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คํานํา 
 

 นโยบายปา่ไมข้องภาครฐั ไดใ้หค้วามสําคญัในการจดัการปา่ไมอ้ยา่งยัง่ยนื
โดยสง่เสรมิและสนบัสนนุใหป้ระชาชนเขา้มามส่ีวนรว่มในการสงวน บาํรงุรกัษา 
และใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพอย่างสมดลุ โดยกรมปา่ไม้
ไดกํ้าหนดทศิทางการอนรุกัษค์วามสมบรณูข์องพืน้ท่ีปา่โดยใหช้มุชนทอ้งถิน่มบีทบาท
สําคญัในการจดัการปา่รว่มกับรฐัในรปูแบบของ “ปา่ชมุชน” มกีารปรบับทบาทของ
ภาครฐัและใชช้อ่งทางของกฎหมายเปดิโอกาสใหช้มุชนเขา้มามส่ีวนรว่มในการจดัการ
ทรพัยากรปา่ไมไ้ดอ้ยา่งถกูกฎหมาย “การมส่ีวนรว่ม” ในการดําเนนิงานปา่ชมุชน เปน็การรว่มกัน
ระหวา่งพนกังานเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการปา่ไม ้หรอืเจา้หนา้ทีอ่ืน่ของกรม
ปา่ไม ้ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท่ี้ 6 (อดุรธาน)ี 
ไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัของการมส่ีวนรว่มของประชาชน จงึไดจ้ดัดําเนนิการจดัการ
ความรูใ้นองคก์ร (Knowledge Management: KM) เพือ่เปน็การพฒันาคณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐัและเปน็ “องคก์รแหง่การเรียนรู”้ มุ่งสู่การนําไปพัฒนา
องค์ความรูด้้านการบริหารจดัการปา่ชมุชนเป็นหลัก  
 สํานกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท่ี้ 6 (อดุรธาน)ี ไดจ้ดัทํา “คูม่อืการพฒันา
ความรูด้า้นการบรหิารจดัการปา่ชมุชน” เพือ่เผยแพรแ่กเ่จา้หนา้ทีแ่ละผูท่ี้เกีย่วขอ้งไดใ้ช้
เปน็แนวทางในการดาํเนนิงานใหม้ปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อไป 
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ความเป็นมาของการดําเนนิงานป่าชุมชน 

 
 ปญัหาการบกุรกุปา่เพือ่ทําการเกษตรกรรม สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัหรอืลกัลอบตดัไม ้
มมีาตัง้แตใ่นอดตีจนถงึปจัจบุนั กรมปา่ไมเ้ปน็หนว่ยงานหลกัในการดแูลรกัษา
ทรพัยากรปา่ไม ้จงึทําการปอ้งกันปราบปราม จับกุมผู้กระทําผิดมาโดยตลอด 
แตด่ว้ยขอ้จํากดัของงบประมาณ ยานพาหนะ อปุกรณ ์และบคุลากร รวมท้ังพ้ืนท่ี
ตอ้งดแูลเปน็จาํนวนมาก ทําใหก้ารปอ้งกันปราบปรามยงัไมเ่พยีงพอตอ่การดูแล
รกัษาปา่ กรมปา่ไมจ้งึมแีนวคดิทีจ่ะใหช้มุชนทีอ่ยูใ่นและนอกเขตปา่ ชว่ยเจ้าหนา้ที่ป่าไม้
ในการดูแลรักษาปา่ในรปูแบบ “ป่าชมุชน” 
 แนวคดิในการบรหิารจดัการปา่ในรปูแบบปา่ชมุชน มวีวิฒันาการมาจาก
การดาํเนนิงานโครงการดา้นปา่ไมอ้ยา่งมส่ีวนรว่มตา่งๆ ในอดตี ซ่ึงพอสรุปได้
ดังนี ้
 พ.ศ. 2484 ส่งเสริมการปลกูต้นไม้ในสถานที่ราชการ โรงเรียน 
วัด ในวันสําคญัต่างๆ เช่น วันชาติ (24 มิถุนายน) 
 พ.ศ. 2495 รฐับาลไดกํ้าหนดในวนัชาต ิ24 มถินุายน เปน็วนัปลกูต้นไม้
แห่งชาต ิและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับกลา้ไม้ไปปลูกในพื้นท่ีต่างๆ 
 พ.ศ. 2513 ดําเนนิการคดัเลอืกปา่ใกลห้มูบ่า้นเพือ่จดัการใหเ้กดิประโยชน์
กับประชาชนในหมู่บา้นปา่ไม ้เพื่อการใช้สอยแบบเอนกประสงค์  
 พ.ศ. 2519 ดําเนนิการจดัหมูบ่า้นปา่ไม ้เพือ่รวบรวมราษฎรทีก่ระจดักระจาย
ในเขตตน้น้าํลําธารมาอยูใ่นพืน้ท่ี ซ่ึงเหมาะกบัเกษตรในพืน้ท่ีปา่สงวนแห่งชาติท่ีมี
สภาพเสื่อมโทรม มีการปลูกป่าเพื่อปรับปรุงส่ิงแวดล้อม และรักษาป่าที่
ยังมีความอดุมสมบูรณอ์ยู ่
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พ.ศ. 2520 ดาํเนนิการตามโครงการปลกูไมย้นืตน้แบบประชาอาสา 

โดยปลกูตามโรงเรยีน วดั สองขา้งทาง ท่ีสาธารณะประจาํหมูบ่า้น คา่ยลูกเสือ 
สถานที่ราชการ หรอืสถานทีท่ี่ดูแลรักษาได ้

พ.ศ. 2523 โครงการไมฟ้นืและไมใ้ชส้อยของชาวเขา เพือ่การพฒันาแหลง่
ปา่ไมใ้หกั้บชมุชนชาวเขาทีก่รมปา่ไมเ้ขา้ไปดําเนนิการพฒันาตน้น้ําในภาคเหนอื 

พ.ศ. 2525 และปีตอ่ๆ มา ดําเนนิการตามโครงการปลูกไม้ใช้สอย
สําหรบัหมูบ่า้นโดยผสมผสานในโครงการพฒันาของกรมปา่ไม ้เชน่ โครงการจดั
หมูบ่า้นปา่ไม ้โครงการพัฒนาลุม่น้ําซึง่มหีนว่ยราชการหลายหนว่ยงานทีด่ําเนนิการ
เกีย่วกบัการจดัตัง้ปา่ชมุชน เพือ่เปน็แหลง่ไมใ้ชส้อย เชน่ กรมพัฒนาท่ีดนิ สํานักงาน
พลังงานแห่งชาต ิกรมโยธาธกิาร 

พ.ศ. 2530 โครงการพฒันาปา่ชมุชน ดําเนนิการในพืน้ท่ีสาธารณะหมู่บา้น 
มกีารจดักลุม่เกษตรกรอบรมกลุม่เกษตรกร และคร ูในพืน้ท่ีเปา้หมาย สนบัสนนุ
การเพาะกลา้ไมแ้ละสง่เสรมิใหป้ลกูปา่ชมุชนในพืน้ท่ีหมูบ่า้น ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่6 

พ.ศ. 2531-2535 ดําเนนิการจดัระบบการสง่เสรมิความรว่มมอืดา้นป่าไม ้
ในทอ้งท่ีจงัหวดัเปา้หมาย 47 จงัหวดั โดยความชว่ยเหลอืของ UNDP/FAO/SIDA 
เพื่อให้บริการทางด้านชุมชนตา่งๆ ท่ีพ่ึงพิงพ้ืนท่ีป่าไม ้

ในชว่งป ีพ.ศ. 2530-2537 กรมปา่ไมไ้ดร้บัความชว่ยเหลอืจากมลูนธิิ
ฟอรด์ในการพฒันาโครงการนํารอ่งทางวนศาสตรช์มุชนในประเทศไทย โดยเปน็
ความรว่มมอืระหวา่งกรมปา่ไม ้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่และ
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ดาํเนนิงานในพืน้ท่ีใหม้สิีทธทํิากนิ (ส.ท.ก.) จงัหวดั
ขอนแกน่ ชยัภมู ินครราชสมีา และกาฬสนิธุ ์
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 ชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2535-2539) 

โครงการพัฒนาป่าชุมชนได้ถูกกําหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนพัฒนา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มระดบัจงัหวดัตามแผนพฒันาจงัหวดั ภายใต้
ระบบโครงการพฒันาชนบท (กชช.) ซ่ึงมุง่กระจายอาํนาจจากสว่นกลางไปยงั
ส่วนภมูภิาค โดยดาํเนนิการใชพ้ื้นท่ีปา่สงวนแหง่ชาตแิละปา่พืน้ท่ีอืน่ๆ ยกเวน้
เขตวนอทุยาน เขตรกัษาพนัธุสั์ตวป์า่ พ้ืนท่ีตน้น้ําลําธาร ชัน้ 1A โดยมกีารฝกึอบรม
เจา้หนา้ทีข่องภาครฐัและกลุม่ราษฎร เพือ่การดาํเนนิการปา่ชมุชน การศกึษาและ
วจิยัก่ึงปฏบิตักิาร โดยการประสานงานระหวา่งภาครฐับาลและองคก์รพฒันา
เอกชน 

