป็นอันตรายแก่ตน้ สะตอหรือต้นเหรียงหรือต้นเนียง
6) การเก็บหาของป่าอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
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และประกอบด้วยระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2529 ข้อ 17 การเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพือ่ ใช้
สอยหรือบริโภคในครัวเรอื น ทีไ่ ด้รบั การยกเวน้ ไม่ตอ้ งขออนุญาตตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แห่งหนึง่
แห่งใดโดยเฉพาะ
7) พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
ส่วนที่ 3 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล
มีหน้าทีต่ ้องทําในเขตองค์การบริหารตําบล ดังต่อไปนี้
1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้าํ ทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7) คุม้ ครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิน่
9) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีท่ างราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์บริหารส่วนตําบลอาจ
จัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
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1) ให้มีนา้ํ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้าํ
4) ให้มแี ละบํารุงสถานทีท่ ปี่ ระชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6) ส่งเสริมให้มีอตุ สาหกรรมในครอบครัว
7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8) การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิ อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11) กิจการเกีย่ วกับการพาณิชย์
12) การท่องเที่ยว
13) การผังเมือง
มาตรา 69 อํานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา 66
มาตรา 67 และมาตรา 68 นัน้ ไม่เป็นการตัดอํานาจหน้าทีข่ องกระทรวง ทบวง
กรม หรือองค์การหน่วยงานของรัฐ ในอันทีจ่ ะดําเนินกิจการใดๆ เพือ่ ประโยชน์
ของประชาชนในตําบล แต่ตอ้ งแจ้งให้องค์บริหารส่วนตําบลทราบล่วงหน้าตาม
สมควร ในกรณีนหี้ ากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นเกีย่ วกับการดําเนิน
กิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
นําความเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการ
นัน้ ด้วย

ปา

ยั่งยืน ประชาชนไดรับประโยชน

15

แนวทางการดําเนินงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าและการบูรณาการ
การทํางานของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ มีวธิ กี ารดําเนินการ ดังนี้
1) การส่งเสริมประชาสัมพันธ์
กรมป่าไม้มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการป่าชุมชน
จึงมีแผนปฏิบตั กิ ารให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทัว่ ประเทศ ดําเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ทําความเข้าใจให้ชุมชนรับทราบถึงปัญหาด้านป่าไม้ และวิธีแก้ไขปัญหา
ตามแนวคิดด้านป่าชุมชน
2) การจัดตั้งป่าชุมชน
เมือ่ ชุมชนรับทราบปัญหา และมีความต้องการจะแก้ไขปัญหา โดยการจัดทํา
โครงการป่าชุมชนแล้ว จะต้องมีการประชุมราษฎร เพือ่ คัดเลือกคณะกรรมป่าชุมชน
และร่วมกันลงลายมือชือ่ ไม่นอ้ ยกว่า 50 คน (ต้องมีอายุ 18 ปีขนึ้ ไป และมีภมู ลิ ําเนา
อยูใ่ นพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น) จัดทําหนังสือคําขอจัดทําโครงการป่าชุมชน ต่อเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้
(ตามแบบ ปชช.1) เมือ่ เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ ทําการสํารวจพืน้ ที่ (ตามแบบ ปชช.2)
และชุมชนเหน็ ว่าเหมาะสมจะร่วมกันจัดทําแผนงานการจัดการป่าชุมชนเรยี กว่าโครงการป่าชุมชน
เพือ่ เสนอกรมป่าไม้อนุมตั ิ (ตามแบบ ปชช.3)
3) การฝึกอบรมบุคลากรและราษฎร
กรมป่าไม้จะทําการฝึกอบรมบุคลากรและตัวแทนของชุมชนจากหมูบ่ า้ นเป้าหมาย
เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับงานด้านป่าชุมชน การวางแผนระดับชุมชนและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ การบริหารจัดการป่า โดยมีกระบวนการถ่ายทอดความรูเ้ พือ่ พัฒนาความรู้ และทักษะ
แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียคือบุคลากรในหน่วยงาน ปีละ 200 คน และผูม้ สี ว่ นได้เส่วนสีย
ซึง่ เป็นผูแ้ ทนในแต่ละกลุม่ เป้าหมายปีละไม่ต่ํากว่า 2,000 คน โดยการจัดโครงการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา รวมทัง้ มีการเผยแพร่ความรูก้ ารทําสือ่ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง
ต่างๆ เช่น การทําคูม่ อื /แผ่นพับ เป็นต้น

ปา

ยั่งยืน ประชาชนไดรับประโยชน

16

4) การบริหารจัดการป่าโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ
เมือ่ ชุมชนในหมูบ่ า้ นเป้าหมายระดมความคิด เพือ่ จัดทําแผนการบริหารจัดการ
ป่าชุมชนแล้ว กรมป่าไม้จะสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน เฉลี่ยหมู่บา้ นละ
100,000 บาท ให้กบั ชุมชนเพือ่ ดําเนินการตามแผนทีว่ างไว้ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นผู้ให้ความรู้ ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมดําเนินการ
5) การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ชุมชนและเจา้ หน้าทีป่ า่ ไม้รว่ มกันตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนนิ งาน เสนอกรมป่าไม้
ปีละ 1 ครั้ง (ตามแบบ ปชช.4)
สําหรับการบูรณาการในภาคส่วนอื่นๆ หากชุมชนมีความประสงค์จะ
ดําเนินการ ได้กําหนดไว้ในโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.3) โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชนสามารถรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ NGO หรือภาคเอกชน
เพือ่ มาร่วมดําเนินการภายใต้โครงการและแผนงานทีว่ างไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กระบวนการจัดทําโครงการป่าชุมชน
1) การจัดทําโครงการป่าชุมชน
สําหรับขัน้ ตอนการจัดทําโครงการป่าชุมชนนัน้ ให้ดําเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
1) การขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.1)
1.1) เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมป่าชุมชนและผู้นําชุมชนจัดประชุมราษฎรอย่าง
เปิดเผยเพือ่ ชี้แจงทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดทําโครงการป่าชุมชน
โดยให้มมี ติจากทีป่ ระชุมว่า เห็นสมควรร่วมกันจัดทําโครงการป่าชุมชน จากนัน้
ให้คัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชน และประธานคณะกรรมการป่าชุมชน
โดยให้แนบสําเนารายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมและภาพถ่ายสีการประชุม (อย่างน้อย 1 ภาพ)
และแผนทีส่ งั เขปแสดงที่ตั้ง พร้อมเอกสารอืน่ ที่เกี่ยวข้องเสนอหน่วยงาน
รับผิดชอบ
1.2) ราษฎรในหมูบ่ า้ นใดมีความประสงค์จะขอเข้าร่วมจัดทําโครงการป่าชุมชน
ในท้องที่นั้นๆ และราษฎรในชุมชนนั้นมีศกั ยภาพที่สามารถเข้าไปดูแลรักษา
ป่าทีจ่ ะขอเข้าร่วมจัดทําโครงการป่าชุมชนได้ จะต้องมีอายุตงั้ แต่ 18 ปีบริบรูณ์
ขึน้ ไป มีภมู ลิ ําเนาอยูใ่ นท้องทีจ่ ํานวนตัง้ แต่ 15 คนขึน้ ไป ลงลายมือชือ่ ในหนังสือ
ร้องขอเข้าร่วมจัดทําโครงการป่าชุมชน ยืน่ ต่อผูน้ ําชุมชน (ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน
แล้วแต่กรณี) เป็นตัวแทนยืน่ แบบคําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.1)
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1.3) การจัดทําโครงการป่าชุมชนให้พจิ ารณาดําเนินการเป็นรายหมูบ่ า้ นเพือ่ ให้
สอดคล้องกับแผนงานและงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และ
การจัดสรรงบประมาณ หมวดงบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดย
การสนับสนุนจากภาครัฐ ซึง่ มีหน่วยนับเป็นรายหมู่บา้ น
1.4) กรณีกลุม่ ราษฎรจากหลายหมูบ่ า้ น ร่วมกันร้องขอจัดทําโครงการป่าชุมชน
ในพืน้ ทีท่ คี่ รอบคลุมหลายหมูบ่ า้ น เพราะไม่สามารถกําหนดขอบเขตการบริหารจัดการป่า
ของแต่ละหมูบ่ า้ น และมีความจําเป็นอันหลีกเลีย่ งไม่ได้ทตี่ อ้ งร่วมกันจัดการพืน้ ที่ดงั กล่าว
ให้ราษฎรแต่ละหมูบ่ า้ นร่วมลงลายมือชือ่ เป็นรายหมูบ่ า้ นยืน่ ต่อ ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรี ให้ทําหน้าทีเ่ ป็นตัวแทน
ของราษฎรทัง้ หมดเป็นผูย้ นื่ คําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน เสนอหน่วยงาน
รับผิดชอบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2) รายงานการตรวจสอบพืน้ ทีต่ ามคําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน
(แบบ ปชช.2)
2.1) เมือ่ หน่วยงานรับผิดชอบรับคําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน
แล้วจะทําการมอบหมายให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบตั ิงานหรือปฏิบตั ิการ
ขึ้นไปร่วมกับผูน้ ําชุมชน ดําเนินการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง ข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ของพื้นที่ให้มีความถูกต้องละเอียดชัดเจน โดยผู้ยื่นคําขอ
หรือผู้ได้รบั มอบหมายเป็นผู้นาํ ตรวจพื้นที่และให้ชาวบ้านเป็นพยาน
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2.2) คณะเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าว ตรวจสอบความชัดเจนของพืน้ ที่ดําเนินการ
ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน และจัดทําแผนที่แสดงโครงการ
ป่าชุมชน หากพืน้ ทีด่ ําเนินการเกีย่ วข้องกับหน่วยงานหรือองค์กรอืน่ ใด ให้ประสานงาน
กับหน่วยงานนัน้ ๆ เพือ่ ชีแ้ จงความต้องการของราษฎรในท้องถิน่ ให้ทราบ และ
เสนอผูบ้ งั คับบัญชาพร้อมให้เหตุผลประกอบว่าสมควรจัดทําโครงการป่าชุมชนหรือไม่
หากมีความเห็นว่าไม่สมควรจัดทําป่าชุมชนให้หน่วยงานรับผิดชอบมีหนังสือ
แจ้งผูย้ นื่ คําขอประสานงานแจ้งราษฎรผูร้ อ้ งขอเพือ่ ทราบพร้อมเหตุผลประกอบ
3) การเสนอโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.3)
3.1) เจ้าหน้าทีร่ ว่ มกับผูน้ ําชุมชนจัดทํารายงานการตรวจสอบสภาพพืน้ ที่
และมีความเหน็ ว่าสมควรจัดทําโครงการป่าชุมชน ให้รว่ มกันจัดทําโครงการป่าชุมชนในแบบ
ปชช.3 เมือ่ จัดทําโครงการแล้วให้เสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และนายอําเภอ
ท้องทีท่ ราบล่วงหน้าตามสมควรและพิจารณาให้เห็นหากมีความเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ให้
นําความเห็นนัน้ ประกอบการพิจารณาด้วย หากดําเนินการในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ และพืน้ ที่
ดําเนินการเกีย่ วข้องกับหน่วยงานใดให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและต้อง
ได้รบั ความยินยอมหรือแจ้งไม่ขดั ข้องเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากหัวหน้าหน่วยงานทีก่ ํากับ
ดูแลหรือผูม้ อี ํานาจครอบครองพิจารณาให้ความเห็นในแบบ ปชช.3 ตามลําดับ
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3.2) การตรวจสอบและเสนอโครงการป่าชุมชน ให้ผอู้ ํานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ตรวจสอบการจัดทําโครงการป่าชุมชน เมือ่ เห็นว่าครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ลงชื่อ
ในฐานะผูต้ รวจสอบโครงการและเอกสารทีเ่กยี่ วข้องเสนอให้หวั หน้าหน่วยงานรับผิดชอบ
(ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้) ลงนามในฐานะผูเ้ สนอโครงการ
รวบรวมเอกสารโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.3) ฉบับจริง แนบสําเนาคําขอ
อนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.1) สําเนารายงานการตรวจสอบพืน้ ที่
ตามคําขออนญาตจัดทําโคงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.2) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ยกเว้นเอกสารที่เป็นภาพสี) พร้อมรายชือ่ ข้าราชการอย่างน้อย 1 คน และ
รายชือ่ คณะกรรมการป่าชุมชน เสนอกรมป่าไม้พจิ ารณาอนุมตั โิ ครงการ และสัง่ การให้
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านโครงการป่าชุมชน โดยมีกาํ หนดระยะเวลาดําเนินการ 10 ปี
นับตั้งแต่วันทีก่ รมป่าไม้อนุมตั ิโครงการ
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ขั้นตอนการจัดทําโครงการป่าชุมชน
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม/ผู้นําชุมชน/ราษฎร
การจัดทําคําขออนุญาตจัดทํา
โครงการป่าชุมชน (ปชช.1)

