
รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....(ฉบับสปท.) 

วัน/เดือน/ปี ความคบืก้าวหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

7 มี.ค. 59 

(ประกาศ

คณะกรรมาธิการฯ 

ที่ 15/2559) 

    - สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ได้แตง่ตั้งคณะท างานขับเคลื่อน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….  

เพื่อพิจารณาศกึษา วิเคราะห ์จัดท าแนวทางและข้อเสนอเพื่อผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. 

22 เม.ย. 59 

(ที่ (สปท) 

531/1559 

ลงวันที่ 7 มี.ค. 61) 

    - สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ผา่นโครงการสัมมนา เรื่อง 

“(ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….” โดยได้เชญิประชาชนผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจากภูมิภาคและ

หนว่ยงานต่าง ๆ ของประเทศไทย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนหรอืองค์กรเอกชน และภาคสื่อมวลชน 

จ านวน 150 คน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….  

ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ปรึกษาหารอืและรับฟังความคิดเห็น แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสัมมนา 

มาปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ให้มคีวามเหมาะสม 

6 ก.ค. 59     - สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เข้าที่ประชุม

คณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย (ครม. สนช. สปท.) ครั้งที่ 22 ซึ่งผลจากการพิจารณา เห็นชอบในหลักการ

ของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) และให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณา 

13 ก.ย.59 

(ค าสั่งกรมป่าไม้ 

ที่ 2102/2559 

ลงวันที่ 13 

ก.ย. 59) 

    - กรมป่าไม้แต่งตัง้คณะท างานย่อยเตรยีมการร่างกฎกระทรวง ระเบียบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน พ.ศ. …. ซึ่งได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ตามร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. 

(ฉบับ สปท.) ตั้งแตว่ันที่ 12 ต.ค.59 จนถึงปัจจุบัน (วันที่ 22 พ.ย. 60) จาก 8 กฎกระทรวง  

แล้วเสร็จจ านวน 6 กฎกระทรวง 

9 ธ.ค. 59 

(ที่ นร 0404 

(คนป.)ว 

13726) 

    - รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรี (ประธานคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่ายฯ)  

มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เพื่อโปรดทราบและ

พิจารณาตามมตขิองคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย (ครม. สนช. สปท.) 

30 ธ.ค. 59 

(ที่ ทส 

0207.3/ว 

4678) 

 

 

    - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งหนังสือแจ้งกรมป่าไมเ้พื่อพิจารณาด าเนินการตาม

มติของคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย (ครม. สนช. สปท.) 

วันที ่24 พ.ค. 61 



วัน/เดือน/ปี ความคบืก้าวหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

31 ม.ค. 60 

(ที่ ทส 

1609.2/20 

ลงวันที่  

26 ม.ค. 60 

    - กรมป่าไม้โดยคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้  

ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) โดยมีขอ้เสนอแก้ไขปรับปรุงร่างในบางประเด็น 

 

27 ก.พ. 60 

(ที ่ทส 

1604.45/ 

3759) 

    - กรมป่าไม้มีหนังสือส่งร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้ เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม  

18 เม.ย. 60 

(ที่ ทส

0222.5/ 

ว 1330) 

    - คณะท างานพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติของ ทส.ได้มกีารจัดประชุมครั้งที่ 1

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบบั สปท.) ที่กรมป่าไม้มีขอ้เสนอแก้ไขปรับปรุงร่าง 

ในบางประเด็น 

27 เม.ย. 60 

(ที่ ทส 

0222.5/ 

ว 1584) 

    - คณะท างานพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติของ ทส.ได้มกีารจัดประชุมครั้งที่ 2

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบบั สปท.) ที่กรมป่าไม้มีขอ้เสนอแก้ไขปรับปรุงร่าง 

ในบางประเด็น 

 

5 พ.ค. 60 

(ที่ ทส 

1604.45/ 

534) 

    - กรมป่าไม้ มีหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจง้ยืนยันเห็นชอบตาม 

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) พร้อมมกีารตั้งขอ้สังเกตประกอบร่างในบาง