ในชว่งป ีพ.ศ. 2540-2542 กรมปา่ไมย้งัทําการสง่เสรมิพัฒนาโครงการ
ปา่ชมุชนตลอดมาโดยเฉพาะรปูแบบการจดัตัง้ปา่ชมุชน โดยไดทํ้าการขึน้ทะเบยีนปา่ชมุชน 
(จดัตัง้ปา่ชมุชน) เปน็ผลสําเรจ็ครัง้แรกในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2542 จํานวน 3 แหง่ 
ด้วยกัน คือ 

1. ปา่ชมุชนเขาราวเทยีนทอง หมูท่ี่ 10 ตาํบลเนนิขาม อาํเภอเนนิขาม 
จังหวัดชัยนาท 

2. ปา่ชมุชนปางขนนุ หมูท่ี่ 6 ตําบลนาบอ่คํา อําเภอเมอืง จงัหวดักําแพงเพชร 
3. ปา่ชมุชนเขาวงัเยีย่ม หมูท่ี่ 9 ตําบลนาบอ่คํา อําเภอเมอืง จงัหวดักําแพงเพชร 
ซ่ึงในปจัจบุนั (31 ส.ค. 2557) กรมปา่ไมไ้ดทํ้าการจดัตัง้ปา่ชมุชน 

รวมท้ังส้ิน 9,002 หมู่บา้น รวมพ้ืนท่ีมากกว่า 3.7 ล้านไร่ 
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ในชว่งปงีบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมปา่ไมไ้ดป้รบัเปลีย่นวธิกีารสนับสนุน

ชมุชนจากการสนบัสนนุกลา้ไม ้จาํนวน 20,000 กลา้/หมูบ่า้น เปน็การสนับสนนุ
กิจกรรมการบริหารจดัการพืน้ท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซ่ึงเปน็การ
จดัสรรเงนิอดุหนนุใหช้มุชนดาํเนนิการตามแผนงานดา้นปา่ชมุชนทีไ่ด้รว่มกันวางไว ้
เฉลีย่ 50,000 บาท/หมูบ่า้น และกจิกรรมพฒันาอาชพีดา้นปา่ไมจ้ากปา่ชมุชน จํานวน 
20,000 บาท/หมูบ่า้น ซ่ึงตอ่มา กรมปา่ไมทํ้าการสง่เสรมิการจดัการปา่ชุมชน
ตามแนวทางดงักลา่วมาจนถงึปจัจบุนั (31 ส.ค. 2557) โดยมหีมูบ่า้นเปา้หมายที่
รบัการสนบัสนนุงบเงนิอดุหนนุ เพือ่การบรหิารการจัดการปา่ชมุชนไปแลว้ท้ังส้ิน 
3,642 หมูบ่า้น เปน็งบประมาณรวม 269 ลา้นบาท 

สําหรบัขัน้ตอน กระบวนการจดัตัง้ปา่ชมุชน มกีารปรบัปรงุ เพิ่มเตมิ และพัฒนา 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความตอ้งการของชมุชน ภายใต้ระเบยีบ
และกฎหมายทีม่อียู ่โดยไดม้กีารระดมความคดิเหน็ของผู้อํานวยการสว่นจดัการปา่ชุมชน 
สํานกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท่ี้ 1-13 สํานกัจดัการทรพัยากรปา่ไมส้าขาทุกสาขา 
และหวัหนา้ศนูยส่์งเสรมิวนศาสตรช์มุชน รวมท้ังเจา้หนา้ทีท่ี่เกีย่วขอ้ง รวม 100 คน 
จากทัว่ประเทศ เมือ่วนัท่ี 17-19 ธนัวาคม 2556 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัด
นครราชสมีา รวมทัง้มกีารประชมุทบทวนและพฒันาในเรือ่งดงักลา่วอกี 2 ครัง้ 
คือ ครั้งแรก เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสํานักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงัหวดัพษิณโุลก และครัง้ท่ี 2 เมือ่วันท่ี 11 
มถินุายน 2557 ณ หอ้งประชมุศนูยฝึ์กอบรมที ่3 (ชะอํา) จงัหวดัเพชรบุร ี
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โดยสรปุประเดน็การพฒันา ปรบัปรงุ ขัน้ตอน วธิกีาร จดัทาํโครงการ

ป่าชมุชนได้ดังนี้ 
1. ลดขั้นตอนการจัดทาํโครงการป่าชุมชน 
2. ขยายระยะเวลาดาํเนินโครงการป่าชมุชน เป็น 10 ป ี
3. กําหนดขัน้ตอนการตอ่อายโุครงการปา่ชมุชนใหม ่(แบบ ปชช.5) 

แทนการจัดทําโครงการใหม่ท้ังหมด (แบบ ปชช.1-3) 
4. การจัดทําแผนที่แสดงขอบเขตป่าชมุชนบนแผนที่ภาพถ่ายออโตสี

เชงิเลข มาตราสว่น 1:4,000 และการจดัทําหนงัสือแสดงโครงการปา่ชมุชน 
5. การแบ่งกลุ่มปา่ชุมชน 
ซ่ึงกรมปา่ไมไ้ดร้วบรวมขอ้เสนอแนะตา่งๆ ไปวเิคราะหจ์ดัทําคูม่อืฉบบันี้

ขึ้น ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือสําหรับ
เจา้หนา้ทีป่า่ไมใ้ชใ้นการสง่เสรมิการจดัทําโครงการปา่ชมุชน ใหข้ยายผลทนัตอ่ความ
ตอ้งการของชมุชนตอ่ไป 
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 หมายถงึ ปา่หรอืท่ีดนิอืน่ใด ซ่ึงกรมป่า
ไม้ไดอ้นมุัติใหเ้ป็นโครงการปา่ชุมชน ตาม
แนวทางของกรมป่าไม ้ภายใตก้ฎหมาย กฎ 
หรือระเบยีบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนรว่มกับเจา้หนา้ทีข่องกรมปา่ไม ้ในการควบคมุ 
ดูแล รักษา และบํารุงปา่ เพือ่ให้ปา่เกิดความ
ยั่งยืน ชมุชนได้รับประโยชน ์ 
เจ้าหนา้ที่ปฏบิตัิงานโครงการป่าชมุชน 
 หมายถึง เจ้าหน้าที่ของกรมปา่ไม้ซ่ึงปฏบิตัิหน้าที่ส่งเสริมปา่ชุมชน
ตามคําสั่งกรมป่าไมใ้ห้ดาํเนินการควบคมุ ดแูล รักษา และบํารุงป่า 
รว่มกับผู้นาํชมุชนและราษฎรหรอืกลุม่ราษฎรในชมุชน ตามโครงการปา่ชมุชน 
ท่ีได้รับอนุมตัิจากกรมปา่ไม ้

ป่าชมุชน  

การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
ความหมาย 
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สมาชิกปา่ชมุชน  
หมายถึง ราษฎรในชุมชนที่ได้รับการอนมุตัใิห้จัดทําโครงการป่าชุมชนตาม
แนวทางของกรมป่าไม ้
 
คณะกรรมการป่าชมุชน  
หมายถึง คณะบุคคลที่เป็นสมาชิกป่าชมุชนที่ได้รับการคัดเลือกในที่ประชมุ
ราษฎร ใหทํ้าหนา้ทีใ่นการดําเนนิงานปา่ชมุชน รวมท้ังการตดิตอ่ประสานงาน
ชมุชน หนว่ยงานภาครฐั เอกชน หรอืหนว่ยงานอืน่ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประธานคณะกรรมการป่าชมุชน  
หมายถงึ ผู้ท่ีไดร้บัการคดัเลอืกจากทีป่ระชมุราษฎรหรอืจากสมาชกิกลุม่ปา่ชมุชน ใหทํ้าหนา้ที่
ในการดําเนินงานป่าชุมชน รวมท้ังการตดิตอ่ประสานงานชมุชน หนว่ยงาน
ภาครฐั เอกชน หรอืหนว่ยงานอืน่ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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หนว่ยงานรบัผิดชอบ  
หมายถงึ หนว่ยงานในสงักัดกรมปา่ไมซ่ึ้งเปน็หนว่ยปฏบิตัติามแผนงานและงบประมาณ
ประจําปี กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
  
หมู่บา้นเปา้หมาย  
หมายถึง หมูบ่า้นซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นเป้าหมาย การดําเนินกิจกรรม
ส่งเสรมิการจดัการปา่ชมุชนตามแผนงานและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณนัน้ๆ 
 