ขั้นตอนที่ 2
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม/ผู้นําชุมชน
การตรวจสอบพื้นที่ (ปชช.2) และ
การจัดทําโครงการป่าชุมชน (ปชช.3)

กระบวนการ
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานด้านป่าชุมชน
- ประชุมราษฎร เพือ่ มีมติให้จดั ทําโครงการป่า
ชุมชนและคัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชน
- จัดทําแบบ ปชช.1 โดยให้ราษฎรที่มีอายุ 4 วัน
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและมีภูมิลําเนาอยู่ใน
ท้องที่ลงลายมือชื่อไม่น้อยกว่า 50 คน

- ผูย้ นื่ คําขอและเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้รว่ มกันตรวจสอบ
สภาพพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้พิจารณาให้
ความเห็นว่าสมควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน
- ประชุมราษฎรหารือจัดทําโครงการป่าชุมชน 4 วัน
- แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อําเภอท้องที่ให้ความเห็น (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 3
- กรณีพื้นที่อื่นๆ
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เสนอหัวหน้า
กรมป่าไม้
หน่วยงานที่กํากับ
ดูแลให้ความ
ตรวจสอบเอกสาร
เห็นชอบ
และการอนุมัติโครงการ

- ส่วนจัดการป่าชุมชนสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
รวบรวมส่งกรมป่าไม้
- สํานักจัดการป่าชุมชน กรม 7 วัน
ป่าไม้ ตรวจสอบเอกสารเสนอ
อธิบดีกรมป่าไม้ อนุมัติ
โครงการ
- แจ้งผลการอนุมัติโครงการ
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2) การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน (แบบ ปชช.4)
2.1) เจ้าหน้าทีก่ รมป่าไม้หรือเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตงิ านโครงการป่าชุมชน
ดําเนินการร่วมกับราษฎรในชุมชน จัดทํารายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแบบ
ปชช.4 โดยให้ระบุผลการแบ่งกลุม่ ป่าชุมชนตามทีก่ รมป่าไม้กําหนด คือ ป่าชุมชน
พัฒนาดีมาก ป่าชุมชนพัฒนาปานกลาง ป่าชุมชนควรปรับปรุง และป่าชุมชนทีค่ วรยกเลิก
ซึง่ ผลการประเมินดังกล่าวมีผลต่อการขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน
สําหรับป่าชุมชนพัฒนาดีมาก ป่าชุมชนพัฒนาปานกลาง ป่าชุมชนควรปรับปรุง
ให้นําผลการแบ่งกลุม่ ป่าชุมชนมาประกอบการพิจารณาการขอต่ออายุโครงการป่า
ชุมชนตามแบบ ปชช.5 สําหรับป่าชุมชนทีค่ วรยกเลกิ นัน้ จะมีสภาพเปน็ พืน้ ทีต่ ามกฎหมาย
เดมิ และหากชุมชนมีความประสงค์จะขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน ให้เจา้ หน้าทีก่ รมป่าไม้ทําการ
ประเมินแบ่งกลุ่มอีกครั้งหนึ่งในรอบต่อไป หากมีผลการประเมินพัฒนาขึน้
สามารถยืน่ คําขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้ตามแบบที่กําหนด
2.2) เมื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแบบ ปชช.4 เสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้รายงานหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทราบ เพือ่ เก็บไว้เป็นหลักฐานที่
หน่วยงาน ปีละ 1 ครัง้ ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดปีงบประมาณนัน้ ๆ พร้อมภาพถ่าย
กิจกรรมสี กรณีในปีสุดท้ายที่จะครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แนบ
รายงานการปฏิบตั ิงานพร้อมเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาการ
ขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามแบบ ปชช.5 ต่อไป
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3) การต่ออายุโครงการป่าชุมชน
เมือ่ อธิบดีกรมป่าไม้อนุมตั โิ ครงการป่าชุมชนและครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการ
แล้ว หากราษฎรมีความประสงค์ทจี่ ะขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามแนวทางการ
จัดทําโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้ ให้ผู้นําชุมชนยืน่ หนังสือร้องขอเพือ่
ต่ออายุโครงการป่าชุมชน จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับผู้นําชุมชนหรือ
ผูน้ ําชุมชนจัดประชุมราษฎรและมติจากทีป่ ระชุมราษฎรให้ดาํ เนินการต่ออายุโครงการ
ป่าชุมชน และนําผลการแบ่งกลุม่ ป่าชุมชนทีอ่ ยูเ่ กณฑ์ทจี่ ะขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ได้เพื่อประกอบการพิจารณาขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน พร้อมเอกสารอืน่
ที่เกี่ยวข้อง
3.1) คําขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.5)
3.1.1) การขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนสามารถดําเนินการได้หากไม่มีความ
ประสงค์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงแก้ไขเนือ้ หาสาระและรายละเอียดใดๆ ในโครงการป่าชุมชน
(ปชช.1-3) ฉบับเดิม โดยให้จดั ทําคําขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนตาม แบบ ปชช.5
โดยแนบสําเนา แบบ ปชช.3 ฉบับเดิม เจ้าหน้าทีด่ ําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
หากดําเนินการในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่พนื้ ทีป่ า่ หรือป่าสงวนแห่งชาติ ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีน่ นั้ ๆ โดยต้องได้รบั ความยินยอมหรือแจ้งไม่ขดั ข้อง
เป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่กํากับดูแลหรือผู้มอี ํานาจครอบครอง
พิจารณาให้ความเห็นตามลําดับ
3.1.2) เจ้าหน้าทีร่ วบรวมเอกสารเสนอหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ แนบ
สําเนาโครงการป่าชุมชน (ปชช.3) ฉบับเดิม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูย้ นื่ คําขอ
แผนที่แสดงขอบเขตป่าชุมชนบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน
1:4,000 พร้อมค่าพิกดั และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (แบบ ปชช.4)
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3.2) โครงการป่าชุมชนที่ขอต่ออายุ (แบบ ปชช.5.1)
การขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนหากราษฎรมีความประสงค์ทจี่ ะขอเปลีย่ นแปลง
แก้ไขเนือ้ หาสาระรายละเอียดของโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.3) ฉบับเดิม
หรือเอกสารโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.3) ฉบับเดิมชํารุดหรือสูญหาย แต่
ไม่เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีด่ ําเนินโครงการป่าชุมชน ให้จดั ทําคําขอต่ออายุโครงการ
ป่าชุมชน (แบบ ปชช.5) และโครงการป่าชุมชนทีข่ อต่ออายุ (แบบ ปชช.5.1)
ให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการตรวจสอบความถูกต้องและเมือ่ เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน
แล้วรวบรวมเอกสารเสนอหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ โดยส่งคําขอต่ออายุโครงการ
ป่าชุมชน (แบบ ปชช.5) โครงการป่าชุมชนทีข่ อต่ออายุ (แบบ ปชช.5.1) สําเนา
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รฐั หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ยื่นคําขอ
แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 แผนที่แสดงขอบเขตป่าชุมชนบนแผนทีภ่ าพถ่าย
ออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 พร้อมค่าพิกดั รายงานผลการปฏิบัติงาน
(แบบ ปชช.4) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3) รายงานการตรวจสอบพืน้ ทีต่ ามคําขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน(แบบ ปชช.5.2)
3.3.1) การขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน หากราษฎรมีความประสงค์
ที่จะเปลีย่ นแปลงแก้ไขพืน้ ทีด่ ําเนินโครงการป่าชุมชน เพิม่ หรือลดจํานวนแปลง
ป่าชุมชน เพิม่ หรือลดขนาดพืน้ ที่ป่าชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบมอบหมาย
ให้ข้าราชการตัง้ แต่ระดับปฏิบตั ิงานหรือปฏิบตั ิการขึน้ ไปร่วมกับผู้นําชุมชน
ดําเนินการตรวจสอบสภาพภูมปิ ระเทศจริง และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ
พื้นที่ให้มีความถูกต้องละเอียดชัดเจน โดยผูย้ ื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้นําตรวจพื้นที่และให้ชาวบ้านเป็นพยาน
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3.3.2) คณะเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าว ตรวจสอบความชัดเจนของพืน้ ทีด่ ําเนินการ
ตามคําขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน และจัดทําแผนทีแ่ สดงโครงการป่าชุมชน พร้อมเหตุผล
ประกอบว่า สมควรจัดทําโครงการป่าชุมชนต่อหรือไม่ หากมีความเห็นว่าไม่สมควร
จัดทําป่าชุมชนให้หน่วยงานรับผิดชอบ มีหนังสือแจ้งผูย้ นื่ คําขอเพือ่ ประสานงานแจ้ง
ราษฎรผูร้ อ้ งขอทราบพร้อมเหตุผลประกอบ
3.3.3) เมือ่ ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วรวบรวมเอกสาร
เสนอหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโดยส่งคําขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.5)
โครงการป่าชุมชนทีข่ อต่ออายุ (แบบ ปชช.5.1) รายงานการตรวจสอบพืน้ ทีต่ ามคําขอ
ต่ออายุโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.5.2) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูย้ นื่ คําขอ แผนทีม่ าตราส่วน 1:50,000 แผนทีแ่ สดง
ขอบเขตป่าชุมชนบนแผนทีภ่ าพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 พร้อมค่าพิกดั
และรายงานผลการปฏิบตั งิ าน (แบบ ปชช.4) เอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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ขั้นตอนการต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ขั้นตอน

กระบวนการ

ขั้นตอนที่ 1
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม/ผู้นําชุมชน/ราษฎร

- พิจารณาจากการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (แบบ ปชช.4) ในส่วนของ
การแบ่งกลุ่มป่าชุมชนและความเห็นของ
เจ้าหน้าที่
- การประชุมราษฎรมีมติให้ต่ออายุ

การพิจารณาต่ออายุ
โครงการป่าชุมชน

ขั้นตอนที่ 2
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม/ผู้นําชุมชน
การจัดทําแบบคําขอต่ออายุโครงการ
ป่าชุมชน (ปชช.5)

3 วัน

- กรณีทื่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
เดิมใช้ แบบ ปชช.5
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการเพิ่ม แบบ ปชช.5.1
3 วัน
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โครงการ
เพิ่ม แบบ ปชช.5.2

ขั้นตอนที่ 3
- กรณีพื้นที่อื่นๆ
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เสนอหัวหน้า
กรมป่าไม้
หน่วยงานที่กํากับ
ดูแลให้ความ
ตรวจสอบเอกสาร
เห็นชอบ
และการอนุมัติโครงการ

- ส่วนจัดการป่าชุมชนสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
รวบรวมส่งกรมป่าไม้
6 วัน
- สํานักจัดการป่าชุมชน
กรมป่าไม้ ตรวจสอบเอกสาร
เสนออธิบดีกรมป่าไม้ อนุมัติ
โครงการ
- แจ้งผลการอนุมัติโครงการ
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4) การสิ้นสุดโครงการป่าชุมชน
4.1) กรณีครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการนับตั้งแต่วันที่อธิบดี
กรมป่าไม้อนุมตั ิโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.3)
4.2) กรณีราษฎรในชุมชนนัน้ ๆ ร้องขอให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการป่าชุมชนใน
ประเด็นซึง่ เป็นสาระสําคัญของโครงการป่าชุมชน เพิม่ หรือลดจํานวนแปลงป่าชุมชน
เพิ่มหรือลดขนาดพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการเพือ่ ขอต่ออายุโครงการป่า
ชุมชนตาม (แบบ ปชช.5) ดังนี้
4.2.1) หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมและให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการเพือ่ ขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน เสนอกรมป่าไม้อนุมตั กิ ารต่ออายุ
โครงการป่าชุมชน พร้อมมีหนังสือสั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
ดําเนินการ เมือ่ อธิบดีกรมป่าไม้อนุมตั โิ ครงการแล้วให้ถอื ว่าโครงการป่าชุมชนเดิม
สิ้นสุดอายุโครงการ
4.2.2) โครงการป่าชุมชนทีข่ อต่ออายุใหม่ จะมีระยะเวลาการดําเนินการ 10 ปี
นับตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมป่าไม้อนุมตั ิโครงการ
ทั้งนี้ โครงการป่าชุมชนเดิมทีเ่ คยได้รบั การจัดสรรงบประมาณ
(เงินอุดหนุน) จากกรมป่าไม้แล้ว ให้ถอื ได้วา่ หมูบ่ า้ นแห่งนี้ ได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณ (เงินอุดหนุน) เพือ่ การบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนแล้ว
4.3) กรณีราษฎรในชุมชนนัน้ ๆ ขอยกเลิกโครงการเพือ่ กระทํากิจกรรมอย่างอื่น
ทีม่ คี วามจําเป็นต่อชุมชน หรือหน่วยงานราชการทีก่ ํากับดูแลพืน้ ที่ หรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่นๆ มีแผนงานและงบประมาณเพื่อการพัฒนาพืน้ ที่ภายในโครงการ
โดยให้ดําเนินการดังนี้