ประเด็น เพื่อขอแก้ไขในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

9 พ.ค. 60 

(ที่ ทส 

0222.5/ 

ว 1690) 

    - คณะท างานพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติของ ทส. ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) โดยมีมติเห็นชอบและยืนยันตามร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

(ฉบับสปท.) พร้อมมกีารตั้งข้อสังเกตประกอบร่างในบางประเด็นและมอบหมายให้กรมป่าไม้จัดท า

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) พร้อมสรุปผลการ 

รับฟังความคิดเห็น อันเป็นไปตามที่แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ

มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้เพื่อเสนอคณะท างานพัฒนากฎหมาย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติของ ทส. 

 

 



วัน/เดือน/ปี ความคบืก้าวหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

16 พ.ค. 60     - กรมป่าไม้ได้ด าเนินตามมติการประชุมของคณะท างานพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติของ 

ทส. โดยการจัดใหม้ีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ เป็นระยะเวลารวม 16 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 60 ถึง 

วันที่ 31 พ.ค. 60 พร้อมทั้ง ได้ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑใ์นการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา

พระราชบัญญัติ (Checklist) พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น อันเป็นไปตามที่แนวทางการจัดท าและ

การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้ 

 

23 พ.ค. 60     - คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบบั สปท.) โดยมีมติเห็นชอบหลักการของร่างดังกล่าวพร้อมมีการ

ตั้งข้อสังเกตประกอบร่างในบางประเด็นและมอบหมายให้กรมป่าไม้ให้แก้ไขปรับปรงุรายละเอียดของ

หลักเกณฑใ์นการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) พร้อมสรุปผลการรับฟัง

ความคิดเห็น อันเป็นไปตามที่แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 

ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้ 

16 มิ.ย. 60 

(ที่ ทส

1604.45/ 

10938) 

    - กรมป่าไม้ ได้แก้ไขตามมติที่ประชุม โดยส่งหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

(ฉบบั สปท.) พร้อมรายละเอยีดของหลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ 

(Checklist) และสรุปผลการรับฟังความคดิเห็นอันเป็นไปตามที่แนวทางการจัดท าและการเสนอ 

ร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้ ใหก้ระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมพิจารณา 

18 ก.ค. 60 

(ที่ ทส 

1604.45/ 

1549) 

 

    - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

(ฉบับสปท.) เรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อขอความเห็นชอบให้เสนอ

คณะรัฐมนตรีซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สวุรรณ) ได้มหีนังสือใหค้วามเห็นชอบใหเ้สนอ

คณะรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจึงส่งรา่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

(ฉบับสปท.) ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี  

26 ก.ค. 60 

(ที่ นร 

0503/24831) 

     - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีได้มีหนังสือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดท าขอ้มูลเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) ใหจ้ัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

(ฉบับ สปท.) เพิ่มเติม โดยใหม้ีรายละเอียดเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  

เรื่อง แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย 

2) ใหแ้ก้ไขเพิ่มเติมบันทกึหลกัการและเหตุผล โดยให้ระบุใหชั้ดเจนในบันทึกหลักการและเหตุผล



วัน/เดือน/ปี ความคบืก้าวหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

ประกอบการเสนอร่างกฎหมายในการก าหนดโทษอาญาส าหรับความผดิร้ายแรง อันเป็นไปตาม

แนวนโยบายแห่งรัฐในการตรากฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

ซึ่งเป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มถิุนายน 2560 รับทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดท า

ร่างกฎหมายใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

 

21 ส.ค.60 

(ที่ ทส

1604.45/ 

15673) 

    - กรมป่าไม้ได้มีหนังสอืแก้ไขสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและบันทึกหลักการและเหตุผลของ 

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ให้มีความละเอียดครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีเสนอ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดลงนามหนังสือเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ

พิจารณาเสนอเข้าคณะรัฐมนตรตี่อไป 

11 ก.ย. 60 

(ที่ ทส

1604.45/ 

1991) 

    - รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามหนังสอืแก้ไขสรุปผล 

การรับฟังความคิดเห็นและบันทึกหลักการและเหตุผลของรา่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