       วัตถุประสงค์ของการส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน 
 
1) ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหร้าษฎรชมุชนเขา้มามส่ีวนรว่มกบัรฐัและชมุชน ในการจัดทํา
พ้ืนท่ีให้เป็นปา่ของชมุชน หรอืจดัการปา่ธรรมชาต ิด้วยการควบคมุ ดูแล 
รักษา หรือบํารุงป่า 
2) ส่งเสรมิและสนบัสนนุศกัยภาพของชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็ มคีวามสามารถในการรว่ม
จดัการปา่ในทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน 
และหน่วยงานของรัฐใหม้ีความเข้มแข็งในบทบาทของการอนรุักษ์ป่าไม ้
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พื้นที่ดําเนนิโครงการป่าชุมชน   
 
 

1) พ้ืนท่ีปา่สงวนแหง่ชาต ิตามพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 
2) พ้ืนท่ีป่า ตามพระราชบญัญัติปา่ไม ้พุทธศักราช 2484 
3) ท่ีดนิอนัมลีกัษณะเปน็ท่ีสาธารณะประโยชน ์หรอื พ้ืนท่ีหนว่ยงานตา่งๆ  ท่ีกํากบั
ดแูลรกัษาพืน้ท่ีหรอืมอีํานาจครอบครอง 
 
   ขอ้ควรคํานงึของการคดัเลอืกพืน้ท่ีดาํเนนิโครงการปา่ชมุชน ควรมลีักษณะดังนี ้
 
 1) พ้ืนท่ีท่ีมอีาณาเขตอยูต่ดิหรอืใกลห้มูบ่า้น และราษฎรในหมูบ่า้นมคีวามพร้อม
และสนใจที่จะร่วมจดัทําโครงการป่าชุมชน  
 2) ไมอ่ยูใ่นเขตพืน้ท่ีอนรุกัษ ์เชน่ เขตอทุยานแหง่ชาต ิเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ปา่ 
วนอุทยาน หรอืเขตห้ามล่าสตัว์ป่า 
 3) ไมเ่ปน็พ้ืนท่ีซ่ึงส่วนราชการหรอืผู้หนึง่ผู้ใดไดร้บัอนญุาตเขา้ทําประโยชน ์
หรือพ้ืนท่ีท่ีกรมป่าไม้ใช้หรือจดัการ หรอืประกาศเป็นพ้ืนท่ิวิจัยทางวิชาการ
หรือประโยชนอ์ย่างอื่นของรัฐ 
 4) กรณีเป็นพ้ืนท่ีอันมีลักษณะเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนท่ี
ของหนว่ยงานตา่งๆ  ตอ้งไดร้บัการยนิยอมหรอืแจง้ไมข่ดัขอ้ง จากหน่วยงานที่กํากบั
ดูแลรักษาพื้นท่ี หรอืผู้มีอาํนาจครอบครอง 
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    กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 
 

การอนมุตัโิครงการปา่ชมุชน และการสัง่การพนกังานเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน
โครงการปา่ชมุชน 

1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545  

มาตรา 32 บญัญตัวิา่ “กรมมอีํานาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัราชการของกระทรวง
ตามทีกํ่าหนด ในกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการของกรม หรอืตามกฎหมาย 
ว่าด้วยอาํนาจหน้าที่ของกรมนัน้ในกรมมีอธิบดีคนหนึ่งเปน็ผู้บงัคบับญัชา
ขา้ราชการ และรบัผิดชอบในการปฏบิตัริาชการของกรมใหเ้กดิผลสมัฤทธิแ์ละ
เปน็ไปตามเปา้หมาย แนวทาง และแผนการปฏบิตัริาชการของกระทรวง ฯลฯ” 

2) กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกรมปา่ไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2551 

กําหนดภารกจิและอํานาจหนา้ทีข่องกรมปา่ไม ้โดยในขอ้ 2(3) กําหนด
อํานาจหนา้ที ่ “ส่งเสรมิการปลกูปา่ การจดัการปา่ชมุชน และการปลกูสรา้งสวน
ปา่ เชงิเศรษฐกจิ ฯลฯ” 

3) พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พุทธศกัราช 2484 หมวด 1 การทําไมแ้ละเกบ็หาของปา่ 
 
   ส่วนท่ี 1 การทําไมห้วงห้าม 

 มาตรา 17 บญัญตัวิา่ “บทบญัญตัใินสว่นนี ้มใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณีดังต่อไปนี ้
(1) พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ดักระทําไปเพือ่ประโยชนใ์นการบํารงุปา่ การคน้ควา้

หรอืการทดลองในทางวชิาการ 
(2) ผู้เก็บหาเศษไม้ปลายไม้แห้งท่ีล้มขอนนอนไพรอันมีลักษณะเปน็

ไมฟ้นืซ่ึงมใิชไ่มสั้กหรอืไมห้วงหา้มประเภท ข ไปสาํหรบัใชส้อยบา้นเรอืนแห่งตน
หรือประกอบกจิของตน” 
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 ส่วนท่ี 5 ของป่าหวงหา้ม 
 

 มาตรา 32 บญัญตัวิา่ “บทบญัญตัใินสว่นนีม้ใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณท่ีีพนกังาน
เจา้หนา้ทีจ่ดักระทาํไปเพือ่ประโยชนก์ารบํารงุปา่ การคน้ควา้ หรอืการทดลองในทางวิชาการ” 
 4) พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 หมวด 2 การควบคมุและ
รกัษาปา่สงวนแหง่ชาต ิ
 มาตรา 19 บญัญตัวิา่ “เพือ่ประโยชนใ์นการควบคมุ ดแูล รกัษาหรอืบาํรงุ
ปา่สงวนแหง่ชาต ิอธบิดมีอีาํนาจสัง่เปน็หนงัสือใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีห่รอื เจา้หนา้ที่
ของกรมปา่ไม ้กระทําการอยา่งหนึง่อย่างใดในเขตปา่สงวนแหง่ชาตไิด”้ 
 หมายเหต ุ: การใชอ้าํนาจของอธบิดกีรมปา่ไม ้ตามมาตรา 19 ดงักลา่ว 
เปน็บทยกเว้นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัฉิบับเดียวกัน 
 มาตรา 14 บญัญตัวิา่ “ในเขตปา่สงวนแหง่ชาตหิา้มมใิหบ้คุคลใดยดึถอืครอบครอง
ทําประโยชนห์รอือยูอ่าศยัในท่ีดนิ ก่อสรา้งแผว้ถาง เผาปา่ ทําไม ้เกบ็หาของปา่ 
หรอืกระทําดว้ยประการใดๆ อนัเปน็การเสือ่มเสียแกส่ภาพปา่สงวนแหง่ชาต ิเวน้แต ่
 (1) ทําไมห้รอืเกบ็หาของปา่ตามมาตรา 15 เขา้ทําประโยชนห์รอือยูอ่าศยัตาม 
มาตรา 16 มาตรา 16 ทว ิหรอืมาตรา 16 ตร ีกระทําการตามมาตรา 17 
ใชป้ระโยชนต์ามมาตรา 18 หรอืกระทําการตามมาตรา 19 หรอืมาตรา 20 
 (2) ทําไมห้วงหา้มหรอืเกบ็หาของปา่หวงหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม”้ 
 5) กฎกระทรวงฉบับที่ 1,106 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 วา่ดว้ยการทําไมใ้นปา่สงวนแห่งชาต ิ
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  ข้อ 3 การทาํไม้ในเขตปา่สงวนแห่งชาติเพือ่ใช้สอยในครัวเรอืนของ
ตนในกรณดีังต่อไปนี้ ให้ไดร้ับการยกเวน้ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาต  
 1) การเกบ็หาเศษไมป้ลายไมต้ายแหง้ท่ีลม้ขอนนอนไพรอนัมลีกัษณะเปน็ไมฟ้นื 
 2) การตดัไม้ไผ่ทุกชนิด 

3) การเก็บหาหวายและเถาวัลย์ 
4) การทําไมต้ามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

    และประกอบดว้ยระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการอนญุาตทําไมภ้ายในเขตปา่
สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2529 ขอ้ 20 การทาํไมใ้นเขตปา่สงวนแหง่ชาตเิพือ่ใชส้อยใน
ครวัเรอืนของตน ท่ีไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งขออนุญาตตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
นี ้ใหผู้้วา่ราชการจงัหวดัประกาศอนญุาตไวเ้ปน็คราวๆ ภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ
แหง่หนึง่แหง่ใดโดยเฉพาะ 
 6) กฎกระทรวงฉบับที่ 1,107 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัปิ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ว่าด้วยการเกบ็หาของปา่ใน
เขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ
  ขอ้ 2 การเกบ็หาของปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาตเิพือ่ใชส้อยหรอืบรโิภคใน
ครวัเรอืนของตนในกรณดีงัตอ่ไปนี ้ใหไ้ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งขอรับใบอนญุาต 

1) การเก็บหาหญ้าคา อ้อ พง แขม ปรอื กก กระจดู ใบพลวง 
2) การเก็บหาผลไม้ หนอ่ไม ้เห็ด หรอืพืชชนิดอื่นๆ 
3) การเก็บหาผัก กลอย มนั สมุนไพร รากไม ้
4) การเก็บหาชันไม ้
5) การเกบ็หาผลหรอืฝักสะตอ หรอืผลหรอืฝักเหรยีงหรอืผลเนยีง โดยไมทํ่า