ปา

ยั่งยืน ประชาชนไดรับประโยชน

28

4.3.1) ประธานกรรมการป่าชุมชนเชิญกรรมการและราษฎรใน
ชุมชนร่วมกันประชุมราษฎรพร้อมลงชือ่ เป็นหลักฐาน โดยให้มมี ติการประชุม
ราษฎรขอให้ยกเลิกโครงการป่าชุมชน
4.3.2) จัดทําหนังสือโดยมอบให้ตวั แทนชุมชน (นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล นายกเทศมนตรี กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน
แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ ทนของชุมชนยืน่ หนังสือเสนอผ่านเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
โครงการหัวหน้าหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยลําดับ
4.3.3) ให้หน่วยงานรับผิดชอบรวบรวมเอกสารเหตุผลความจําเป็น
พร้อมแสดงความคิดเห็นเสนอกรมป่าไม้พจิ ารณายุตโิ ครงการพร้อมสําเนาแจ้ง
อําเภอ และจังหวัดที่ตั้งเพือ่ โปรดทราบ
4.3.4) ให้หน่วยงานที่มคี วามประสงค์จะใช้พื้นที่โครงการป่า
ชุมชนนั้น ให้นําผลการประชุมราษฎรไปประกอบการพิจารณาขอใช้ประโยชน์
พืน้ ที่ตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนด ทัง้ นี้เมื่อได้รบั อนุมัติให้ใช้
ประโยชน์พนื้ ที่แล้วให้ถือว่าโครงการป่าชุมชนสิ้นสุดลง
4.4) กรณีหน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยกเลิกโครงการ ด้วยเหตุ
ว่าการดําเนินโครงการป่าชุมชนใดๆ มีสิ่งบ่งชี้ว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือกิจกรรมทีก่ ําหนด และก่อให้เกิดความเสียหายต่อป่าไม้และ
สภาพแวดล้อม ความสงบเรียบร้อยของชุมชน โดยจะต้อง
4.4.1) รายงานกรมป่าไม้เพือ่ สัง่ การให้หน่วยงานรับผิดชอบนัน้ ๆ
ประสานงานกับอําเภอท้องทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) กํานัน
หรือผู้ใหญ่บา้ น (แล้วแต่กรณี) และราษฎรในชุมชนร่วมจัดทําโครงการและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ได้ข้อสรุปพร้อมข้อแนะนํา
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4.4.2) หากมีขอ้ เสนอร่วมกันว่าสมควรยุตโิ ครงการ ให้รวบรวมเอกสาร
ข้อมูลเสนอกรมปาไม้พจิ ารณายุตโิ ครงการ พร้อมสําเนาแจ้งอําเภอ จังหวัดที่ตั้ง
เพื่อโปรดทราบ
5) การจัดทําหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน
5.1) การจัดทําหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
5.1.1) ใช้ในการตรวจสอบติดตามการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน
การเปลีย่ นแปลงของทรัพยากรป่าไม้ โดยการเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศ
หรือภาพถ่ายดาวเทียม
5.1.2) ใช้ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าหน้าทีโ่ ครงการป่าชุมชน และการขอยกเลิกโครงการป่าชุมชน
5.1.3) ใช้เป็นหนังสือเพือ่ แสดงว่าราษฎรในชุมชนได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าร่วม
ดําเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าทีก่ รมป่าไม้ในการควบคุม ดูแล รักษา บํารุงป่า
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
5.1.4) ใช้เปน็ หลักฐานเพอื่ การขอรบการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น งบจากองค์การบริหารส่วนตําบล มูลนิธิ และองค์การพัฒนา
ภาคเอกชน ฯลฯ
5.2) ขัน้ ตอนการจัดทําหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ประกอบด้วย
5.2.1) รวบรวม วิเคราะห์ จัดหมวดหมูข่ ้อมูลพื้นฐานป่าชุมชนที่
ได้รับการอนุมตั ิโครงการป่าชุมชน
5.2.2) การสํารวจจับค่าพิกดั แสดงขอบเขตแปลงป่าชุมชนบนแผนที่
ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000
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5.2.3) การจัดทําแผนทีแ่ สดงขอบเขตป่าชุมชนภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน
1:4,000
5.2.4) จัดทํารายละเอียดโครงการและพิมพ์คา่ พิกดั แปลงป่าชุมชน
ลงในตาราง excel
5.2.5) การจัดส่งข้อมูลรูปแปลงป่าชุมชนภาพถ่ายออร์โธสี และค่า
พิกดั ให้บันทึกรูปแบบ shape file ให้สํานักจัดการป่าชุมชน
5.3) สํานักจัดการป่าชุมชนดําเนินการจัดพิมพ์ “หนังสือแสดง
โครงการป่าชุมชน” หมู่บา้ นละ 3 ฉบับ ประกอบด้วย
ฉบับที่ 1 เก็บไว้เป็นหลักฐานทีฝ่ า่ ยจัดการป่าชุมชน ส่วนส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน
ฉบับที่ 2 เก็บไว้เป็นหลักฐานทีห่ น่วยงานรับผิดชอบ (สํานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ทอ้ งที่)
ฉบับที่ 3 มอบให้คณะกรรมการป่าชุมชนเพือ่ น่ ําไปใช้แสดงต่อบุคคลภายนอก
และใช้ประโยชน์การยืนยันแนวเขตป่าชุมชน หรือการจัดการป่าชุมชนต่อไป
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการป่าชุมชน
1) ภาครัฐ
1.1) พื้นที่ป่าไม้จะมีสภาพดีขนึ้ และเป็นป่าทีม่ ีความอุดมสมบูรณ์
1.2) เกิดเครือข่ายป่าชุมชน ช่วยภาครัฐในการเฝ้าระวังรักษาป่า
1.3) ลดความขัดแย้งและเกิดความร่วมมือระหว่างราษฎรในชุมชนกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
1.4) เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ มาให้การ
สนับสนุนชุมชนในการบริหารจัดการป่า
2) ราษฎร/ชุมชน
2.1) ชุมชนมีการพึง่ พิงใช้ประโยชน์จากป่าในด้านต่างๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
2.2) ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
2.3) สร้างความรักความสามัคคีมกี ารใช้ประโยชน์จากป่าตามกฎกติกาของชุมชน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4) การอนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี รักษาและดํารงไว้เป็นแหล่ง
ศึกษา เรียนรูต้ ามความเชือ่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของชุมชน
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การพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน
การนําความรูด้ า้ นการบริหารจัดการป่าชุมชน มาใช้ในการดําเนินงาน
จะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมโดยประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดการรูปแบบป่าชุมชน
เป็นแนวคิดในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ ก่อให้เกิดการจัดการป่าอย่างยั่งยืน
โดยอาศัยความรูส้ กึ หวงแหนและความเป็นเจ้าของทรัพยากรของคนในชุมชน โดยเริม่ จาก
การดูแลทรัพยากรใกล้ตวั ให้มคี วามเขม้ แข็งตัง้ แต่ตวั ของกลุม่ ผูด้ แู ลเองไปจนถึงสุขภาพของป่า
ซึง่ ในการทํางานเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็จาํ เป็นทีจ่ ะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผล โดยมีการใช้ระบบการประเมินผลงานทีอ่ าศัยตัวชีว้ ดั เป็นตัวสะท้อนผลงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ หัวข้อการพัฒนาความรูด้ า้ นการบริหารจัดการป่าชุมชนนี้
ได้กล่าวถึงการนําเกณฑ์และตัวชีว้ ดั การบริหารจัดการวนศาสตร์ชมุ ชน และการจัดทําแผน
บริหารจัดการป่าชุมชน มาใช้ในการดําเนินงานในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ เปน็ การพัฒนาความรู้
ด้านป่าชุมชน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวนศาสตร์ชมุ ชน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติงานร่วมกัน
1) เกณฑ์และตัวชีว้ ดั การบริหารจัดการวนศาสตร์ชมุ ชน (ตารางภาคผนวกที่ 1-4)
เป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ ควรเริม่ จากการวางเป้าหมาย
การพัฒนาการป่าไม้ ป่าชุมชน การกําหนดกิจกรรมดําเนินงาน และการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิเ์ พือ่ การปรับปรุงการดําเนินงาน ซึง่ เกณฑ์และตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ
จึงมีความสําคัญและควรพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น ความต้องการ
การพัฒนาจากภาครัฐ ความต้องการและความพร้อมของชุมชนท้องถิน่ เกณฑ์ชวี้ ดั ตัวชีว้ ดั
ทีเ่ หมาะสมสําหรับการบริหารจัดการวนศาสาตร์ชมุ ชนแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) ด้านการพัฒนาป่าชุมชนและระบบนิเวศ ประกอบด้วยเกณฑ์ชวี้ ัด
3 ด้าน ได้แก่ เกณฑ์ดา้ นคุณภาพป่าไม้ เกณฑ์ด้านคุณภาพระบบนิเวศ
เกณฑ์ดา้ นคุณภาพระบบเกษตรและวนเกษตร โดยมีตวั ชีว้ ดั รวม 10 ตัวชี้วดั ได้แก่
แผนการจัดการป่า การมีกฎระเบียบ การกําหนดขอบเขตของระบบนิเวศ
การจัดการทรัพยากรดิน การจัดการทรัพยากรน้าํ การจัดการหมอกควันในอากาศ
การปลูกไม้ยืนต้น ในฟาร์ม การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ความหลากหลายพืชพันธุ์
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2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน ประกอบด้วยเกณฑ์ชวี้ ดั 3 ด้าน
ได้แก่ เกณฑ์ดา้ นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เกณฑ์ดา้ นสุขภาพพลานามัย
เกณฑ์ดา้ นความเชือ่ มัน่ ในตนเอง โดยมีตวั ชีว้ ดั รวม 9 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ รายได้
การมีเงินออม การลดรายจ่าย โภชาการด้านอาหาร สภาวะแวดล้อมทีด่ ี
สุขภาพจิตทีด่ ี ความเชื่อมั่นในตนเอง การมีความรู้ดี การเข้าถึงทรัพยากร
3) ด้านการพัฒนาองค์กรชุมชน ประกอบด้วยเกณฑ์ชี้วดั 3 ด้าน
ได้แก่ เกณฑ์ดา้ นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน เกณฑ์ดา้ นการบริหารจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิผล เกณฑ์ดา้ นกลไกการแก้ปญั หาความขัดแย้ง โดยมีตวั ชีว้ ดั รวม 14 ตัวชี้วดั
ได้แก่ การมีสว่ นร่วมของชาวบ้านกับคปช. ระหว่าง คปช. กับหน่วยงาน
กรมป่าไม้ กับหน่วยงานภายนอกกับอบต. กับศาสนา กับกลุม่ เครือข่ายอืน่ ๆ
สภาวะผู้นํา การแบ่งหน้าที่ที่เหมาะสม การจัดทําแผนงาน การปฏิบตั ิและ
ติดตามผล การรับรูป้ ญั หาความขัดแย้ง การไกล่ปญั หา การตัดสินข้อขัดแย้ง
4) ด้านการประสานความร่วมมือจากภายนอก ประกอบด้วยเกณฑ์ชี้วดั
3 ด้าน ได้แก่ เกณฑ์ดา้ นนโยบายและกรอบกฎหมาย เกณฑ์ดา้ นงานวิจัย
เกณฑ์ดา้ นสัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก โดยมีตวั ชีว้ ดั รวม 8 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
การวิเคราะห์กจิ กรรมป่าชุมชนทีส่ อดคล้องกับนโยบายและกรอบกฎหมาย การพัฒนา
ความรูด้ า้ นกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการป่าชุมชน งานวิจยั ในชุมชน งานวิจยั โดย
สถาบันการศึกษา งานวิจยั โดยหน่วยงานอืน่ ๆ การมีส่วนร่วมการจัดตั้งกองทุน
การมีกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ระบบการตลาด

