สรุปขาวประจําในวันที่ 24 พ.ย. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เว็บไซต
- ปาไม ชี้แจง อนุมัติตั้ง ‘ปาชุมชน’ โปรงใสทุกขั้นตอน (www.77kaoded.com วันที่ 24 พ.ย. 63)
สื่อสิ่งพิมพ
- คอลัมนกอนแทน... ‘ทวี’ เขารับทราบ 4 ขอหา (เดลินิวส 24 พ.ย. 63 หนา 11)
- พอเอปด 4 ขอหา บุกรุกปาสวนผึ้งงัดนส.3 ขี้นมาสู (ไทยโพสต 24 พ.ย. 63 หนา 3)
- เปดไทมไลนดวนกระทู-ปาตองฉบับชัวร (เดลินิวส 24 พ.ย. 63 หนา 1,8)
- ชูปญหาฝุนพิษวาะแหงชาติ (ไทยโพสต 24 พ.ย. 63 หนา 1,2)

ปาไม ชี้แจง อนุมตั จิ ัดตั้ง ‘ปาชุมชน’ โปรงใสทุกขัน้ ตอน
กรณี สื่อ มวลชนนํ า เสนอข า ว หน ว ยงานรั ฐ มี เ อี่ ย วอนุ มั ติ ป า ชุ ม ชนทั บ ซ อ น โดยรู เ ห็ น เป น ใจ ส อ ฮุ บ
งบประมาณอุดหนุน หลายหนวยเพิกเฉยปลอยทําผิดลอยนวล และไดแจงวา ลงพื้นที่ตรวจสอบรวมกับ องคกร
ตรวจสอบทุ จริ ต ภาคเอกชน ดูส ถานที่ จ ริ ง ประกาศป า ชุม ชนทั บ ซอ นพื้น ที่ เ ดี ย วกั น ชาวบา นร อ งหน ว ยงาน
รับผิดชอบแลว ปาไม ฝายปกครอง กลับนิ่งเฉยไมสนใจแกไข
นางนันทนา บุณยานันต ผูอํานวยสํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม ในฐานะโฆษกกรมปาไม เปดเผยวา กรม
ปาไมรับทราบเรื่องดังกลาว พรอมมอบหมายใหหนวยงานในพื้นที่เขาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และไดรับทราบ
ขอมูลแลว ปรากฏวา เกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการขอจัดตั้งปาชุมชุน ในพื้นที่ ต.แมปุ อ.แมพริก จ.ลําปาง
ประกอบดวย โครงการปาชุมชนบานทาไม, บานแมปุ, บานตนธง, บานโปงขาม, บานวังผู และบานแมปุแพะ รวม 6
โครงการ ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมพริก อ.แมพริก จ.ลําปาง รวมเนื้อที่ 4,736 ไร ซึ่งกรมปาไมขอชี้แจง
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้
เรื่องการประกาศปาชุมชนทับซอนพื้นที่เดียวกัน โดยขอเท็จจริงโครงการปาชุมชนที่ไดรับการอนุมัติจากกรม
ปาไม ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมพริก รวมเนื้อที่ 4,736 ไร ทั้ง 6 โครงการ ไมเปนการซอนทับกันของพื้น ที่
เนื่องจากปาชุมชนทั้ง 6 โครงการมีพื้นที่ติดตอกัน จึงเปนรูปแบบการบริหารจัดการปาแบบเครือขายการมีสวนรวม
พื้นที่ปาที่ขอจัดตั้งเปนปาชุมชนตั้งอยูในเขตหมูบานโปงขาม หมูที่ 4 โดยหมูที่ 1,2,3,5,6 ที่เปนหมูบานในตําบล
เดียวกันไดขอจัดตั้งปาชุมชน โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการปาชุมชนบานโปงขาม หมู 4 ทั้งนี้ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ.2562 ตามมาตรา 32 การจัดตั้งปาชุมชน กําหนดใหชุมชนทองที่ใดที่อยูในอําเภอ
เดียวกันกับพื้นที่ปาซึ่งอยูนอกเขตปาอนุรักษ และมีความสามารถดูแลรักษาปานั้นได หากมีความประสงคจะนําพื้นที่ปา