อนัตรายหรอืกระทําการใดๆ  อนัเปน็อนัตรายแกต่น้สะตอหรอืตน้เหรยีงหรอืตน้เนยีง  
6) การเก็บหาของปา่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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 และประกอบดว้ยระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ยการอนญุาตเกบ็หาของปา่ภายในเขตปา่
สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2529 ขอ้ 17 การเกบ็หาของปา่ภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาตเิพือ่ใช้
สอยหรอืบรโิภคในครวัเรอืน ท่ีไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งขออนญุาตตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี ้
ใหผู้้วา่ราชการจงัหวดัประกาศอนญุาตไวเ้ปน็คราวๆ  ภายในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิแหง่หนึง่
แหง่ใดโดยเฉพาะ 
 7) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
 
  ส่วนท่ี 3 อาํนาจหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมอีํานาจหนา้ที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งในด้าน เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
 มาตรา 67 ภายใตบ้ังคับแหง่กฎหมาย องค์การบริหารสว่นตําบล  
มีหน้าทีต่้องทําในเขตองค์การบริหารตําบล ดังตอ่ไปนี ้

1) จัดใหม้ีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้าํ ทางเดิน และที่สาธารณะ  

รวมท้ังกําจดัมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
7) คุม้ครอง ดแูล และบํารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
8) บํารงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาท้องถิน่ และวฒันธรรม

อันดขีองท้องถิน่ 
9) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีท่างราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณ

หรือบุคลากรให้ตามความจาํเป็นและสมควร 
มาตรา 68 ภายใตบ้ังคับแหง่กฎหมาย องค์บริหารส่วนตาํบลอาจ

จัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังตอ่ไปนี้  
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1) ใหม้ีน้าํเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2) ใหม้ีและบํารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้าํ 
4) ใหม้แีละบํารงุสถานทีท่ี่ประชมุ การกฬีา การพกัผ่อนหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ ์
6) ส่งเสริมใหม้ีอตุสาหกรรมในครอบครัว 
7) บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8) การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรพัยสิ์นอนัเปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 
9) หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององค์การบริหารส่วนตาํบล 
10) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11) กิจการเกีย่วกับการพาณชิย์ 
12) การท่องเที่ยว 
13) การผังเมอืง 
มาตรา 69 อํานาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตําบลตามมาตรา 66 

มาตรา 67 และมาตรา 68 นัน้ ไมเ่ปน็การตดัอํานาจหนา้ทีข่องกระทรวง ทบวง 
กรม หรอืองคก์ารหนว่ยงานของรฐั ในอนัท่ีจะดาํเนนิกิจการใดๆ เพือ่ประโยชน์
ของประชาชนในตําบล แตต่อ้งแจง้ใหอ้งคบ์รหิารสว่นตําบลทราบลว่งหนา้ตาม
สมควร ในกรณนีีห้ากองคก์ารบรหิารสว่นตําบลมคีวามเหน็เกีย่วกบัการดาํเนนิ
กิจการดงักลา่ว ใหก้ระทรวง ทบวง กรม หรอืองคก์าร หรอืหนว่ยงานของรฐั 
นําความเหน็ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลไปประกอบการพจิารณาดําเนนิกิจการ
นัน้ดว้ย 
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    แนวทางการดาํเนินงานส่งเสริมการจดัการปา่ชมุชน 
 
    กระบวนการมส่ีวนรว่มของชมุชนในการบรหิารจดัการปา่และการบรูณาการ
การทํางานของทกุภาคสว่นท่ีเกีย่วขอ้งนัน้ มวีธิกีารดําเนนิการ ดงันี้ 
 1) การส่งเสริมประชาสัมพันธ ์

กรมป่าไมมุ้่งเนน้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการป่าชมุชน
จงึมแีผนปฏบิตักิารใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่เกีย่วขอ้งท่ัวประเทศ ดําเนนิการสง่เสรมิประชาสัมพันธ์ 
ทําความเข้าใจให้ชุมชนรับทราบถึงปัญหาด้านป่าไม้ และวิธีแก้ไขปัญหา 
ตามแนวคิดด้านป่าชุมชน 

2) การจัดตั้งป่าชมุชน 
เมือ่ชมุชนรบัทราบปญัหา และมคีวามตอ้งการจะแกไ้ขปญัหา โดยการจดัทาํ

โครงการปา่ชมุชนแลว้ จะตอ้งมกีารประชมุราษฎร เพือ่คดัเลอืกคณะกรรมปา่ชมุชน 
และรว่มกันลงลายมอืชือ่ไมน่อ้ยกวา่ 50 คน (ตอ้งมอีาย ุ18 ปขีึน้ไป และมภีมูลิําเนา
อยูใ่นพืน้ท่ีหมูบ่า้น) จดัทําหนงัสือคําขอจดัทําโครงการปา่ชมุชน ตอ่เจา้หนา้ทีป่า่ไม ้
(ตามแบบ ปชช.1) เมือ่เจา้หนา้ทีป่า่ไม ้ทําการสํารวจพืน้ท่ี (ตามแบบ ปชช.2) 
และชมุชนเหน็วา่เหมาะสมจะรว่มกันจดัทาํแผนงานการจดัการปา่ชมุชนเรยีกวา่โครงการปา่ชมุชน 
เพือ่เสนอกรมปา่ไมอ้นมุตั ิ(ตามแบบ ปชช.3) 

3) การฝึกอบรมบุคลากรและราษฎร 
กรมปา่ไมจ้ะทําการฝกึอบรมบคุลากรและตวัแทนของชมุชนจากหมูบ่า้นเปา้หมาย

เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับงานดา้นปา่ชมุชน การวางแผนระดบัชมุชนและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่การบรหิารจดัการปา่ โดยมกีระบวนการถา่ยทอดความรูเ้พือ่พัฒนาความรู ้และทกัษะ
แกผู้่มส่ีวนไดส่้วนเสียคอืบคุลากรในหนว่ยงาน ปลีะ 200 คน และผูม้ส่ีวนไดเ้สว่นสีย
ซ่ึงเปน็ผู้แทนในแตล่ะกลุม่เปา้หมายปลีะไมต่่ํากวา่ 2,000 คน โดยการจดัโครงการ
ประชมุ/อบรม/สัมมนา รวมท้ังมกีารเผยแพรค่วามรูก้ารทําสือ่ประชาสมัพันธต์ามชอ่งทาง
ตา่งๆ  เชน่ การทําคูม่อื/แผ่นพับ เปน็ตน้ 
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4) การบริหารจัดการป่าโดยการสนับสนุนจากภาครฐั 

 เมือ่ชมุชนในหมูบ่า้นเปา้หมายระดมความคดิ เพือ่จดัทาํแผนการบริหารจัดการ
ปา่ชมุชนแลว้ กรมปา่ไมจ้ะสนบัสนนุงบประมาณ หมวดเงนิอดุหนนุ เฉลี่ยหมู่บา้นละ 
100,000 บาท ใหกั้บชมุชนเพือ่ดําเนนิการตามแผนทีว่างไว ้โดยเจ้าหนา้ที่ของรฐั
เป็นผู้ให้ความรู ้ร่วมคดิ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมดําเนินการ 

5) การติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินงาน   
ชมุชนและเจา้หนา้ทีป่า่ไมร้ว่มกันตรวจสอบ ตดิตามผลการดาํเนนิงาน เสนอกรมปา่ไม้

ปีละ 1 ครั้ง (ตามแบบ ปชช.4) 
สําหรับการบูรณาการในภาคส่วนอื่นๆ หากชุมชนมีความประสงค์จะ