เครือข่ายป่าชุมชน
ของเรา
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
1) คํานวณค่าคะแนนของเกณฑ์
โดยนํ า ค่ า คะแนนที่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะคนได้ ใ ห้ ใ นแต่ ล ะเกณฑ์ ด้ ว ย
วิธีการ Ranking (ค่าคะแนน0-9) มาหาค่าเฉลี่ย เมื่อได้ค่าเฉลี่ยรวมของ
แต่ละเกณฑ์แล้ว ให้นําค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละเกณฑ์หารด้วยคะแนนรวม
เฉลี่ยของทุกเกณฑ์ แล้วนํามาคูณ 100 ซึ่งจะได้ออกมาเป็นค่าน้ําหนัก
เปรียบเทียบ (Relative Weight) ของเกณฑ์ โดยทําเช่นนี้กับทุกเกณฑ์
ซึ่งเมื่อนําค่าน้ําหนักเปรียบเทียบของทุกเกณฑ์มารวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ
100
จากนั้นนําค่าคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้ให้ในแต่ละเกณฑ์ด้วย
วิธีการ Rating (ค่าคะแนนเต็ม 100) มาหาค่าเฉลี่ย โดยค่าเฉลี่ยของแต่
ละเกณฑ์เ มื่อ นํา มารวมกัน จะต้อ งเท่ า กั บ 100 เช่ น เดี ย วกับ ค่า น้ํ า หนั ก
เปรียบเทียบ
2) คํานวณค่าคะแนนตัวชี้วัด
ให้ค่าน้ําหนักความสําคัญของตัวชี้วัดแต่ละตัวในเกณฑ์ โดยทําการ
เปรียบเทียบและให้ค่าน้ําหนักว่า เกณฑ์ใดสําคัญกว่ากัน เท่าไหร่ โดยให้
ค่าตั้งแต่ 2-9 ถ้าให้ค่าเท่ากับ 1 แสดงว่ามีความคิดเห็นว่าทั้งสองเกณฑ์
นั้นมีความสําคัญเท่ากัน นําค่าคะแนนความสําคัญที่ให้กับตัวชี้วัดแต่ละคู่มา
ใส่ในตารางเมตริกซ์ เพื่อคํานวณหาค่าน้ําหนัก(Relative Weight) ของ
ตั ว ชี้ วั ด โดยมี วิ ธี ก รอกค่ า คะแนนความสํ า คั ญ ในตารางเมตริ ก ซ์ ดั ง นี้
กรณีทตี่ วั ชีว้ ดั คูน่ นั้ มีความสําคัญเท่ากัน ค่าคะแนนทีไ่ ด้จะเป็น 1 ถ้าตัวชี้วัดที่
อยู่ในแนวนอนมีความสําคัญมากกว่าตัวชี้วัดที่อยู่ในแนวตั้ง ในระดับ X
ค่าคะแนนที่ได้จะเป็น X แต่ถ้าตัวชี้วัดที่อยู่ในแนวตั้งมีความสําคัญมากกว่า
ในระดับ y ค่าคะแนนที่ได้จะเป็น 1/y
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ตารางที่ 1 เกณฑ์และตัวชีว้ ดั ด้านการพัฒนาป่าชุมชนและระบบนิเวศ
รายละเอียด
เกณฑ์ด้านคุณภาพป่าไม้

คะแนน
เกณฑ์
0.3811

คะแนน
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 แผนการจัดการป่า

0.1617

ตัวชี้วัดที่ 2 มีกฎระเบียบ

0.1208

ตัวชี้วัดที่ 3 การปฏิบัติตามแผน

0.0985

เกณฑ์ด้านคุณภาพระบบนิเวศ

0.3351

ตัวชี้วัดที่ 1 การกําหนดขอบเขตของระบบนิเวศ

0.1225

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรดิน

0.0836

ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรน้ํา

0.0662

ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการหมอกควันในอากาศ

0.0628

เกณฑ์ด้านคุณภาพระบบเกษตรและวนเกษตร

0.2838

ตัวชี้วัดที่ 1 การปลูกไม้ยืนต้นในฟาร์ม

0.0814

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ

0.0688

ตัวชี้วัดที่ 3 ความหลากหลายพืชพันธุ์

0.1336

ตัวชี้วัดที่ 4 การปลูกไม้ยืนต้นในฟาร์ม
ผลรวมทั้งหมด

0.0814
1
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ตารางที่ 2 เกณฑ์และตัวชี้วดั ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
รายละเอียด

คะแนนเกณฑ์

เกณฑ์ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

คะแนนตัวชี้วัด

0.3988

ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้

0.1841

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีเงินออม

0.1044

ตัวชี้วัดที่ 3 การลดรายจ่าย

0.1103

เกณฑ์ด้านสุขภาพพลานามัย

0.2064

ตัวชี้วัดที่ 1 โภชนาการด้านอาหาร

0.0679

ตัวชี้วัดที่ 2 สภาวะแวดล้อมที่ดี

0.0537

ตัวชี้วัดที่ 3 สุขภาพจิตที่ดี

0.0848

เกณฑ์ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง

0.3948

ตัวชี้วัดที่ 1มีความรู้ดี

0.2375

ตัวชี้วัดที่ 2การเข้าถึงทรัพยากร

0.1573

ผลรวมทั้งหมด
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ตารางที่ 3 เกณฑ์และตัวชี้วดั ด้านการพัฒนาองค์กรชุมชน
รายละเอียด
เกณฑ์ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดที่ 1 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับคปช.
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.
ตัวชี้วัดที่ 3 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับกรมป่าไม้
ตัวชี้วัดที่ 4 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับหน่วยงาน
ภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 5 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับอบต.
ตัวชี้วัดที 6 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับศาสนา
ตัวชี้วัดที่ 7 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับกลุ่ม
เครือข่ายอื่นๆ
เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1 สภาวะผู้นํา
ตัวชี้วัดที่ 2 การแบ่งหน้าที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3การจัดทําแผนงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 การปฏิบัติและติดตามผล
เกณฑ์ด้านกลไกการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ตัวชี้วัดที 1 การรับรู้ปัญหาความขัดแย้ง
ตัวชี้วัดที่ 2 การไกล่เกลี่ยปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 3 การตัดสินข้อขัดแย้ง
ผลรวมทั้งหมด

ปา

คะแนน
เกณฑ์
0.4341

คะแนน
ตัวชี้วัด
0.1466
0.0703
0.0835
0.0334
0.0596
0.0197
0.0210

0.3321
0.0658
0.0655
0.1167
0.0841
0.2338
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2) การจัดทําแผนการบริหารจัดการป่าชุมชน
การบริหารจัดการดูแลป่าให้มคี วามอุดมสมบรูณเ์ พือ่ ชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ ยืนและส่งผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อมของชุมชน หากขาดแผนการจัดการป่าตามหลักวิชาการ
จะทําให้การพัฒนาป่าไม้ให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของชุมชนได้ อย่างไรก็ดี การจัดทําแผนการจัดการป่าไม้ทดี่ ี
ต้องเริม่ ขึน้ จากการมีขอ้ มูลทีด่ ี จะต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นกระบวนการ
ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว ไม่ใช่วถิ ชี วี ติ และภูมปิ ญั ญาทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ดังนัน้ การดูแลป่า
ที่ดีจะต้องร่วมมือกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นและนักวิชาการเฉพาะด้านป่าไม้
มีหลักการดังต่อไปนี้
1.1) ป่าชุมชนทีมีขนาดกว้างขวาง
่
จําเป็นต้องมีการสํารวจกําหนดวิธีการจัดการ
1.2) พืน้ ทีส่ ําหรับการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพควรมีขนาดที่เหมาะสม
ทีช่ มุ ชนสามารถดูแลได้อย่างทัว่ ถึงและทราบปริมาณทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันมากที่สุด
1.3) ขนาดทีเห่ มาะสมของแต่ละตอนป่า โดยทัวไปเ
่ ท่ากับ 1 เฮกตาร์ (6.25 ไร่)
หรือไม่ควรเกิน 10 ไร่
1.4) ในแต่ละตอนป่าควรมีการสํารวจต้นไม้ ไม้รนุ่ กล้าไม้
กอไผ่ เถาวัลย์และพืชสําคัญอืน่ ๆ ตามหลักวิชาการ
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ตารางที่ 4 เกณฑ์และตัวชีว้ ดั ด้านการประสานความร่วมมือจากภายนอก
รายละเอียด
เกณฑ์ที่ 1 นโยบายและกรอบกฎหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1 การวิเคราะห์กิจกรรมป่าชุมชนที่
สอดคล้องกับนโยบายและกรอบกฎหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2 การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน
เกณฑ์ที่ 2 งานวิจัย

คะแนน
เกณฑ์
0.2584

คะแนน
ตัวชี้วัด
0.0646
0.1938

0.2530

ตัวชี้วัดที่ 1 งานวิจัยในชุมชน

0.0577

ตัวชี้วัดที่ 2 งานวิจัยโดยสถาบันการศึกษา

0.1789

ตัวชี้วัดที่ 2 งานวิจัยโดยหน่วยงานอื่นๆ

0.0218

เกณฑ์ที่ 3 สัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก

0.2521

ตัวชี้วัดที่ 1 ส่วนร่วมการจัดตั้งกองทุน

0.0861

ตัวชี้วัดที่ 2 มีกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม

0.1723

เกณฑ์ที่ 4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

0.2365

ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบการตลาด

0.2365

ผลรวมทั้งหมด

ปา

1

ยั่งยืน ประชาชนไดรับประโยชน

1

40

1.5) ในตอนป่าขนาด 5 ถึง 10 ไร่ ควรวางแปลงตัวอย่าง
ขนาด 1,000 ตารางเมตร ไม่นอ้ ยกว่า 4 แปลง เพือ่ ทราบปริมาณไม้ที่ใกล้เคียง
กับจํานวนไม้ทงั้ หมดที่มีในแต่ละตอนและเพือ่ นําไปพิจารณาวางแผนจัดการ
ป่าในแต่ละตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1) วิธีการดําเนินงาน
1.1) การประชุมหารือกับนักวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงาน
ที่มีส่วนร่วม
1.2) การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนและสํารวจกําลังผลิต
หมู่ไม้ในหน่วยจัดการป่าชุมชน” ซึ่งจะจัดทําร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนร่วม
1.3) การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทําแผนจัดการป่าชุมชน”
1.4) ร่วมติดตามประเมินผล
2) การแบ่งตอนพื้นที่ปา่ ชุมชน (ตารางภาคผนวกที่ 5-9)
เป็นการวางแผนและสํารวจกําลังผลิตหมูไ่ ม้ในป่าชุมชน เพือ่ จัดทํา
แผนจัดการป่าชุมชนต่อไป โดยการแบ่งตอนป่าชุมชนนั้น เพื่อให้ได้ขนาด
เนือ้ ทีเ่ หมาะสมสําหรับการจัดการ โดยกําหนดชือ่ ตอนอย่างเป็นระบบ จึงขอ
ยกตัวอย่างการดําเนินการในพื้นป่าชุมชน...ก…
คณะผูศ้ กึ ษาฯ ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน...ก…ทําการสํารวจ
สภาพพื้นที่ป่าชุมชนเบื้องต้น เพื่อจัดการแบ่งพื้นที่ป่าชุมชนออกเป็นตอนๆ
ให้เหมาะสมสําหรับการจัดการ โดยได้แบ่งผืนป่าชุมชนแห่งนีอ้ อกเป็น 40 ตอน
มีเนือ้ ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง 5-10 ไร่ และวางแปลงตัวอย่างวงกลมขนาด 1,000 ตารางเมตร
เพื่อกําหนดจุดพิกัดสําหรับการวางแปลงตัวอย่าง ป่าชุมชน...ก…วางแปลง
ตัวอย่างตามพิกดั ทีก่ าํ หนดไว้ในแต่ละตอนป่า ทัง้ หมด 5 ตอน จํานวน 19 แปลงสํารวจ
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และทําการสัมภาษณ์ชมุ ชนถึงความต้องการและภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น
ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพือ่ การวิเคราะห์และเสนอแนะการจัดการ
ป่าชุมชนอย่างยัง่ ยืนไว้ด้วย
ตัวอย่างการวางแผนการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยัง่ ยืนของป่าชุมชน...ก…

ภาพแสดงการแบ่งตอนพืน้ ที่ป่าชุมชน...ก…

ปา
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ตารางที่ 5 ชื่อขนาดและเนือ้ ที่ตอน ของป่าชุมชน...ก...
เนื้อที่ตอน

เลขลําดับ
ชื่อตอน
ตอน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
…
…
…
…
…
…
40