(ฉบับสปท.) ใหม้ีความละเอียดครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

เพื่อพิจารณาเสนอเข้าคณะรัฐมนตรตี่อไป 

10 ต.ค. 60 

(ที่ นร 

0503/33169) 

    - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจง้ว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ีมคี าสั่งมอบหมายสรุปได้ดังนี้ 

1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอใหเ้สนอ

ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) 

2) หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสอืตอบเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  

พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) จ านวน 14 หนว่ยงาน ตอบเห็นชอบในหลักการ 6 หน่วยงาน และมี

ข้อเสนอแนะจ านวน 9 หน่วยงาน 

3) มอบหมายใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับร่างพระราชบัญญัตใินเรื่องนี ้

ไปพิจารณาร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ ก่อนน าเสนอ

คณะรัฐมนตรตี่อไป 

18 ต.ค. 60 

(ใบเสนองาน 

เลขรับ 6088 

ลงวันที่  

11 ต.ค. 60) 

 

    - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ใหก้รมป่าไม้พจิารณาด าเนินการตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ปฏิบัติราชการ

แทนนายกรัฐมนตรี 



วัน/เดือน/ปี ความคบืก้าวหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

24 ต.ค. 60 

(ที่ ทส 

1604.45/ 

20044) 

 

 

    - กรมป่าไม้ จัดประชุมคณะท างานพิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

เพื่อพิจารณาข้อเสนอของ 9 หน่วยงาน ที่มคีวามเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

(ฉบับ สปท.) 

27 ต.ค. 60 

(ที่ ทส 

1609.2/ 

1267) 

    - กรมป่าไม้ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

เพื่อพิจารณาข้อเสนอของ 9 หน่วยงาน ที่มคีวามเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

(ฉบับ สปท.) 

22 พ.ย. 60 

(ที่ ทส 

1604.45/ 

2312) 

    - กรมป่าไม้ สง่หนังสือแจง้ผลการประชุมพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวให้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาเชิญหน่วยงานที่ใหข้้อเสนอแนะรวม 9 หน่วยงาน 

ประชุมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหไ้ด้ข้อยุติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  

พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.)ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

29 ธ.ค. 60 

(ที่ ทส 

1604.45/ว 

4900 ลงวันที่ 

22 ธ.ค. 60)  

     - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมหารอืกับหน่วยงานที่ใหข้้อเสนอความเห็นต่อ

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....รวม 9 หนว่ยงาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหา 

ข้อยุติเกี่ยวกับร่างพระราชบญัญัติดังกล่าวก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณา ซึ่งการประชุมได้ขอ้ยุติในแต่ 

ละประเด็น โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการในร่างพระราชบญัญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบบั สปท.) และ

มอบหมายใหก้รมป่าไม้น าข้อยุติและข้อเสนอจากที่ประชุมเป็นข้อสังเกตประกอบร่างพระราชบัญญัติ 

ป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบบั สปท.) เพือ่น าเสนอคณะรัฐมนตรตีามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป เพื่อใหเ้กิด

ความชัดเจนใหก้รมป่าไม้จัดท าเอกสารร่างพระราชบัญญตัิป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบบั สปท.) ที่แกไ้ขข้อความ

ตามข้อยุติและข้อเสนอจากทีป่ระชุม 

8 ม.ค. 61 

(ใบเสนองาน 

เลขรับ 7613 

ลงวันที่ 29 

ธ.ค. 60) 

     - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มหีนังสือแจง้กรมป่าไม้วา่ ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ ได้เสนอรายงานการพิจารณาศกึษา  

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ มาเพื่อด าเนินการ โดยในการนี ้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพจิารณาแล้วมีค าสั่งมอบใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเปน็หน่วยงานหลกัรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกบักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศกึษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการ



วัน/เดือน/ปี ความคบืก้าวหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

พิจารณาหรอืผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งใหส้ านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับแจง้ค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

19 ม.ค. 61      - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมอบกรมป่าไม้น าข้อยุติและข้อเสนอจากที่ประชุม