ดําเนนิการ ไดกํ้าหนดไวใ้นโครงการปา่ชมุชน (แบบ ปชช.3) โดยเปดิโอกาสให้
ชมุชนสามารถรบัการสนบัสนนุจากองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ NGO หรือภาคเอกชน 
เพือ่มารว่มดาํเนนิการภายใตโ้ครงการและแผนงานทีว่างไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1) การจดัทําโครงการป่าชุมชน  
สําหรบัขัน้ตอนการจดัทําโครงการปา่ชมุชนนัน้ ใหด้ําเนนิการตามแนวทางดงัตอ่ไปนี้ 
 1) การขออนญุาตจัดทําโครงการป่าชมุชน (แบบ ปชช.1) 
 1.1) เจ้าหน้าทีส่่งเสริมป่าชมุชนและผู้นําชุมชนจัดประชุมราษฎรอยา่ง
เปิดเผยเพือ่ชี้แจงทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจดัทําโครงการป่าชมุชน
โดยใหม้มีตจิากทีป่ระชมุวา่ เหน็สมควรรว่มกันจดัทําโครงการปา่ชมุชน จากนัน้
ให้คัดเลอืกคณะกรรมการปา่ชมุชน และประธานคณะกรรมการป่าชุมชน 
โดยใหแ้นบสาํเนารายชือ่ผู้เขา้รว่มประชมุและภาพถา่ยสกีารประชมุ (อยา่งนอ้ย 1 ภาพ) 
และแผนทีสั่งเขปแสดงที่ตั้ง พร้อมเอกสารอืน่ท่ีเกี่ยวข้องเสนอหน่วยงาน
รับผิดชอบ 
  1.2) ราษฎรในหมูบ่า้นใดมคีวามประสงคจ์ะขอเขา้รว่มจดัทําโครงการปา่ชุมชน
ในท้องท่ีนั้นๆ และราษฎรในชุมชนนั้นมศีกัยภาพที่สามารถเข้าไปดูแลรกัษา
ปา่ทีจ่ะขอเขา้รว่มจดัทําโครงการปา่ชมุชนได ้จะตอ้งมอีายตุัง้แต ่18 ปบีรบิรณู์
ขึน้ไป มภีมูลิําเนาอยูใ่นทอ้งท่ีจํานวนตัง้แต ่15 คนขึน้ไป ลงลายมอืชือ่ในหนงัสือ
รอ้งขอเขา้รว่มจดัทาํโครงการปา่ชมุชน ยืน่ตอ่ผู้นําชมุชน (ผู้ใหญบ่า้น กํานนั 
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล นายกเทศมนตร ีหรอืประธานคณะกรรมการปา่ชุมชน
แลว้แตก่รณ)ี เปน็ตวัแทนยืน่แบบคําขออนญุาตจดัทําโครงการปา่ชมุชน (แบบ ปชช.1) 
 

กระบวนการจัดทําโครงการป่าชุมชน 
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 1.3) การจดัทาํโครงการปา่ชมุชนใหพิ้จารณาดาํเนนิการเปน็รายหมูบ่า้นเพือ่ให้
สอดคลอ้งกับแผนงานและงบประมาณ กิจกรรมสง่เสรมิการจดัการปา่ชุมชน และ
การจดัสรรงบประมาณ หมวดงบเงนิอดุหนนุกิจกรรมบรหิารจดัการพื้นท่ีโดย
การสนับสนุนจากภาครฐั ซ่ึงมีหน่วยนบัเปน็รายหมู่บา้น 
  1.4) กรณกีลุม่ราษฎรจากหลายหมูบ่า้น รว่มกนัร้องขอจดัทําโครงการปา่ชุมชน
ในพืน้ท่ีท่ีครอบคลมุหลายหมูบ่า้น เพราะไมส่ามารถกําหนดขอบเขตการบรหิารจัดการปา่
ของแตล่ะหมูบ่า้น และมคีวามจําเปน็อนัหลกีเลีย่งไมไ่ดท่ี้ตอ้งรว่มกนัจดัการพืน้ท่ีดงักลา่ว 
ใหร้าษฎรแตล่ะหมูบ่า้นรว่มลงลายมอืชือ่เปน็รายหมูบ่า้นยืน่ตอ่ ผู้ใหญ่บ้าน กํานนั 
หรอืนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล นายกเทศมนตร ีใหทํ้าหนา้ทีเ่ปน็ตวัแทน
ของราษฎรทัง้หมดเปน็ผู้ยืน่คาํขออนญุาตจดัทําโครงการปา่ชมุชน เสนอหน่วยงาน
รับผิดชอบพรอ้มเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
  2) รายงานการตรวจสอบพืน้ท่ีตามคําขออนญุาตจดัทําโครงการปา่ชมุชน 
(แบบ ปชช.2) 
 2.1) เมือ่หนว่ยงานรบัผิดชอบรบัคาํขออนญุาตจดัทําโครงการปา่ชมุชน
แล้วจะทําการมอบหมายให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบตัิงานหรือปฏิบตัิการ
ขึ้นไปร่วมกับผู้นําชุมชน ดาํเนินการตรวจสอบสภาพภมูิประเทศจริง ขอ้มลู
รายละเอยีดต่างๆ ของพื้นท่ีให้มีความถูกต้องละเอียดชดัเจน โดยผู้ยื่นคาํขอ
หรือผู้ได้รบัมอบหมายเป็นผู้นาํตรวจพื้นท่ีและให้ชาวบา้นเปน็พยาน  
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 2.2) คณะเจา้หนา้ทีด่งักลา่ว ตรวจสอบความชดัเจนของพืน้ท่ีดําเนินการ
ตามคําขออนุญาตจดัทําโครงการป่าชุมชน และจัดทําแผนที่แสดงโครงการ
ปา่ชมุชน หากพืน้ท่ีดําเนนิการเกีย่วขอ้งกับหนว่ยงานหรอืองคก์รอืน่ใด ให้ประสานงาน
กับหนว่ยงานนัน้ๆ เพือ่ชีแ้จงความตอ้งการของราษฎรในท้องถิน่ให้ทราบ และ
เสนอผูบ้งัคบับญัชาพรอ้มใหเ้หตผุลประกอบวา่สมควรจดัทาํโครงการปา่ชมุชนหรือไม ่
หากมีความเห็นว่าไม่สมควรจดัทําป่าชมุชนใหห้น่วยงานรบัผิดชอบมีหนังสือ 
แจง้ผู้ยืน่คําขอประสานงานแจง้ราษฎรผูร้อ้งขอเพือ่ทราบพรอ้มเหตผุลประกอบ 
 
  3) การเสนอโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.3) 
 3.1) เจา้หนา้ทีร่ว่มกับผู้นําชมุชนจดัทํารายงานการตรวจสอบสภาพพืน้ท่ี 
และมคีวามเหน็วา่สมควรจดัทําโครงการปา่ชมุชน ใหร้ว่มกนัจดัทําโครงการปา่ชมุชนในแบบ 
ปชช.3 เมือ่จดัทําโครงการแลว้ใหเ้สนอนายกองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่และนายอาํเภอ
ท้องท่ีทราบลว่งหนา้ตามสมควรและพจิารณาใหเ้หน็หากมคีวามเหน็ท่ีเปน็ประโยชนใ์ห้
นําความเหน็นัน้ประกอบการพจิารณาดว้ย หากดําเนนิการในพืน้ท่ีอืน่ๆ และพืน้ท่ี
ดําเนนิการเกีย่วขอ้งกับหนว่ยงานใดใหเ้สนอหวัหนา้หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบและตอ้ง
ไดร้บัความยนิยอมหรอืแจง้ไมข่ดัขอ้งเปน็ลายลกัษณอ์กัษรจากหวัหนา้หนว่ยงานทีกํ่ากบั
ดแูลหรอืผู้มอีํานาจครอบครองพจิารณาใหค้วามเหน็ในแบบ ปชช.3 ตามลําดบั 
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  3.2) การตรวจสอบและเสนอโครงการปา่ชมุชน ใหผู้้อํานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ตรวจสอบการจดัทาํโครงการปา่ชมุชน เมือ่เหน็วา่ครบถว้นถกูตอ้งแลว้ ให้ลงชื่อ
ในฐานะผูต้รวจสอบโครงการและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเสนอใหห้วัหนา้หน่วยงานรับผิดชอบ 
(ผู้อํานวยการสาํนักจัดการทรพัยากรปา่ไม)้ ลงนามในฐานะผูเ้สนอโครงการ 
รวบรวมเอกสารโครงการปา่ชมุชน (แบบ ปชช.3) ฉบบัจรงิ แนบสําเนาคาํขอ
อนญุาตจดัทาํโครงการปา่ชมุชน (แบบ ปชช.1) สําเนารายงานการตรวจสอบพืน้ท่ี
ตามคาํขออนญาตจดัทําโคงการปา่ชมุชน (แบบ ปชช.2) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(ยกเว้นเอกสารที่เปน็ภาพส)ี พรอ้มรายชือ่ขา้ราชการอยา่งนอ้ย 1 คน และ
รายชือ่คณะกรรมการปา่ชมุชน เสนอกรมปา่ไมพิ้จารณาอนมุตัโิครงการ และสัง่การให้
เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานโครงการปา่ชมุชน โดยมกํีาหนดระยะเวลาดาํเนนิการ 10 ปี 
นับตั้งแตว่ันท่ีกรมป่าไมอ้นุมตัิโครงการ  
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ขั้นตอน 

ข้ันตอนการจัดทําโครงการป่าชุมชน 

ขั้นตอนที่ 1 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม/ผู้นําชุมชน/ราษฎร 

การจัดทําคําขออนุญาตจัดทํา 
โครงการป่าชุมชน (ปชช.1) 

กระบวนการ 
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานด้านป่าชุมชน 
- ประชมุราษฎร เพือ่มีมตใิหจ้ดัทําโครงการป่า
ชุมชนและคัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชน 
- จัดทําแบบ ปชช.1 โดยให้ราษฎรที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและมีภูมิลําเนาอยู่ใน
ท้องที่ลงลายมือชื่อไม่น้อยกว่า 50 คน  
 

ขั้นตอนที่ 2 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม/ผู้นําชุมชน 

การตรวจสอบพื้นที่ (ปชช.2) และ
การจัดทําโครงการป่าชุมชน (ปชช.3) 