ไร่
8
9
9
10
9
6
8
8
7
10
…
…
…
…
…
…
…
10

A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
…
…
…
…
…
…
…
H5

ปา

เส้นรอบตอน (เมตร)

ตารางเมตร เฮกตาร์
12,951.1
1.21
14,937.1
1.49
14,035.2
1.40
16,398.8 1.64
14,330.9
1.43
10,305.1
1.03
12,421.9
1.24
12,204.9
1.22
10,494.0 1.05
16,009.3 1.60
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16,045.0
1.6
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473.1
520.9
469.1
505.7
627.0
401.8
455.0
443.6
444.9
546.5
…
…
…
…
…
…
…
510.3
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ตารางที่ 6 พิกัดหมุดมุมตอนของป่าชุมชน...ก…
ลําดับเลขที่หมุด ชื่อหมุดมุมตอน

X

Y

1

0

240691

1889592

2
3

A0

240668

1889548

B0

240615

1889460

4
5

C0

240567

1889379

D0

240509

1889295

6
7

E0

240460

1889211

F0

240414

1889127

8
9

G0

240326

1889050

H0

240186

1888926

10

H1

240284

1888880

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
54

…
5

…
241261

…
1889217
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ตารางที่ 7 ตําแหน่งแปลงสํารวจและพิกัด
ลําดับเลขแปลง
ชื่อตอน
สํารวจ

หมายเลขแปลง
ประจําตอน

ชื่อแปลง
สํารวจ

X

Y

1

A1

1

A1-2

240730

1889584

2
3

A1
A1

2
3

A1-2
A1-3

240697
240733

1889550
1889523

4

A1

4

A1-4

240771

1889564

5

B1

1

B1-1

240665

1889514

6

B1

2

B1-2

240643

1889474

7

B1

3

B1-3

240681

1889449

8

B1

4

B1-4

240698

1889484

9

C1

1

C1-1

240622

1889435

10
…

C1
…

2
…

C1-2
…

240595
…

1889390
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

157

H5

4

H5-4

240651

1888710
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ตารางที่ 8 การวางแปลงสํารวจในแต่ละตอนป่า

รัศมี (เมตร)

พื้นที่
(เฮกตาร์)

จํานวน
(แปลง)

17.84

0.1

1

วัดขนาดต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15
เซนติเมตร

12.62

0.05

1

เก็บข้อมูลไผ่ หวาย และตอไม้

3.99

0.005

1

เก็บข้อมูลไม้พื้นล่างและความหนาแน่นของต้นไม้รนุ่

0.631

0.0005

4

เก็บข้อมูลความหนาแน่นของกล้าไม้

เส้นรัศมี

ข้อมูลที่เก็บ

2 เส้น ข้อมูลไม้เลื้อย และดิน

การวางแปลงตัวอย่างแบบวงกลมและข้อมูลที่เก็บตามแบบของ THAIFORM
คําอธิบาย
1. การวางแปลงวงกลมเพือ่ การสํารวจใช้รศั มีวงนอก เท่ากับ 17.84 เมตร โดยทําการวัดต้นไม้ที่ระดับเพียงอก
(เส้นรอบ>15 เซนติเมตร หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง>5 เซนติเมตร) สํารวจไม้รนุ่ ในวงรัศมี 3.99 เมตร
และกล้าไม้ในวงจิ๋วรัศมี 0.631 เมตร จํานวน 4 วง
2. สําหรับกอไผ่ หวายและเถาวัลย์ สํารวจในวงรัศมี 12.62 เมตร
3. ผู้สํารวจทรัพยากรป่าไม้ควรศึกษาเทคนิคในการวัดความโตและความสูงต้นไม้ก่อนทําการสํารวจ
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ตารางที่ 9 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
แบบฟอร์มการสํารวจกําลังผลิตป่าชุมชน
ชื่อป่าชุมชน

วันที่สํารวจ

ชื่อตอนสํารวจ

เนื้อที่

หมายเลขแปลงสํารวจ
พิกัด UTMX:
พิกัด UTMY:
แปลงวงกลมวงนอกรัศมี17.84 เมตร (1000m²) วงสอง 12.62 เมตร (500m²) เมตร วงสาม 3.99 เมตร 4 จุด
(20m²)
ผู้สํารวจ
ข้อมูลต้นไม้ (GBH=>15 เซนติเมตร ในแปลงวงกลมรัศมี 17.84 เมตร (วงนอก) เนื้อที่ 1,000 ตร.เมตร
No

SPP

GBH

H (m) HB (m)

TQ

No

1

16

2

17

3

SPP

GBH

H (m)

HB (m)

TQ

ไม้รุ่น (GBH<15 ซม.) วงสาม 3.99 เมตร (50m²)

4

No

5

1

6

SPP

จํานวน

หมายเหตุ

2
กล้าไม้ (H<1.30) ในวงสามวัด 4 วงเล็ก รัศมี 0.631 เมตร
(5m²) จํานวน 4 แปลง (20m²)

7
8
9

No

10

1

11

2

12

SPP

จํานวน

หมายเหตุ

ไม้ไผ่ รัศมี (วงสอง) 12.85 เมตร (500m²)

13

No

14

1

15

2

ปา

SPP
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จํานวน

หมายเหตุ

ภาคผนวก

หลักเกณฑ์การแบ่งกลุม่ ป่าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
ด้านการบริหารจัดการ
1) มีกลุ่มดูแลรักษาป่าชุมชนในระดับหมู่บ้านและ/หรือ สร้างเครือข่ายในระดับ
ตําบลขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง
2) มีคณะกรรมการชุมชน และ/หรือ มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
3) มีการจัดตั้งกฎข้อบังคับของชุมชนในการบริหารจัดการป่า
4) มีการดําเนินกิจกรรมในป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
ด้านทรัพยากร
5) ปัจจุบนั พืน้ ทีป่ า่ ชุมชนไม่ถกู บุกรุกจากบุคคลภายในชุมชนหรือภายนอกชุมชน
6) สภาพป่าในพื้นที่ป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์
7) ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและไม้มีค่าหายาก
8) มีการเปลีย่ นแปลงของสภาพป่าไปในทางทีด่ ขี นึ้ มีการขยายพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนมากขึ้น
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
9) ชุมชนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้ความรู้ด้านป่าชุมชนแก่
บุคคลทั่วไปและสมาชิกชุมชน
10) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
11) มีกลุ่มเยาวชนดูแลรักษาป่า
12) ชุมชนมีการสืบทอดเจตนารมณ์ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง
ด้านเศรษฐกิจ
13) สมาชิกชุมชนได้รับประโยชน์ในทุกรูปแบบจากป่าชุมชน
14) มีการดําเนินการเพื่อการพึ่งพิงป่าอย่างเหมาะสม
15) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
16) ชุมชนมีการเก็บสถิติตัวเลขจากการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
ด้านความเชื่อมโยงภายนอก
17) เคยสมัคร และ/หรือ ได้รบั รางวัลด้านป่าชุมชนจากหน่วยงานภายนอก
18) พื้นที่ป่าชุมชนได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้อย่างต่อเนื่อง
19) มีคณะกรรมการป่าชุมชนติดต่อประสานงานหรือมีกจิ กรรมร่วมกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้อย่างต่อเนื่อง
20) เป็นแหล่งเรียนรูศ้ กึ ษาและวิจยั

แบบ ปชช.1

คําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน
------------------------เขียนที่..............................................
วันที่......เดือน............พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า.........................................ตําแหน่ง.................อายุ.........................ปี
สัญชาติ..............ภูมิลําเนาอยู่บ้าน..............................เลขที่...............หมู่ที่................................
ตําบล.................อําเภอ.......................จังหวัด...........................โทร..........................................
ขอยื่นคําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้ดังมีข้อความต่อไปนี้
1.ข้ า พเจ้ า ขออนุ ญ าตจั ด ทํา โครงการป่ า ชุ ม ชนในบริ เ วณ (ระบุ ป ระเภท
ที่ ดิ น เช่ น ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นต้น )
หมู่ที่..............
ตําบล........................อําเภอ.................................จังหวัด........................................เนื้อ
ที่...........................ไร่.........................งาน..........................ตารางวา มีอาณาเขตโดยสังเขปดังนี้
ด้านทิศเหนือ
จด.........................................................................
ด้านทิศตะวันออก
จด.........................................................................
ด้านทิศใต้
จด.........................................................................
ด้านทิศตะวันตก
จด.........................................................................
2. ในการยื่นคําขอนี้ ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนของชุมชน ดังต่อไปนี้*
2.1 ชื่อหมู่บ้าน .................. หมู่ที่......... ตําบล..............อําเภอ.............
2.2 ชื่อหมู่บ้าน .................. หมู่ที่......... ตําบล.............. อําเภอ............
2.3 ชื่อหมู่บ้าน .................. หมู่ที่......... ตําบล.............. อําเภอ............
รวม.....................................หมู่บ้าน
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะเป็นผู้นําหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นําเจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบสภาพป่าในพื้นที่ที่ขออนุญาต ตามวัน เวลาที่เจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย
4. เมื่อข้าพเจ้าได้รับแจ้งการอนุญาตให้จัดทําโครงการป่าชุมชนแล้ว ขอรับรอง
ว่าจะร่วมกับราษฎรในชุมชนแห่งนีจ้ ัดการป่าไม้ โดยดําเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้อบัญญัตขิ องกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขที่กรมป่าไม้กําหนดให้ถูกต้องทุกประการ

-25. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
5.1 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือเอกสารรับรองความเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ (กรณีประธานคณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านเป็นผู้ยื่นคําขอ ให้แนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและหลักฐานรับรองแสดงความเป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชน)
5.2 สําเนาทะเบียนบ้าน
5.3 หนังสือร้องขอเข้าร่วมจัดทําโครงการป่าชุมชนซึ่งราษฎรมีอายุตั้งแต่สิบ
แปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีภูมิลําเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้น จํานวนตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปร่วมกันลงชื่อ **
5.4 สําเนาเอกสารหลักฐานหรือบันทึกการประชุมของราษฎรในชุมชน หรือ
หมู่บ้านแห่งนั้นๆ พร้อมภาพถ่ายสีประกอบอย่างน้อย 1 รูป
5.5 แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต อาณาเขตหรือเขตติดต่อ
บริเวณข้างเคียง
อนึ่ง เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการและดําเนินการไปแล้ว แต่ต่อมามีการ
ตรวจสอบและปรากฏว่า การดําเนินการโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่กําหนด
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อป่าไม้และสภาพแวดล้อม ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาดําเนินการ
ยกเลิกโครงการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ยื่นคําขอ***
(…………………………………………….)
ตําแหน่ง………………………………………..
หมายเหตุ
* กรณีการจัดทําโครงการป่าชุมชนมากกว่า 1 หมู่บ้าน โดยที่มีความจําเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องร่วมกัน
จัดการพื้นที่ดังกล่าวให้ นายก อบต.กํานัน หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน ที่เป็นผู้แทนของคณะกรรมการ
ป่าชุมชน จากทุกหมู่บ้านเป็นผู้ยื่นคําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน และในกรณีนี้การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ งบเงินอุดหนุนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นทีโ่ ดยการสนับสนุนของภาครัฐของกรมป่าไม้
จะพิจารณาในภาพรวมให้ถือว่ารับผิดชอบ จํานวนพื้นที่เฉลี่ยเท่ากันทุกหมู่บ้าน
** ในกรณีทมี่ ผี รู้ อ้ งขอเข้าร่วมจัดทําโครงการป่าชุมชนมากกว่า 1 หมูบ่ า้ น ให้ถอื เป็นข้อต้องปฏิบตั วิ า่ ให้แยกหนังสือร้อง
ขอเข้าร่วมจัดทําโครงการป่าชุมชนเป็นรายหมูบ่ ้าน โดยมีผู้ยื่นคําขอตาม*
*** ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน

หนังสือร้องขอเข้าร่วมจัดทําโครงการป่าชุมชน
แนบท้ายคําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.1)
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ..............
เรียน นายก อบต./กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน.......................................................................
ด้วยข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป มี
ภูมิลําเนาอยู่ ใ นท้ องที่ ชุ ม ชนแห่ ง นี้ และมี ศั กยภาพที่ส ามารถเข้ า ไปดู แ ลรั ก ษาป่ า ที่ จ ะขอ
จั ด ทํา โครงการป่ าชุ ม ชน จํา นวนตั้ ง แต่ 50 คน ขึ้ น ไป ได้ ร่ ว มกั น ลงลายมือชื่อร้องขอจัดทํา
โครงการป่าชุมชนในบริเวณบ้าน…………….หมู่ที่…………..ตําบล………………..อําเภอ……………...
จังหวัด…………………...
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป
ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน อายุ ลายมือชื่อ หมายเหตุ