นั้นมาจัดตั้งเปนปาชุมชน ใหบุคคลในชุมชนนั้นจํานวนตั้งแต 50 คนขึ้นไป รวมกันตั้งตัวแทนเปนหนังสือเพื่อยื่นคําขอ
จัดตั้งปาชุมชน
สว นการเสนอขา วว า หนว ยงานรัฐ เปน ใจส อฮุ บงบประมาณอุดหนุน ขอชี้แ จงวา งบประมาณของรั ฐ ที่
สนับ สนุนการจัดการปาชุมชนทั้ง 6 แหงเปนรูปแบบของเงินอุดหนุน ซึ่งกรมปาไมไดรับ การจัดสรรเพื่อใชจายตาม
ระเบียบกรมปาไมวาดวยการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน โดยการจายเงินอุดหนุน จะโอนเขาบัญชี
“เงินอุดหนุน กรมปาไม ปาชุมชน บาน… ” (ทั้ง 6 หมูบาน) จํานวนหมูบาน ละ 70,000 บาทโดยตรง ซึ่งสวนหนึ่งของ
คาใชจายจะเปนคาปายโครงการ 1 ปาย ปายแนวเขต 15 ปาย และปายกฎระเบียบ 1 ปาย ตอ 1 โครงการ มี
ผูรับผิดชอบบัญชีคือคณะกรรมการปาชุมชนของหมูบาน จํานวน 3 ราย เปนผูเปดบัญชีรวมกัน ตามขั้นตอนที่กรมปาไม
กําหนด โดยเจาหนาที่ของกรมปาไมไมไดเปนผูนํางบประมาณไปใชจายในพื้นที่แตอยางใด สําหรับป 2563 กรมปาไม
ไดกําหนดเปาหมายโครงการปาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดลําปาง จํานวนทั้งสิ้น 65 โครงการ ซึ่งไมไดเปนโครงการปาชุมชน
ที่มีการจัดตั้งใหม และไมไดมีพื้นที่ทับซอน โดยผานการอนุมัติจากกรมปาไมแลว
โฆษกกรมปาไม ชี้แจงตอวา สําหรับขาวชาวบานรองหนวยงานรับผิดชอบแลวยังนิ่งเฉย ในสวนของกรมปาไม โดย
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) เมื่อไดทราบเรื่องจึงเรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว โดยเมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2563 รวมกับทุกภาคสวนทั้งอําเภอทองที่ และประชาชนบานโปงขาม เพื่อชี้แจงทําความเขาใจและหาแนว
ทางแกไขปญหารวมกัน ซึ่งไดดําเนินการหารือกันอยางตอเนื่องอีก 3 ครั้ง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 วันที่ 28
สิงหาคม 2563 และ วันที่ 11 กันยายน 2563
จากการลงพื้นที่เพื่อรับฟงปญหา ขอเสนอ ขอคิดเห็นและแกไขความขัดแยงของชุมชนในพื้นที่ทั้ง 4 ครั้ง กรม
ปาไม ไดมอบหมายใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) ดําเนินการสรางความเขาใจแกชุมชน หนวยงาน

องคกรที่เกี่ยวของกับปาชุมชนทั้ง 6 แหง โดยตองจัดทําแผนการจัดการปาชุมชน พรอมจัดทําแผนที่แนวเขตปาชุมชนให
สอดคลองกับความตองการของชุมชน ทั้งนี้การปรับลดหรือขอเพิ่มพื้นที่ปาชุมชนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปาชุมชน
พ.ศ.2562 นอกจากนี้ ปาชุมชมทั้ง 6 โครงการ ชาวบานไดดูแล รักษา และใชประโยชนรวมกัน โดยจัดตั้งเปนเครือขาย
ที่เขมแข็งในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมพริก
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