- ผูย่ื้นคําขอและเจา้หนา้ทีป่่าไม้ร่วมกนัตรวจสอบ
สภาพพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้พิจารณาให้
ความเห็นว่าสมควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 
- ประชุมราษฎรหารอืจดัทําโครงการปา่ชุมชน 
- แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
อําเภอท้องที่ให้ความเห็น (ถ้ามี) 
 

ขั้นตอนที่ 3 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 

ตรวจสอบเอกสาร 
และการอนุมัติโครงการ 

- กรณีพื้นที่อ่ืนๆ
เสนอหัวหน้า
หน่วยงานที่กํากับ
ดูแลให้ความ
เห็นชอบ  

- ส่วนจัดการป่าชุมชนสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
รวบรวมส่งกรมป่าไม้ 
- สํานักจัดการป่าชุมชน กรม
ป่าไม้ ตรวจสอบเอกสารเสนอ
อธิบดีกรมป่าไม้ อนุมัติ
โครงการ 
- แจ้งผลการอนุมัติโครงการ 

4 วัน 

4 วัน 

7 วัน 
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2) การรายงานผลการปฏบิัตงิาน (แบบ ปชช.4) 
  2.1) เจ้าหน้าทีก่รมป่าไม้หรอืเจ้าหน้าทีป่ฏบิัตงิานโครงการปา่ชุมชน 
ดําเนนิการรว่มกับราษฎรในชมุชน จดัทํารายงานผลการปฏบิตังิานตามแบบ 
ปชช.4 โดยใหร้ะบผุลการแบง่กลุม่ปา่ชมุชนตามทีก่รมปา่ไมกํ้าหนด คอื ปา่ชมุชน
พัฒนาดมีาก ปา่ชมุชนพฒันาปานกลาง ปา่ชมุชนควรปรบัปรงุ และปา่ชมุชนทีค่วรยกเลกิ 
ซ่ึงผลการประเมนิดงักลา่วมผีลตอ่การขอตอ่อายโุครงการปา่ชมุชน 
   สําหรบัปา่ชมุชนพฒันาดมีาก ปา่ชมุชนพฒันาปานกลาง ปา่ชมุชนควรปรับปรุง 
ใหน้ําผลการแบง่กลุม่ปา่ชมุชนมาประกอบการพจิารณาการขอตอ่อายโุครงการปา่
ชมุชนตามแบบ ปชช.5 สําหรบัปา่ชมุชนทีค่วรยกเลกินัน้ จะมสีภาพเปน็พ้ืนท่ีตามกฎหมาย
เดมิและหากชมุชนมคีวามประสงคจ์ะขอตอ่อายโุครงการปา่ชมุชน ใหเ้จา้หนา้ทีก่รมปา่ไม้ทําการ
ประเมินแบ่งกลุ่มอีกครั้งหนึ่งในรอบตอ่ไป หากมีผลการประเมินพัฒนาขึน้
สามารถยืน่คําขอตอ่อายุโครงการป่าชุมชนไดต้ามแบบที่กําหนด 
  2.2) เมื่อจัดทาํรายงานผลการปฏิบตัิงานตามแบบ ปชช.4 เสร็จ
เรียบรอ้ยแลว้ใหร้ายงานหนว่ยงานทีร่บัผิดชอบทราบ เพือ่เกบ็ไวเ้ปน็หลกัฐานที่
หนว่ยงาน ปลีะ 1 ครัง้ ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดปงีบประมาณนัน้ๆ  พรอ้มภาพถ่าย
กิจกรรมสี กรณีในปีสุดทา้ยที่จะครบกําหนดระยะเวลาดาํเนินการให้แนบ
รายงานการปฏิบตัิงานพรอ้มเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาการ
ขอต่ออายโุครงการป่าชุมชนตามแบบ ปชช.5 ต่อไป     
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3) การต่ออายโุครงการปา่ชมุชน 
  เมือ่อธบิดกีรมปา่ไมอ้นมุตัโิครงการปา่ชมุชนและครบกําหนดระยะเวลาดําเนนิการ
แลว้ หากราษฎรมคีวามประสงคท่ี์จะขอตอ่อายโุครงการปา่ชมุชนตามแนวทางการ
จัดทําโครงการป่าชมุชนของกรมป่าไม ้ให้ผู้นําชุมชนยืน่หนังสือร้องขอเพือ่
ต่ออายโุครงการป่าชมุชน จากนั้นให้เจ้าหนา้ที่ป่าไม้ร่วมกับผู้นําชมุชนหรอื
ผู้นําชมุชนจดัประชมุราษฎรและมตจิากทีป่ระชมุราษฎรใหด้าํเนนิการตอ่อายุโครงการ
ปา่ชมุชน และนาํผลการแบง่กลุม่ปา่ชมุชนทีอ่ยูเ่กณฑท่ี์จะขอตอ่อายโุครงการป่าชมุชน
ได้เพื่อประกอบการพิจารณาขอตอ่อายุโครงการป่าชุมชน พร้อมเอกสารอืน่
ท่ีเกี่ยวข้อง  
 3.1) คําขอตอ่อายโุครงการปา่ชุมชน (แบบ ปชช.5) 
  3.1.1) การขอตอ่อายโุครงการปา่ชมุชนสามารถดาํเนนิการไดห้ากไมม่ีความ
ประสงคท่ี์จะเปลีย่นแปลงแกไ้ขเนือ้หาสาระและรายละเอยีดใดๆ ในโครงการปา่ชมุชน 
(ปชช.1-3) ฉบบัเดมิ โดยใหจ้ดัทาํคําขอตอ่อายโุครงการปา่ชุมชนตาม แบบ ปชช.5 
โดยแนบสําเนา แบบ ปชช.3 ฉบบัเดมิ เจา้หนา้ทีด่ําเนนิการตรวจสอบความถกูตอ้ง 
หากดําเนนิการในพืน้ท่ีอืน่ๆ ท่ีไมใ่ชพ้ื่นท่ีปา่หรอืปา่สงวนแห่งชาติ ใหเ้สนอหวัหนา้
หนว่ยงานทีร่บัผิดชอบพืน้ท่ีนัน้ๆ โดยตอ้งไดร้บัความยินยอมหรอืแจ้งไม่ขดัขอ้ง
เป็นลายลักษณอ์ักษรจากหน่วยงานท่ีกํากับดแูลหรือผู้มอีํานาจครอบครอง
พิจารณาให้ความเห็นตามลาํดบั 
  3.1.2) เจา้หนา้ทีร่วบรวมเอกสารเสนอหวัหนา้หนว่ยงานรบัผิดชอบ แนบ
สําเนาโครงการป่าชมุชน (ปชช.3) ฉบบัเดมิ พรอ้มเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
สําเนาบตัรประจําตวัเจา้หนา้ทีร่ฐัหรอืสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูย้ืน่คําขอ 
แผนท่ีแสดงขอบเขตป่าชุมชนบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 
1:4,000 พร้อมค่าพิกัดและรายงานผลการปฏิบตัิงาน (แบบ ปชช.4) 
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 3.2) โครงการป่าชมุชนที่ขอต่ออาย ุ(แบบ ปชช.5.1) 
  การขอตอ่อายโุครงการปา่ชมุชนหากราษฎรมคีวามประสงคท่ี์จะขอเปลีย่นแปลง
แกไ้ขเนือ้หาสาระรายละเอยีดของโครงการปา่ชมุชน (แบบ ปชช.3) ฉบับเดิม 
หรือเอกสารโครงการป่าชมุชน (แบบ ปชช.3) ฉบบัเดมิชํารดุหรอืสูญหาย แต่
ไมเ่ปลีย่นแปลงพืน้ท่ีดําเนนิโครงการปา่ชมุชน ใหจ้ดัทําคาํขอตอ่อายโุครงการ
ปา่ชมุชน (แบบ ปชช.5) และโครงการปา่ชมุชนทีข่อตอ่อาย ุ(แบบ ปชช.5.1)
ใหเ้จา้หนา้ทีด่าํเนนิการตรวจสอบความถกูตอ้งและเมือ่เหน็วา่ถกูตอ้งครบถ้วน
แลว้รวบรวมเอกสารเสนอหวัหนา้หนว่ยงานรับผิดชอบ โดยสง่คําขอตอ่อายโุครงการ
ปา่ชมุชน (แบบ ปชช.5) โครงการปา่ชมุชนทีข่อตอ่อาย ุ(แบบ ปชช.5.1) สําเนา
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รฐัหรอืสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผู้ยื่นคําขอ 
แผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 แผนท่ีแสดงขอบเขตปา่ชมุชนบนแผนทีภ่าพถา่ย
ออรโ์ธสีเชงิเลข มาตราสว่น 1:4,000 พรอ้มคา่พกัิด รายงานผลการปฏบิัติงาน 
(แบบ ปชช.4) เอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3) รายงานการตรวจสอบพืน้ท่ีตามคําขอตอ่อายโุครงการปา่ชมุชน(แบบ ปชช.5.2) 
  3.3.1) การขอต่ออายโุครงการป่าชมุชน หากราษฎรมคีวามประสงค์
ท่ีจะเปลีย่นแปลงแกไ้ขพืน้ท่ีดําเนนิโครงการปา่ชมุชน เพิม่หรอืลดจาํนวนแปลง
ป่าชมุชน เพิม่หรือลดขนาดพืน้ท่ีป่าชมุชน หน่วยงานรับผิดชอบมอบหมาย
ให้ข้าราชการตัง้แต่ระดับปฏบิตัิงานหรอืปฏิบตัิการขึน้ไปร่วมกับผู้นําชุมชน
ดําเนนิการตรวจสอบสภาพภมูปิระเทศจรงิ และขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆ ของ
พ้ืนท่ีให้มีความถูกต้องละเอยีดชัดเจน โดยผู้ยื่นคําขอหรอืผู้ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้นําตรวจพื้นท่ีและให้ชาวบ้านเป็นพยาน 
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  3.3.2) คณะเจา้หนา้ทีด่งักลา่ว ตรวจสอบความชดัเจนของพืน้ท่ีดําเนนิการ
ตามคาํขอตอ่อายโุครงการปา่ชมุชน และจดัทาํแผนทีแ่สดงโครงการปา่ชมุชน พรอ้มเหตผุล
ประกอบวา่ สมควรจดัทาํโครงการปา่ชมุชนตอ่หรอืไม ่หากมคีวามเหน็วา่ไมส่มควร
จดัทําปา่ชมุชนใหห้นว่ยงานรับผิดชอบ มหีนงัสือแจง้ผู้ยืน่คําขอเพือ่ประสานงานแจง้
ราษฎรผูร้อ้งขอทราบพรอ้มเหตผุลประกอบ 
  3.3.3) เมือ่ดาํเนนิการตรวจสอบความถกูตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้รวบรวมเอกสาร
เสนอหวัหนา้หนว่ยงานรบัผิดชอบโดยสง่คําขอตอ่อายโุครงการปา่ชมุชน (แบบ ปชช.5) 
โครงการปา่ชมุชนทีข่อตอ่อาย ุ(แบบ ปชช.5.1) รายงานการตรวจสอบพืน้ท่ีตามคําขอ
ตอ่อายโุครงการปา่ชมุชน (แบบ ปชช.5.2) สําเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ทีร่ฐัหรอื
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูย้ืน่คําขอ แผนท่ีมาตราสว่น 1:50,000 แผนทีแ่สดง
ขอบเขตปา่ชมุชนบนแผนทีภ่าพถา่ยออรโ์ธสีเชงิเลข มาตราสว่น 1:4,000 พรอ้มคา่พกัิด 
และรายงานผลการปฏบิตังิาน (แบบ ปชช.4) เอกสารอืน่ท่ีเกีย่วขอ้ง 
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ขั้นตอน 