หมายเหตุ
* หากผูป้ ระสงค์ลงชือ่ ร่วมกันร้องขอเข้าร่วมจัดทําโครงการป่าชุมชน มีจาํ นวนมากสามารถสร้างตารางเพิม่ เติมได้
** กรณีประธานคณะกรรมการป่าชุมชนเป็นผูย้ นื่ คําขอ ให้เปลีย่ นจากเรียน นายก อบต./กํานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น
เป็นเรียน ประธานคณะกรรมการป่าชุมชน

แบบ ปชช.2

รายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน
--------------------------1. ชื่อผู้ยื่นคําขอ.......................................ตําแหน่ง........................อายุ............ปี
สัญชาติ................ภูมิลําเนาอยู่บ้าน.............................................เลขที่.....................หมู่ที่..............
ตําบล................................อําเภอ.......................................จังหวัด....................................................
2. ค่าพิกดั หมูบ่ า้ นทีข่ อจัดทําโครงการป่าชุมชน (ให้จบั ค่าพิกดั ทีท่ ําการผูใ้ หญ่บา้ น)
2.1 บ้าน.............................หมู่ที่...........ค่าพิกัดยึดโยง.......................................
2.2 บ้าน (ถ้ามี)...................หมู่ที่...........ค่าพิกัดยึดโยง......................................
2.3 บ้าน (ถ้ามี)...................หมู่ที่...........ค่าพิกัดยึดโยง......................................
3. พื้นที่ดําเนินการ
3.1 ป่าสงวนแห่งชาติป่า.....................................................................................
3.2 ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี....................................................................
3.3 ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี..................................................................
3.4 ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484.........................................
3.5 ที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ คือ......................................................................
3.6 ที่ดินอื่นๆ คือ..............................................................................................
4. ที่ตั้งพื้นที่ดําเนินการบ้าน............................หมู่ที่..........ตําบล...........................
อําเภอ .................................... จังหวัด................................... (ค่าพิกัด GPS ป่าชุมชนควรจับทุกมุม
ของพืน้ ที่ เพือ่ ความชัดเจนของข้อมูลแผนทีท่ จี่ ะต้องจัดทําเป็น “หนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน”และ
ควรมีอย่างน้อย 8 จุด 8 มุม) ได้แก่
แปลงที่ 1 เนื้อที่ ............................................. ไร่ ...................... งาน ........................ ตารางวา
(กรณีจดั ทําโครงการมากกว่า 1 แปลง ให้ระบุคา่ พิกดั เป็นรายแปลง ค่าพิกดั สามารถทําเป็นเอกสารแนบได้)
จุดที่ 1 พิกัด.................................................................................................
จุดที่ 2 พิกัด.................................................................................................
จุดที่ 3 พิกัด.................................................................................................
จุดที่ 4 พิกัด.................................................................................................
จุดที่ 5 พิกัด.................................................................................................
จุดที่ 6 พิกัด.................................................................................................
จุดที่ 7 พิกัด.................................................................................................
จุดที่ 8 พิกัด.................................................................................................
5. เนื้อที่...................................ไร่ ...........................งาน ........................ ตารางวา

-26. อาณาเขตพื้นที่
ด้านทิศเหนือ
จด..............................................................
ด้านทิศตะวันออก
จด..............................................................
ด้านทิศใต้
จด..............................................................
ด้านทิศตะวันตก
จด..............................................................
7. ลักษณะภูมิประเทศ.........................................................................................
8. สภาพป่า..........................................................................................................
9. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่..................................................................................
10. ทําการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่า เมื่อวันที่.......เดือน..............พ.ศ.................
11. แนบภาพถ่ายสี................ภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 ภาพต่อ 1 แปลง ภาพถ่ายระบุทศิ )
12. แผนทีร่ ะวางของกรมแผนทีท่ หาร มาตราส่วน 1: 50,000 ทีม่ หี มายเลขแสดงค่า
พิกดั กริดชัดเจน พร้อมรายละเอียดเลขระวางและแสดงรูปแปลงจุดทีต่ งั้ หากดําเนินการมากกว่า 1 แปลง
ให้นําทุกแปลงใส่ในแผนทีแ่ ผ่นเดียวกันทัง้ หมด ใส่สญั ลักษณ์หมายเลขแปลงที่ 1 แปลงที่ 2 โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีส่ ํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้พนื้ ทีน่ นั้ ๆ ลงนามกํากับด้วย
13. กรณีพนื้ ทีโ่ ครงการป่าชุมชนอยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แนบสําเนาแผนที่
ท้ายกฎกระทรวง พร้อมระบุจุดที่ตั้งโครงการ
14. กรณีดําเนินการในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้แนบสําเนา
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
15. กรณีดําเนินการในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ แนบสําเนาเอกสารแสดงสถานภาพของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
16. ความเห็นของผูต้ รวจสอบสภาพพืน้ ทีป่ า่ (…ให้ระบุวา่ เห็นควรให้จดั ทําโครงการป่าชุมชน...)
…………………………………………………………………………………………………………...………………………..
ลงชื่อ..........................................ผู้นําตรวจ***
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจสอบ *
(
)
(
)
ตําแหน่ง............................................
ตําแหน่ง......................................
ลงชื่อ...........................................พยาน****
ลงชื่อ.....................................ผู้ร่วมตรวจสอบ**
(
)
(
)
ตําแหน่ง ..........................................
ตําแหน่ง.....................................
ลงชื่อ...............................................พยาน**** ลงชื่อ.....................................ผู้ร่วมตรวจสอบ**
(
)
(
)
ตําแหน่ง ..........................................
ตําแหน่ง........................................
หมายเหตุ
* ให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย
** ข้าราชการหรือพนักงานราชการของหน่วยงานรับผิดชอบทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติ
*** ผูใ้ หญ่บา้ น/กํานัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน ซึง่ เป็นผูย้ นื่ คําขอ (แบบ ปชช. 1 ) แล้วแต่กรณี
**** กรรมการป่าชุมชนหรือราษฎรหมู่บ้านที่รอ้ งขอเข้าร่วมจัดทําโครงการ

แบบ ปชช.3

โครงการป่าชุมชน ......................................
บ้าน.................... หมู่ที่........ ตําบล.............. อําเภอ........... จังหวัด..................
--------------------------1. ชื่อโครงการ
โครงการป่าชุมชน.................................................
2. ที่ตั้งโครงการ
ตั้งอยู่ในเขตท้องที่บ้าน....................................................................หมู่ที่ ...........................
ตําบล ................................... อําเภอ .......................................จังหวัด............................................
3. พื้นที่ดําเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น.............................แปลง เนื้อที่....................................ไร่ ดังนี้
ป่าสงวนแห่งชาติป่า........................................แปลงที่..........เนื้อที่..................................ไร่
ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี........................แปลงที่..........เนื้อที่..................................ไร่
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี.....................แปลงที่..........เนื้อที่..................................ไร่
ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แปลงที่..........เนื้อที่............................ไร่
ที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ (ระบุ) ...................แปลงที่..........เนื้อที่..................................ไร่
ที่ดินอื่นๆ (ระบุ)..............................................แปลงที่..........เนื้อที่..................................ไร่
(หากดําเนินการมากกว่า 1 แปลง ให้เรียงลําดับป่าสงวนแห่งชาติเป็นแปลงที่ 1 ตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ ข้างต้น)
4. หลักการและเหตุผล
ด้วย บ้าน...........................................................................................................................
มีความประสงค์ทจี่ ะให้สมาชิกในชุมชนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาและฟืน้ ฟูปา่ เพือ่ ให้ปา่ มีความอุดม
สมบูรณ์ เกิดประโยชน์กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้ จึงได้ร่วมกันจัดทําโครงการ
ป่าชุมชนเสนอกรมป่าไม้ เพื่อขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชนดําเนินโครงการดังกล่าว โดยมี
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนให้ ก าร
สนั บ สนุ น และร่ ว มดํ า เนิ น การเพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นเกิดความอุดมสมบูรณ์ และเกิด
ประโยชน์กบั ชุมชนอย่างยัง่ ยืนสืบไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
5.2 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขยายผลไปยังชุมชน
โดยรอบเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน

-26. แผนงานและยุทธศาสตร์ในการดําเนินโครงการป่าชุมชน
ด้านการควบคุม ดูแล รักษา และฟื้นฟูป่า ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ป่าชุมชน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
6.1 ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้สมาชิกในชุมชน และบุคคลทัว่ ไปได้ทราบภารกิจด้านการ
จัดการป่าชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการขอบเขตดําเนินงานและขอบเขตพื้นที่ป่าชุมชน โดยผ่านทาง
สื่อชนิดต่างๆ เช่น สือ่ เอกสารสิง่ พิมพ์ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ป้ายโครงการป่าชุมชน) รวมทัง้ ป้ายแสดง
แนวเขตป่าชุมชน เป็นต้น
6.2 ด้านการป้องกันรักษาป่า เพื่อเป็นการดูแลรักษาป่ามิให้ถูกบุกรุกทําลาย หรือยึด
ทําลายโดยมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ให้ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม หรือ
มากขึ้นกว่าเดิม
6.3 ด้านการบํารุงและฟื้นฟูป่า เพื่อเป็นการปรับปรุง พื้นที่ป่าที่เคยถูกบุกรุกทําลาย ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ขึ้น หรือเป็นการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้มีความหลากหลายทั้งจํานวนและชนิดพันธุ์
พืช ให้เหมาะสมเพียงพอต่อการยังประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งการจัดการเพื่อให้ป่าชุมชนเกิด
ประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การจัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ฯลฯ
6.4 ด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพือ่ เป็นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เช่น แหล่ง
ศึกษาเรียนรูท้ างชุมชน หรือเป็นการจัดการองค์ความรูเ้ รือ่ งการบริหารจัดการป่าให้กบั สมาชิกชุมชน
6.5 ด้านอํานวยการและอื่นๆ ที่สนับสนุนการดําเนินโครงการป่าชุมชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดระยะเวลาดําเนินการ 10 ปี (นับตัง้ แต่วนั ทีก่ รมป่าไม้อนุมตั โิ ครงการ) (วันที.่ ...................)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
8.1 ผู้รับผิดชอบหลัก
1) ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน
2) คณะกรรมการป่าชุมชน
8.2 ผู้สนับสนุน
1) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่...
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) อําเภอ/จังหวัด
4) หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
5) หน่วยงานภาคเอกชน

-39. งบประมาณ (โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่)
9.1 กรมป่าไม้ ซึ่งระบุไว้ตามแผนงานและงบประมาณประจําปี
9.2 องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาลตําบล………………………...
9.3 จังหวัด ……………………………………………………………………...
9.4 องค์กร/บริษัทเอกชน
9.5 หน่วยงานอื่นๆ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการดูแลรักษาป่าชุมชน
10.2 ทรัพยากรป่าไม้ได้รบั การดูแลรักษาโดยชุมชนให้มคี วามอุดมสมบูรณ์และพัฒนาป่าชุมชน
ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
11. แผนที่ประกอบโครงการ
11.1 แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 ที่มีหมายเลขแสดงค่า
พิกัดกริดชัดเจน พร้อมรายละเอียดเลขระวางและแสดงรูปแปลงตามแบบ ปชช. 2 (เจ้าหน้าที่กรม
ป่าไม้ลงนามกํากับด้วย)**
11.2 แผนทีแ่ สดงขอบเขตป่าชุมชนบนแผนทีภ่ าพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000
12. ผู้เขียนโครงการ
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้เขียนโครงการ *
(..........................................)
ตําแหน่ง ...........................................
(ลงชื่อ) ............................................ ผู้แนะนํา/ร่วมเขียนโครงการ**
(..........................................)
ตําแหน่ง ...........................................
13. ความคิดเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นควรดําเนินการ…………………………………………………………………………………
ความคิดเห็นอื่นๆ…………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
ตําแหน่ง .................................................