ร่วมกับหนว่ยงานที่มีความเห็นและข้อเสนอ 9 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และ

ข้อเสนอแนะจากรายงานการพิจารณาศกึษาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ของ

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ มาปรับแก้ไข 

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... พร้อมทั้งน าร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขข้อความตามข้อเสนอ

ดังกล่าว ลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเพื่อรับฟังความคิดเห็น ตามแนวทางการ

จัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 

29 ม.ค. 61  

(ที่ ทส 

1604.45/ 

ว 333  ) 

     - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือเชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธกิาร และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อประชุมหารอืรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ของ

คณะกรรมาธกิารการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. – 14.30 น.  

ณ หอ้งประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  

 6 ก.พ. 61 

(ที่ ทส 

1604.45/ว ๓๓๓  

ลงวันที่ 2๙ 

ม.ค. 6๑) 

     - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้จัดประชุมเพื่อรับฟงัความคิดเห็น

เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. .... ณ หอ้งประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  

โดยมีหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชานชน และองค์กรเอกชน ได้เข้าส่วน 

ในการรับทราบข้อมูล ท าความเข้าใจ รว่มปรึกษาหารือและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ 

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

12 ก.พ. 61 

(ที่ คปก.03 

(คปก.)/ว122 

ลว 6 ก.พ. 61) 

     - คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  

มีหนังสือเชิญกรมป่าไม้เข้ารว่มประชุมใหข้้อมูลและความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย  

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... โดยที่ประชุมได้มอบใหก้รมป่าไม้รับความเห็นและข้อเสนอแนะ 

ไปพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

19 ก.พ. 61 

(ที่ คปก. 
06/157  

ลว 16 ก.พ. 61 

     - คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดนิทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม  

มีหนังสือเชิญกรมป่าไม้เข้ารว่มประชุมหารอื เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... กับประธาน

คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทีด่ินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

(นายบัณฑูร เศรษฐศโิรตม)์ เวลา 16.00 น. ณ หอ้งทวีบญุยเกตุ ช้ัน 2 อาคารส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี (หลังเก่า) ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขร่างพระราชบัญญัติ 



วัน/เดือน/ปี ความคบืก้าวหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

ป่าชุมชน พ.ศ. .... ใหส้อดคลอ้งกับข้อเสนอของคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน  

7 มี.ค.61 

(ที่ ทส 

0207.3/1306 

ลว 28 ก.พ.61) 

     - คณะกรรมการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ส านกัเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรี ได้มหีนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม กขร. เพื่อตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินการเกีย่วกบั 

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท าเนียบรัฐบาล  

8 มี.ค.61      - กรมป่าไม้จัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 

และสรุปและวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ลงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ตามแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตาม

บทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 เรียบร้อยแลว้ 

 

16 มี.ค. 61 

(ที่ ทส 

1604.45/ 

4688  

ลว 13 มี.ค. 61) 

     - กรมป่าไม้มีหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เสนอปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดน าเรียนรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดลงนามหนังสือเสนอรองนายกรัฐมนตร ี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  

และลงนามหนังสือเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

18 เม.ย.61 

(ที่ ทส 

1604.45/861) 

 

     - รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามหนังสือเสนอ 

รองนายกรัฐมนตร ี(พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ) เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้น าเรื่อง  

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อพิจารณาอนุมัตหิลักการ 

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

3 พ.ค.61      - รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาให้ความเห็นชอบให้น าเรื่อง รา่ง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อพิจารณาอนุมัตหิลักการร่างพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน พ.ศ. ....  

4 พ.ค. 61      - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ได้ส่งหนังสือถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี 

22 พ.ค. 61      - คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... โดยมีมตอินุมัตหิลักการ 

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเสนอ 

      - ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... อยู่ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ส่งมติคณะรัฐมนตรีใหส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งใหค้ณะกรรมการ

ประสานงานสภานิตบิัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนพิจารณาก่อนเสนอสภานิตบิัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 


