
 
สรุปขาวประจําในวันท่ี  24 พ.ย. 63   

 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   
 

เว็บไซต 
-  ปาไม ชี้แจง อนุมัติตั้ง ‘ปาชุมชน’ โปรงใสทุกขั้นตอน (www.77kaoded.com วันที่ 24 พ.ย. 63) 

สื่อส่ิงพิมพ 
-  คอลัมนกอนแทน... ‘ทว’ี 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 อนุมตัจิัดตั้ง ‘ปาชุมชน’ โปรงใสทุกขัน้ตอน 
   กรณีสื่อมวลชนนําเสนอขาว หนวยงานรัฐมีเอี่ยวอนุมัติปาชุมชนทับซอน โดยรูเห็นเปนใจ สอฮุบ

งบประมาณอุดหนุน หลายหนวยเพิกเฉยปลอยทําผิดลอยนวล และไดแจงวา ลงพื้นที่ตรวจสอบรวมกับ องคกร
ตรวจสอบทุจริตภาคเอกชน ดูสถานท่ีจริง ประกาศปาชุมชนทับซอนพื้นท่ีเดียวกัน ชาวบานรองหนวยงาน
รับผดิชอบแลว ปาไม ฝายปกครอง กลับนิ่งเฉยไมสนใจแกไข 

   นางนันทนา บุณยานันต ผูอํานวยสํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม ในฐานะโฆษกกรมปาไม เปดเผยวา กรม
ปาไมรับทราบเรื่องดังกลาว พรอมมอบหมายใหหนวยงานในพื้นที่เขาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และไดรับทราบ
ขอมูลแลว ปรากฏวา เกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการขอจัดตั้งปาชุมชุน ในพ้ืนที่ ต.แมปุ อ.แมพริก จ.ลําปาง 
ประกอบดวย โครงการปาชุมชนบานทาไม, บานแมปุ, บานตนธง, บานโปงขาม, บานวังผู และบานแมปุแพะ รวม 6 
โครงการ ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาแมพริก อ.แมพริก จ.ลําปาง รวมเนื้อที่ 4,736 ไร ซึ่งกรมปาไมขอชี้แจง
ประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

   เรื่องการประกาศปาชุมชนทับซอนพื้นท่ีเดียวกัน โดยขอเท็จจริงโครงการปาชุมชนที่ไดรับการอนุมัติจากกรม
ปาไม ในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาแมพริก รวมเนื้อที่ 4,736 ไร ทั้ง 6 โครงการ ไมเปนการซอนทับกันของพ้ืนที่ 
เนื่องจากปาชุมชนทั้ง 6 โครงการมีพื้นที่ติดตอกัน จึงเปนรูปแบบการบริหารจัดการปาแบบเครือขายการมีสวนรวม 
พ้ืนที่ปาที่ขอจัดตั้งเปนปาชุมชนตั้งอยูในเขตหมูบานโปงขาม 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 คนข้ึนไป รวมกันตั้งตัวแทนเปนหนังสือเพ่ือยื่นคําขอ
จัดตั้งปาชุมชน 

   สวนการเสนอขาววา หนวยงานรัฐเปนใจสอฮุบงบประมาณอุดหนุน ขอชี้แจงวางบประมาณของรัฐ ที่
สนับสนุนการจัดการปาชุมชนทั้ง 6 แหงเปนรูปแบบของเงินอุดหนุน ซึ่งกรมปาไมไดรับการจัดสรรเพื่อใชจายตาม
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 โดยเจาหนาที่ของกรมปาไมไมไดเปนผูนํางบประมาณไปใชจายในพ้ืนท่ีแตอยางใด สําหรับป 2563 กรมปาไม 
ไดกําหนดเปาหมายโครงการปาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดลําปาง จํานวนทั้งสิ้น 65 โครงการ ซึ่งไมไดเปนโครงการปาชุมชน
ที่มีการจัดตั้งใหม และไมไดมีพื้นที่ทับซอน โดยผานการอนุมัติจากกรมปาไมแลว 

  โฆษกกรมปาไม ชี้แจงตอวา สําหรับขาวชาวบานรองหนวยงานรับผิดชอบแลวยังนิ่งเฉย ในสวนของกรมปาไม โดย
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี 3 (ลําปาง) เมื่อไดทราบเรื่องจึงเรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว โดยเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 รวมกับทุกภาคสวนทั้งอําเภอทองที่ และประชาชนบานโปงขาม เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจและหาแนว
ทางแกไขปญหารวมกัน ซึ่งไดดําเนินการหารือกันอยางตอเนื่องอีก 3 ครั้ง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 วันที่ 28 
สิงหาคม 2563 และ วันที่ 11 กันยายน 2563 

  
   จากการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟงปญหา ขอเสนอ ขอคิดเห็นและแกไขความขัดแยงของชุมชนในพ้ืนที่ทั้ง 4 ครั้ง กรม

ปาไม ไดมอบหมายใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) ดําเนินการสรางความเขาใจแกชุมชน หนวยงาน 



องคกรที่เก่ียวของกับปาชุมชนทั้ง 6 แหง โดยตองจัดทําแผนการจัดการปาชุมชน พรอมจัดทําแผนที่แนวเขตปาชุมชนให
สอดคลองกับความตองการของชุมชน ทั้งนี้การปรับลดหรือขอเพ่ิมพ้ืนที่ปาชุมชนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปาชุมชน 
พ.ศ.2562 นอกจากนี้ ปาชุมชมทั้ง 6 โครงการ ชาวบานไดดูแล รักษา และใชประโยชนรวมกัน โดยจัดตั้งเปนเครือขาย
ที่เขมแข็งในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาแมพรกิ 

 

 
 

 



ปีที่: - ฉบับที่: 25975
วันที่: อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: 'ทวี'เข้ารับทราบ4ข้อหา

รหัสข่าว: C-201124004026(24 พ.ย. 63/06:24) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 10.80 Ad Value: 11,880 PRValue : 35,640 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8779
วันที่: อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: พ่อเอ๋ปัด4ข้อหาบุกรุกป่าสวนผึ้งงัดนส.3ขึ้นมาสู้

รหัสข่าว: C-201124008017(24 พ.ย. 63/05:47) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 30.74 Ad Value: 23,055 PRValue : 69,165 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25975
วันที่: อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/โลจิสติกส์-นวัตกรรมขนส่ง

หน้า: 1(บน), 8

หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์ด่วนกะทู้-ป่าตองฉบับชัวร์ๆ

รหัสข่าว: C-201124035002(23 พ.ย. 63/07:36) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 66.21 Ad Value: 139,041 PRValue : 417,123 คลิป: สี่สี(x3)
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