-414. ความคิดเห็นของนายอําเภอ
เห็นควรดําเนินการ……………………………………………………………………………….
ความคิดเห็นอื่นๆ…………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ..........................................................
(...........................................................)
ตําแหน่ง ........................................................
15. ความคิดเห็นของผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานทีก่ ํากับดูแลพืน้ ทีใ่ นแต่ละกรณี***
เห็นชอบให้ดําเนินการ……………………………………………………………………………
ความคิดเห็นอื่นๆ…………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) ...........................................................
(...........................................................)
ตําแหน่ง .........................................................
16. ผูต้ รวจสอบโครงการ (ผูอ้ ํานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท…ี่ ……)
(ลงชื่อ) .............................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(............................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
17. ผู้เสนอโครงการ (ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่...................................)
(ลงชื่อ) .............................................................ผู้เสนอโครงการ
(............................................................)
ตําแหน่ง ..........................................................
18. ผู้อนุมัติโครงการ (อธิบดีกรมป่าไม้)
(ลงชื่อ) ............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ
(.............................................................)
ตําแหน่ง .............................................................
หมายเหตุ
*
ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน แล้วแต่กรณี
** ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติการขึ้นไป
*** กรณีพื้นที่อื่นๆ เสนอโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานที่กํากับดูแลพิจารณาแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการป่าชุมชน
แนบท้ายโครงการป่าชุมชน...............................................
บ้าน ............................ หมู่ที่....... ตําบล ................... อําเภอ ................... จังหวัด .......................
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ฯลฯ

ชื่อ - สกุล

ทําหน้าที่

นาย/นาง/นางสาว ..............................
นาย/นาง/นางสาว ..............................
นาย/นาง/นางสาว ..............................
นาย/นาง/นางสาว ..............................
นาย/นาง/นางสาว ..............................
นาย/นาง/นางสาว ..............................
นาย/นาง/นางสาว ..............................
นาย/นาง/นางสาว ..............................
นาย/นาง/นางสาว ..............................
นาย/นาง/นางสาว ..............................
นาย/นาง/นางสาว ..............................
นาย/นาง/นางสาว ..............................
ฯลฯ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน (ถ้ามี)
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอื่น (ถ้ามี)
ฯลฯ

หมายเหตุ /
ด้าน

ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน/หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน.....................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ....................................................
หมายเหตุ
* เอกสารฉบับนี้เป็นการแสดงโครงสร้างคณะกรรมการป่าชุมชน ได้รับการยอมรับจากราษฎรในชุมชนเพื่อช่วยทํา
หน้าที่ในการจัดการป่าชุมชนร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยแต่ละป่าชุมชนจะมีกลุ่มราษฎรเหล่านี้เป็นแกนหลัก
เข้ามาบริหารจัดการตามความเหมาะสมของพื้นที่ จํานวน 10-15 คน
** แนบท้าย (แบบ ปชช.3) ส่งให้กรมป่าไม้ทกุ โครงการฯ
*** กรณีมีการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการปาชุมชนให้ผู้ยื่นคําขอรวบรวมรายชื่อแจ้งสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ทีร่ ับผิดชอบเพื่อปรับปรุงข้อมูลแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมป่าไม้ทราบ

แบบ ปชช.4

รายงานผลการปฏิบัติงาน
------------------1. โครงการป่าชุมชน ..........................................................................เนื้อที่.................................ไร่
2. ตั้งอยู่ในเขตท้องที่บ้าน.........................หมู่ที่......ตําบล..........อําเภอ.............จังหวัด.....................
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. ผลการแบ่งกลุ่มป่าชุมชน (ณ วันที่ ...................................)
ป่าชุมชนพัฒนาดีมาก
ป่าชุมชนพัฒนาปานกลาง
ป่าชุมชนควรปรับปรุง
ป่าชุมชนที่ควรยกเลิก
5. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางการแก้ไข ............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. ความคิดเห็น.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................
(..................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
7. ความคิดเห็น.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่................

แบบ ปชช. 5

แบบคําขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน
------------------------ข้าพเจ้า......................................................................ตําแหน่ง...........................................
อายุ......................ปี ที่อยู่..................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน......................................................................
ที่ตั้งป่าชุมชนบ้าน ...................................................................หมู่ที่..............ตําบล.........................
อําเภอ.............................จังหวัด.....................................พิกัดบ้าน...................................................
โดยได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ เมื่อ....................................................................................................
พื้นที่ดําเนินโครงการรวมทั้งสิ้น...................แปลง รวมเนื้อที่.................................ไร่ ดังนี้
ป่าสงวนแห่งชาติป่า.................................................แปลงที่..........เนื้อที่.........................ไร่
ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี.................................แปลงที่..........เนื้อที่.........................ไร่
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี..............................แปลงที่..........เนื้อที่.........................ไร่
ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แปลงที่..........เนื้อที่.........................ไร่
ที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ (ระบุ) ............................แปลงที่..........เนื้อที่.........................ไร่
ที่ดินอื่นๆ (ระบุ).......................................................แปลงที่..........เนื้อที่.........................ไร่
(หากดําเนินการมากกว่า 1 แปลง ให้เรียงลําดับป่าสงวนแห่งชาติเป็นแปลงที่ 1 ตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ ข้างต้น)
โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ตามกรณีต่างๆ ดังนี้
1.1 กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการและพื้นที่ดําเนินการ
(1) แบบ ปชช.5
(2) สําเนาแบบ ปชช.3 ฉบับเดิม
(3) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐหรือสําเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคําขอ
(4) แผนทีแ่ สดงขอบเขตป่าชุมชนบนแผนทีภ่ าพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000
(5) แบบ ปชช.4
1.2 กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ (หรือแบบ ปชช.3 เดิมชํารุดสูญหาย)
แต่ไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ
(1) แบบ ปชช.5
(2) แบบ ปชช.5.1
(3) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐหรือสําเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคําขอ
(4) แผนทีแ่ สดงขอบเขตป่าชุมชนบนแผนทีภ่ าพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000
(5) แบบ ปชช.4

-21.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ เพิ่มหรือลดจํานวนแปลงป่าชุมชน
เพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่ป่าชุมชน
(1) แบบ ปชช.5
(2) แบบ ปชช.5.1
(3) แบบ ปชช.5.2
(4) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือสําเนาบัตรประชาชนผูย้ นื่ คําขอ
(5) แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:50,000
(6) แผนทีแ่ สดงขอบเขตป่าชุมชนบนแผนทีภ่ าพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000
(7) แบบ ปชช.4
กําหนดระยะเวลาดําเนินการ 10 ปี (นับตั้งแต่วันที่กรมป่าไม้อนุมัติ) (วันที่.....................................)
งบประมาณ (โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่)
1. กรมป่าไม้ ซึ่งระบุไว้ตามแผนงานและงบประมาณประจําปี
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาลตําบล……………………………….
3. จังหวัด …………………………………………….
4. องค์กร/บริษัทเอกชน
5. หน่วยงานอื่นๆ
ลงชื่อ.............................................ผู้ยื่นคําขอ *
(............................................)
ตําแหน่ง........................................
ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่ผู้แนะนํา**
(............................................)
ตําแหน่ง.......................................
ความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานที่กํากับดูแลพื้นที่ในแต่ละกรณี***
เห็นชอบให้ดําเนินการ……………………………………………………………………………….
ความคิดเห็นอื่นๆ……………………………………………………………………………………...
(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
ตําแหน่ง .................................................

-3ผู้ตรวจสอบ (ผู้อํานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่……...)
(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจสอบ
(................................................)
ตําแหน่ง ...............................................
ผู้เสนอ (ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.....................)
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เสนอ
(...................................................)
ตําแหน่ง ..................................................
ผู้อนุมัติ (อธิบดีกรมป่าไม้)
(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติ
(.....................................................)
ตําแหน่ง .....................................................
หมายเหตุ
* ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน แล้วแต่กรณี
** ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติการขึ้นไป
*** กรณีพื้นที่อื่นๆ เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานที่กํากับดูแลพิจารณา แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ หน่วยงานรับผิดชอบแจ้งรายชือ่ ข้าราชการในสังกัด อย่างน้อย 1 คน เพื่อกรมป่าไม้มคี ําสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานโครงการป่าชุมชน

แบบ ปชช.5.1

โครงการป่าชุมชนที่ขอต่ออายุ
-----------------------1. ชื่อโครงการ
.........................................................................................................................................................
2. ที่ตั้งโครงการ
.........................................................................................................................................................
3. พื้นที่ดําเนินโครงการ
พื้นที่ดําเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น แปลง รวมเนื้อที่ไร่ ดังนี้
ป่าสงวนแห่งชาติป่า.................................................แปลงที่..........เนื้อที่.........................ไร่
ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี.................................แปลงที่..........เนื้อที่.........................ไร่
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี..............................แปลงที่..........เนื้อที่.........................ไร่
ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แปลงที่..........เนื้อที่.........................ไร่
ที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ (ระบุ) ............................แปลงที่..........เนื้อที่.........................ไร่
ที่ดินอื่นๆ (ระบุ).......................................................แปลงที่..........เนื้อที่.........................ไร่
(หากดําเนินการมากกว่า 1 แปลง ให้เรียงลําดับป่าสงวนแห่งชาติเป็นแปลงที่ 1 ตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ ข้างต้น)
4. หลักการและเหตุผล
ด้วย...........(ระบุชื่อบ้าน หมู่ที่ อําเภอ จังหวัด)...................................................................
ได้รับอนุมัติโครงการป่าชุมชนจากกรมป่าไม้ ปัจจุบันสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการแล้ว โดย
ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการป่าชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน ราษฎร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้ร่วมกัน ดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยดูแลรักษาระบบนิเวศของชุมชน อีกทั้งราษฎรยังได้รับประโยชน์จากการมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าอย่าง
ต่อเนื่อ ง จึง ได้ ร่ว มกับ เจ้ า หน้ า ที่ข องกรมป่า ไม้ จั ดทํ า โครงการป่ าชุ ม ชน เพื่อ เสนอกรมป่ าไม้
พิจารณาต่ออายุโครงการป่าชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาจากชุมชนเกิดความ
อุดมสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง
5.2 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขยายผลไปยังชุมชน
โดยรอบเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน

-26. แผนงานและยุทธศาสตร์ในการดําเนินโครงการป่าชุมชน
ด้านการควบคุม ดูแล รักษา และฟืน้ ฟูปา่ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานป่าชุมชน 5 ด้าน ได้แก่
6.1 ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้สมาชิกในชุมชน และบุคคลทัว่ ไป ได้ทราบภารกิจด้านป่าชุมชน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ขอบเขตดําเนินงานและขอบเขตพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน โดยผ่านทางสือ่ ชนิดต่างๆ เช่น สือ่ เอกสาร
สิง่ พิมพ์ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ป้ายโครงการป่าชุมชน) รวมทัง้ ป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน เป็นต้น
6.2 ด้านการป้องกันรักษาป่า หรือเป็นการดูแลรักษาป่ามิให้ถกู บุกรุกทําลาย หรือยึดทําลายโดย
มนุษย์หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ให้ทรัพยากรป่าไม้มคี วามอุดมสมบูรณ์ดงั เดิม หรือมากขึน้ กว่าเดิม
6.3 ด้านการบํารุงและฟืน้ ฟูปา่ เพือ่ เป็นการปรับปรุง พืน้ ทีป่ า่ ทีเ่ คยถูกบุกรุกทําลาย ให้มคี วาม
อุดมสมบูรณ์ขึ้น หรือเป็นการพัฒนาพื้นที่ปา่ ไม้ให้มคี วามหลากหลายทั้งจํานวนและชนิดพันธุ์พืช ให้
เหมาะสมเพียงพอต่อการยังประโยชน์ตอ่ ชุมชน รวมทัง้ การจัดการเพือ่ ให้ปา่ ชุมชนได้ประโยชน์ทงั้ ทางตรง
และทางอ้อม เช่น การจัดการเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ หรือการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ
6.4 ด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพือ่ เป็นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เช่น แหล่ง
ศึกษาเรียนรูท้ างชุมชน หรือเป็นการจัดการองค์ความรูเ้ รือ่ งการบริหารจัดการป่าให้กบั สมาชิกชุมชน
6.5 ด้านอํานวยการและอื่นๆ ที่สนับสนุนการดําเนินโครงการป่าชุมชน
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 ผู้รับผิดชอบหลัก
1) ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน
2) คณะกรรมการป่าชุมชน
7.2 ผู้สนับสนุน
1) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่....
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) อําเภอ/จังหวัด
4) หน่วยงานภาคเอกชน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ราษฎรในชุมชนมีสว่ นร่วมและได้รบั ประโยชน์จากการดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
8.2 ทรัพยากรป่าไม้ได้รบั การดูแลรักษาโดยชุมชนให้มคี วามอุดมสมบูรณ์และพัฒนาป่าชุมชน
ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ลงชื่อ………………………………………….ผู้เขียนโครงการ
(…………………………………………….)
ตําแหน่ง……………………………………….
ลงชือ่ …………………………………………...ผูแ้ นะนํา/ร่วมเขียนโครงการ
(…………………………………………...)
ตําแหน่ง………………………………………..

แบบ ปชช. 5.2

รายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน
---------------------------------1. โครงการป่าชุมชน.......................................................................................................................
2. ที่ตั้ง..............................................................................................................................................
ค่าพิกัดหมู่บ้าน
3. พื้นที่ดําเนินโครงการ จํานวน..........................แปลง เนือ้ ที่.............................................ไร่ ดังนี้
ป่าสงวนแห่งชาติป่า...............................แปลงที่..........เนื้อที่...........................................ไร่
ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี...............แปลงที่..........เนื้อที่..........................................ไร่
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี.............แปลงที่..........เนื้อที่..........................................ไร่
ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แปลงที่..........เนื้อที่..........................ไร่
ที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ (ระบุ) ...........แปลงที่..........เนื้อที่..........................................ไร่
ที่ดินอื่นๆ (ระบุ)......................................แปลงที่..........เนื้อที่.........................................ไร่
(หากดําเนินการมากกว่า 1 แปลง ให้เรียงลําดับป่าสงวนแห่งชาติเป็นแปลงที่ 1 ตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ ข้างต้น)
4. ค่าพิกัดขอบเขตพื้นที่ดําเนินโครงการป่าชุมชน *****
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ด้านทิศเหนือ
จด
..........................................................................................................................................................
ด้านทิศตะวันออก
จด
..........................................................................................................................................................
ด้านทิศใต้
จด
..........................................................................................................................................................
ด้านทิศตะวันตก
จด
..........................................................................................................................................................

-26. ลักษณะภูมิประเทศ
..........................................................................................................................................................
7. สภาพพื้นที่ป่าและลักษณะทางนิเวศวิทยา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพพื้นที่
................(ให้ระบุว่าเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน)……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
9. ทําการตรวจสอบสภาพพื้นที่ เมื่อวันที…่ ………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………………..ผู้นําตรวจ***
(…………………………………..)
ตําแหน่ง…………………………………...

ลงชื่อ……………………………...ผู้ตรวจสอบ*
(………………………………...)
ตําแหน่ง…………………………………….

ลงชื่อ……………………………………..พยาน****
(…………………………………..)
ตําแหน่ง…………………………………...
ลงชื่อ……………………………………..พยาน****
(…………………………………..)
ตําแหน่ง…………………………………...

ลงชื่อ………………………...ผู้ร่วมตรวจสอบ**
(………………………………...)
ตําแหน่ง…………………………………...
ลงชื่อ………………………...ผูร้ ่วมตรวจสอบ**
(………………………………...)
ตําแหน่ง…………………………………...

หมายเหตุ
*
**
***
****
*****

ให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย
ข้าราชการหรือพนักงานราชการของหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติ
ผูใ้ หญ่บา้ น/กํานัน/นายก อบต. /นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน ซึง่ เป็นผูย้ นื่ คําขอ
(แบบ ปชช. 1 ) แล้วแต่กรณี
กรรมการป่าชุมชนหรือราษฎรหมูบ่ า้ นทีร่ อ้ งขอเข้าร่วมจัดทําโครงการ
ค่าพิกัดขอบเขตพื้นที่ดําเนินโครงการป่าชุมชน ควรตรวจสอบทุกมุมของพื้นที่ เพื่อความถูกต้องชัดเจน
กรณีมีหลายแปลงให้ระบุหมายเลขแปลงและแยกชุดข้อมูลเป็นรายแปลงให้ชัดเจน

ตารางภาคผนวกที่ 1 เกณฑ์และตัวชีว้ ดั ด้านการพัฒนาป่าชุมชนและระบบนิเวศ
รายละเอียด
เกณฑ์ด้านคุณภาพป่าไม้
ตัวชี้วัดที่ 1 แผนการจัดการป่า
ตัวชี้วัดที่ 2 มีกฎระเบียบ
ตัวชี้วัดที่ 3 การปฏิบัติตามแผน
เกณฑ์ด้านคุณภาพระบบนิเวศ
ตัวชี้วัดที่ 1 การกําหนดขอบเขตของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรดิน
ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรน้ํา
ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการหมอกควันในอากาศ
เกณฑ์ด้านคุณภาพระบบเกษตรและวนเกษตร
ตัวชี้วัดที่ 1 การปลูกไม้ยืนต้นในฟาร์ม
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 ความหลากหลายพืชพันธุ์
ตัวชี้วัดที่ 4 การปลูกไม้ยืนต้นในฟาร์ม
ผลรวมทั้งหมด

คะแนน
เกณฑ์

คะแนน
ตัวชี้วัด

ตารางภาคผนวกที่ 2 เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
รายละเอียด
เกณฑ์ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีเงินออม
ตัวชี้วัดที่ 3 การลดรายจ่าย
เกณฑ์ด้านสุขภาพพลานามัย
ตัวชี้วัดที่ 1 โภชนาการด้านอาหาร
ตัวชี้วัดที่ 2 สภาวะแวดล้อมที่ดี
ตัวชี้วัดที่ 3 สุขภาพจิตที่ดี
เกณฑ์ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 1 มีความรู้ดี
ตัวชี้วัดที่ 2 การเข้าถึงทรัพยากร
ผลรวมทั้งหมด

คะแนนเกณฑ์

คะแนนตัวชี้วัด

ตารางภาคผนวกที่ 3 เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์กรชุมชน
รายละเอียด
เกณฑ์ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดที่ 1 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับคปช.
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.
ตัวชี้วัดที่ 3 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับกรมป่าไม้
ตัวชี้วัดที่ 4 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 5 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับอบต.
ตัวชี้วัดที 6 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับศาสนา
ตัวชี้วัดที่ 7 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ
เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1 สภาวะผู้นํา
ตัวชี้วัดที่ 2 การแบ่งหน้าที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดทําแผนงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 การปฏิบัติและติดตามผล
เกณฑ์ด้านกลไกการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ตัวชี้วัดที 1 การรับรู้ปัญหาความขัดแย้ง
ตัวชี้วัดที่ 2 การไกล่เกลี่ยปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 3 การตัดสินข้อขัดแย้ง
ผลรวมทั้งหมด

คะแนน
เกณฑ์

คะแนน
ตัวชี้วัด

ตารางภาคผนวกที่ 4 เกณฑ์และตัวชีว้ ดั ด้านการประสานความร่วมมือจากภายนอก
รายละเอียด
เกณฑ์ที่ 1 นโยบายและกรอบกฎหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1 การวิเคราะห์กิจกรรมป่าชุมชนที่
สอดคล้องกับนโยบายและกรอบกฎหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2 การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน
เกณฑ์ที่ 2 งานวิจยั
ตัวชี้วัดที่ 1 งานวิจัยในชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 2 งานวิจัยโดยสถาบันการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 งานวิจัยโดยหน่วยงานอื่นๆ
เกณฑ์ที่ 3 สัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 1 ส่วนร่วมการจัดตั้งกองทุน
ตัวชี้วัดที่ 2 มีกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
เกณฑ์ที่ 4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบการตลาด
ผลรวมทั้งหมด

คะแนนเกณฑ์

คะแนนตัวชี้วัด

ตารางภาคผนวกที่ 5 ชื่อขนาดและเนื้อที่ตอน ของป่าชุมชน...ก...
เลขลําดับ
ชื่อตอน
ตอน

เนื้อที่ตอน
ไร่

ตารางเมตร เฮกตาร์

เส้นรอบตอน (เมตร)

ตารางภาคผนวกที่ 6 พิกัดหมุดมุมตอนของป่าชุมชน...ก…
ลําดับเลขทีห่ มุด ชื่อหมุดมุมตอน

X

Y

ตารางภาคผนวกที่ 7 ตําแหน่งแปลงสํารวจและพิกัด
ลําดับเลข
หมายเลขแปลง ชื่อแปลง
ชื่อตอน
แปลงสํารวจ
ประจําตอน
สํารวจ

X

Y

ตารางภาคผนวกที่ 8 การวางแปลงสํารวจในแต่ละตอนป่า

รัศมี (เมตร)

พื้นที่
(เฮกตาร์)

จํานวน
(แปลง)

17.84

0.1

1

วัดขนาดต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15
เซนติเมตร

12.62

0.05

1

เก็บข้อมูลไผ่ หวาย และตอไม้

3.99

0.005

1

เก็บข้อมูลไม้พื้นล่างและความหนาแน่นของต้นไม้รุ่น

0.631

0.0005

4

เก็บข้อมูลความหนาแน่นของกล้าไม้

เส้นรัศมี

ข้อมูลที่เก็บ

2 เส้น ข้อมูลไม้เลื้อย และดิน

การวางแปลงตัวอย่างแบบวงกลมและข้อมูลที่เก็บตามแบบของ THAIFORM
คําอธิบาย
1. การวางแปลงวงกลมเพือ่ การสํารวจใช้รศั มีวงนอก เท่ากับ 17.84 เมตร โดยทําการวัดต้นไม้ที่ระดับเพียงอก
(เส้นรอบ>15 เซนติเมตร หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง>5 เซนติเมตร) สํารวจไม้รนุ่ ในวงรัศมี 3.99 เมตร และ
กล้าไม้ในวงจิ๋วรัศมี 0.631 เมตร จํานวน 4 วง
2. สําหรับกอไผ่ หวายและเถาวัลย์ สํารวจในวงรัศมี 12.62 เมตร
3. ผู้สํารวจทรัพยากรป่าไม้ควรศึกษาเทคนิคในการวัดความโตและความสูงต้นไม้ก่อนทําการ
สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 9 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
แบบฟอร์มการสํารวจกําลังผลิตป่าชุมชน
ชื่อป่าชุมชน

วันที่สํารวจ

ชื่อตอนสํารวจ

เนื้อที่

หมายเลขแปลงสํารวจ
พิกัด UTMX:
พิกัด UTMY:
แปลงวงกลมวงนอกรัศมี17.84 เมตร (1000m²) วงสอง 12.62 เมตร (500m²) เมตร วงสาม 3.99 เมตร 4 จุด
(20m²)
ผู้สํารวจ
ข้อมูลต้นไม้ (GBH=>15 เซนติเมตร ในแปลงวงกลมรัศมี 17.84 เมตร (วงนอก) เนื้อที่ 1,000 ตร.เมตร
No

SPP

GBH

H (m) HB (m)

TQ

No

1

16

2

17

3

No

5

1

7

GBH

H (m)

HB (m)

TQ

ไม้รุ่น (GBH<15 ซม.) วงสาม 3.99 เมตร (50m²)

4

6

SPP

SPP

จํานวน

หมายเหตุ

2
กล้าไม้ (H<1.30) ในวงสามวัด 4 วงเล็ก รัศมี 0.631 เมตร
(5m²) จํานวน 4 แปลง (20m²)

8
9

No

10

1

11

2

12

SPP

จํานวน

หมายเหตุ

ไม้ไผ่ รัศมี (วงสอง) 12.85 เมตร (500m²)

13

No

14

1

15

2

SPP

จํานวน

หมายเหตุ

เอกสารอ้างอิง
กรมป่าไม้. 2557. คูม่ อื การปฏิบตั งิ านตามแนวทางการจัดทําโครงการป่าชุมชน
ของกรมป่าไม้. กรุงเทพฯ.
โครงการปริญญาโทวนศาสตร์ชมุ ชน. 2557. รายงานวนศาสตร์ชมุ ชนภาคสนาม
ประจําปี 2555-56 เรือ่ ง เกณฑ์และตัวชีว้ ดั การบริหารจัดการวนศาสตร์ชมุ ชน.
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
โครงการปริญญาโทวนศาสตร์ชมุ ชน. 2558. คูม่ อื การวางแผนสํารวจป่าชุมชน
บ้านหนองคํา ตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี.
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

คณะผู้จัดทํา
1. นายอดุลยรัตน์ ตัง้ ทวี
2. นายสุทัศน์ เจนวิถีสุข
3. นายศราวุธ เศษแสงศรี
4. นายเอนก สุขสวัสดิ์
5. นายบุญธรรม บริสุทธิ์
6. นายมนตรี คําประเสริฐ
7. นายไสว คณาเสน
8. นางสาวธาริกา พลอามาตย์
9. นางสุพรรณี ประฬาฬ
10. นางเสาวลักษณ์ เรือนคํา
11. นางสาวเกษมณี วงษ์เนตร
12. นายเกรียงไกร ธานีกุล
13. นางบุญครอง นิชํานาญ
14. นายวุฒิพงษ์ สีมา
15. นางสาวรัดดาวัลย์ ศรีหาท้าว

ผูอ้ ํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
ผู้อํานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ
นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ
นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการเผยแพร่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่การเกษตร
เจ้าหน้าที่การเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