ข้ันตอนการต่ออายุโครงการป่าชุมชน 

ขั้นตอนที่ 1 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม/ผู้นําชุมชน/ราษฎร 

การพิจารณาต่ออายุ 
โครงการป่าชุมชน  

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

ขั้นตอนที่ 2 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม/ผู้นําชุมชน 

การจัดทําแบบคําขอต่ออายุโครงการ
ป่าชุมชน (ปชช.5) 

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

ขั้นตอนที่ 3 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 

ตรวจสอบเอกสาร 
และการอนุมัติโครงการ 

- กรณีพื้นที่อ่ืนๆ
เสนอหัวหน้า
หน่วยงานที่กํากับ
ดูแลให้ความ
เห็นชอบ  

- ส่วนจัดการป่าชุมชนสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
รวบรวมส่งกรมป่าไม้ 
- สํานักจัดการป่าชุมชน 
กรมป่าไม้ ตรวจสอบเอกสาร
เสนออธิบดีกรมป่าไม้ อนุมัติ
โครงการ 
- แจ้งผลการอนุมัติโครงการ 

3 วัน 

3 วัน 

6 วัน 
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4) การสิ้นสุดโครงการปา่ชมุชน 
  4.1) กรณีครบกําหนดระยะเวลาดาํเนินการนับตั้งแตว่ันท่ีอธิบดี
กรมป่าไมอ้นุมตัิโครงการป่าชมุชน (แบบ ปชช.3)  
  4.2) กรณรีาษฎรในชมุชนนัน้ๆ รอ้งขอใหป้รบัปรงุแกไ้ขโครงการปา่ชมุชนใน
ประเดน็ซ่ึงเปน็สาระสาํคญัของโครงการปา่ชมุชน เพิม่หรอืลดจาํนวนแปลงปา่ชมุชน 
เพิ่มหรอืลดขนาดพืน้ท่ีปา่ชมุชนใหเ้จา้หนา้ทีด่าํเนนิการเพือ่ขอตอ่อายโุครงการปา่
ชุมชนตาม (แบบ ปชช.5) ดังนี ้ 
     4.2.1) หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบพจิารณาความเหมาะสมและใหเ้จ้าหน้าที่
ดําเนนิการเพือ่ขอตอ่อายโุครงการปา่ชมุชน เสนอกรมปา่ไมอ้นมุตักิารตอ่อายุ
โครงการปา่ชมุชน พรอ้มมีหนังสือส่ังการพนักงานเจ้าหนา้ที่กรมปา่ไม้
ดําเนนิการ เมือ่อธบิดกีรมปา่ไมอ้นมุตัโิครงการแลว้ใหถ้อืวา่โครงการปา่ชมุชนเดมิ
ส้ินสุดอายโุครงการ 
    4.2.2) โครงการปา่ชมุชนทีข่อตอ่อายใุหม ่จะมรีะยะเวลาการดาํเนนิการ 10 ปี 
นับตั้งแตว่ันท่ีอธิบดีกรมป่าไมอ้นุมตัิโครงการ  
   ท้ังนี้ โครงการป่าชมุชนเดมิท่ีเคยไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 
(เงินอดุหนนุ) จากกรมปา่ไมแ้ลว้ ใหถ้อืได้วา่หมูบ่า้นแหง่นี ้ไดร้บัการสนบัสนนุ
งบประมาณ (เงินอดุหนนุ) เพือ่การบริหารจดัการพื้นท่ีป่าชุมชนแล้ว 
    4.3) กรณรีาษฎรในชมุชนนัน้ๆ ขอยกเลกิโครงการเพือ่กระทํากจิกรรมอยา่งอื่น
ท่ีมคีวามจาํเปน็ตอ่ชมุชน หรอืหนว่ยงานราชการทีกํ่ากบัดแูลพืน้ท่ี หรอืหน่วยงาน
ของรัฐอื่นๆ มแีผนงานและงบประมาณเพื่อการพัฒนาพืน้ท่ีภายในโครงการ 
โดยใหด้ําเนินการดังนี ้   
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    4.3.1) ประธานกรรมการป่าชมุชนเชิญกรรมการและราษฎรใน
ชุมชนรว่มกันประชมุราษฎรพรอ้มลงชือ่เปน็หลกัฐาน โดยใหม้มีตกิารประชมุ
ราษฎรขอให้ยกเลิกโครงการปา่ชุมชน    
    4.3.2) จดัทําหนงัสือโดยมอบใหต้วัแทนชมุชน (นายกองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล นายกเทศมนตร ีกํานนั ผู้ใหญบ่า้น หรอืประธานคณะกรรมการปา่ชมุชน 
แลว้แตก่รณ)ี เปน็ผู้แทนของชมุชนยืน่หนงัสือเสนอผา่นเจา้หนา้ทีป่า่ไมผู้้ปฏบิตังิาน
โครงการหวัหนา้หนว่ยงานทีร่บัผิดชอบโดยลาํดบั 
    4.3.3) ใหห้นว่ยงานรบัผิดชอบรวบรวมเอกสารเหตผุลความจําเปน็
พร้อมแสดงความคดิเหน็เสนอกรมปา่ไมพิ้จารณายตุโิครงการพรอ้มสําเนาแจง้
อําเภอ และจังหวัดที่ตั้งเพือ่โปรดทราบ 
    4.3.4) ให้หน่วยงานที่มคีวามประสงค์จะใช้พ้ืนท่ีโครงการป่า
ชุมชนนั้น ใหน้ําผลการประชมุราษฎรไปประกอบการพจิารณาขอใชป้ระโยชน์
พ้ืนท่ีตามที่กฎหมายและระเบยีบกําหนด ท้ังนี้เมื่อได้รบัอนุมัติให้ใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีแล้วให้ถือว่าโครงการป่าชมุชนสิ้นสุดลง 
  4.4) กรณีหนว่ยงานรับผิดชอบเสนอขอยกเลิกโครงการ ด้วยเหตุ
ว่าการดําเนนิโครงการป่าชุมชนใดๆ มีส่ิงบ่งชี้ว่าไม่เป็นไปตามวัตถปุระสงค์
หรือกิจกรรมท่ีกําหนด และก่อให้เกดิความเสียหายตอ่ปา่ไมแ้ละ
สภาพแวดล้อม ความสงบเรียบร้อยของชมุชน โดยจะต้อง   
    4.4.1) รายงานกรมปา่ไมเ้พือ่ส่ังการใหห้นว่ยงานรับผิดชอบนัน้ๆ 
ประสานงานกบัอาํเภอทอ้งท่ีองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ (อปท.) กํานนั 
หรอืผู้ใหญ่บา้น (แลว้แตก่รณ)ี และราษฎรในชมุชนรว่มจดัทําโครงการและ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ไดข้้อสรปุพร้อมข้อแนะนาํ 
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  4.4.2) หากมขีอ้เสนอรว่มกันวา่สมควรยตุโิครงการ ใหร้วบรวมเอกสาร
ขอ้มลูเสนอกรมปาไมพิ้จารณายตุโิครงการ พรอ้มสําเนาแจง้อาํเภอ จังหวดัที่ตั้ง
เพื่อโปรดทราบ 
 
5) การจัดทําหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 
  5.1) การจดัทําหนงัสือแสดงโครงการปา่ชมุชนโดยมวีตัถปุระสงค ์ดังนี ้
    5.1.1) ใชใ้นการตรวจสอบตดิตามการเปลีย่นแปลงของพืน้ท่ีปา่ชมุชน 
การเปลีย่นแปลงของทรพัยากรปา่ไม ้โดยการเปรยีบเทยีบกบัภาพถา่ยทางอากาศ 
หรือภาพถา่ยดาวเทียม 
    5.1.2) ใชใ้นการกํากบัดแูลการดาํเนนิงานของพนกังานเจา้หนา้ที ่
หรือเจา้หน้าทีโ่ครงการป่าชุมชน และการขอยกเลิกโครงการป่าชมุชน 
    5.1.3) ใชเ้ปน็หนงัสือเพือ่แสดงวา่ราษฎรในชมุชนไดร้บัอนมุตัใิหเ้ขา้ร่วม
ดําเนนิการกบัพนกังานเจา้หนา้ทีก่รมปา่ไมใ้นการควบคมุ ดแูล รกัษา บาํรุงป่า 
การอนุรักษ์ทรพัยากรปา่ไม้ในพื้นท่ี 
    5.1.4) ใชเ้ปน็หลกัฐานเพือ่การขอรบการสนบัสนนุงบประมาณจากหนว่ยงาน
ตา่งๆ เชน่ งบจากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล มลูนธิ ิและองคก์ารพฒันา
ภาคเอกชน ฯลฯ 
  5.2) ขัน้ตอนการจดัทําหนงัสือแสดงโครงการปา่ชมุชน ประกอบด้วย 
    5.2.1) รวบรวม วิเคราะห์ จดัหมวดหมูข่้อมูลพื้นฐานปา่ชุมชนที่
ได้รับการอนุมตัิโครงการป่าชมุชน 
    5.2.2) การสํารวจจบัคา่พกัิดแสดงขอบเขตแปลงปา่ชมุชนบนแผนที่
ภาพถ่ายออรโ์ธสี มาตราส่วน 1:4,000   
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    5.2.3) การจดัทําแผนทีแ่สดงขอบเขตปา่ชมุชนภาพถา่ยออรโ์ธสี มาตราส่วน 
1:4,000 
    5.2.4) จดัทํารายละเอยีดโครงการและพมิพ์คา่พกัิดแปลงปา่ชมุชน
ลงในตาราง excel 
    5.2.5) การจดัสง่ขอ้มลูรปูแปลงปา่ชมุชนภาพถา่ยออรโ์ธสี และคา่
พิกัดให้บันทึกรปูแบบ shape file ให้สํานกัจัดการป่าชมุชน   
  5.3) สํานักจัดการป่าชุมชนดาํเนินการจดัพมิพ์ “หนังสือแสดง
โครงการปา่ชมุชน” หมู่บา้นละ 3 ฉบับ ประกอบด้วย 
  ฉบบัที ่1 เกบ็ไวเ้ปน็หลกัฐานทีฝ่่ายจดัการปา่ชมุชน ส่วนส่งเสรมิการจัดการ
ป่าชมุชน สํานกัจัดการป่าชมุชน  
  ฉบบัที ่2 เกบ็ไวเ้ปน็หลกัฐานทีห่นว่ยงานรบัผิดชอบ (สํานกัจดัการทรพัยากร
ป่าไม้ท้องท่ี) 
  ฉบบัที ่3 มอบใหค้ณะกรรมการปา่ชมุชนเพือ่น่ําไปใชแ้สดงตอ่บุคคลภายนอก 
และใชป้ระโยชนก์ารยนืยนัแนวเขตปา่ชมุชน หรอืการจดัการปา่ชมุชนตอ่ไป 
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    ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการป่าชุมชน 
 

1) ภาครัฐ 
 1.1) พ้ืนท่ีป่าไม้จะมีสภาพดีขึน้และเป็นป่าทีม่ีความอุดมสมบูรณ ์
 1.2) เกิดเครอืข่ายปา่ชมุชน ชว่ยภาครัฐในการเฝ้าระวังรักษาป่า 
 1.3) ลดความขดัแยง้และเกดิความรว่มมอืระหวา่งราษฎรในชมุชนกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั 
 1.4) เกดิความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน และองคก์รตา่งๆ มาใหก้าร
สนับสนุนชุมชนในการบรหิารจัดการป่า 
 
2) ราษฎร/ชุมชน 
 2.1) ชมุชนมกีารพึง่พิงใชป้ระโยชนจ์ากปา่ในดา้นตา่งๆ ท้ังทางตรงและทางออ้ม 
 2.2) ลดค่าใชจ้่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรอืน 
 2.3) สรา้งความรกัความสามคัคมีกีารใชป้ระโยชนจ์ากปา่ตามกฎกตกิาของชมุชน
อยา่งเทา่เทยีมกัน 
 2.4) การอนรุกัษห์รอืฟืน้ฟจูารตีประเพณ ีรกัษาและดาํรงไวเ้ปน็แหลง่
ศกึษา เรยีนรูต้ามความเชือ่ ถา่ยทอดวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของชมุชน
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 การนําความรูด้า้นการบรหิารจดัการปา่ชมุชน มาใชใ้นการดําเนินงาน 
จะตอ้งมกีารจดัการอยา่งเหมาะสมโดยประชาชนมส่ีวนรว่มในการจดัการรปูแบบป่าชมุชน 
เปน็แนวคดิในการดแูลทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ก่อใหเ้กดิการจดัการปา่อยา่งยั่งยนื 
โดยอาศยัความรูสึ้กหวงแหนและความเปน็เจา้ของทรพัยากรของคนในชมุชน โดยเริม่จาก
การดแูลทรพัยากรใกลต้วั ใหม้คีวามเขม้แขง็ตัง้แตต่วัของกลุม่ผู้ดแูลเองไปจนถงึสุขภาพของปา่ 
ซ่ึงในการทํางานเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดกจ็าํเปน็ท่ีจะตอ้งมกีารตดิตามและ
ประเมนิผล โดยมกีารใชร้ะบบการประเมนิผลงานทีอ่าศยัตวัชีว้ดัเปน็ตวัสะท้อนผลงาน
อยา่งเปน็รปูธรรม ซ่ึงหวัขอ้การพฒันาความรูด้า้นการบรหิารจดัการปา่ชมุชนนี้ 
ไดก้ลา่วถงึการนําเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัการบรหิารจดัการวนศาสตรช์มุชน และการจัดทาํแผน
บรหิารจดัการปา่ชมุชน มาใชใ้นการดําเนนิงานในพืน้ท่ีรบัผิดชอบ เพือ่เปน็การพฒันาความรู้
ดา้นปา่ชมุชน เพือ่ใหเ้กดิประสทิธิภาพในการบริหารจัดการวนศาสตรช์มุชน 
โดยเนน้การมส่ีวนร่วมของกลุ่มท่ีเกี่ยวขอ้งมาปฏบิัติงานร่วมกัน 
 
1) เกณฑแ์ละตวัชีว้ดัการบรหิารจดัการวนศาสตรช์มุชน (ตารางภาคผนวกที่ 1-4) 
 เปน็ส่วนหนึง่ของการบรหิารจดัการทีด่ ีซ่ึงควรเริม่จากการวางเป้าหมาย
การพฒันาการปา่ไม ้ปา่ชมุชน การกําหนดกจิกรรมดาํเนนิงาน และการติดตาม
ประเมนิผลสมัฤทธิเ์พือ่การปรบัปรงุการดาํเนนิงาน ซ่ึงเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัตา่ง ๆ 
จงึมคีวามสําคญัและควรพฒันาใหม้คีวามสอดคลอ้งกับสภาพการณข์องท้องถิ่น ความต้องการ
การพฒันาจากภาครฐั ความตอ้งการและความพรอ้มของชมุชนทอ้งถิน่ เกณฑช์ีว้ดั ตวัชีว้ดั 
ท่ีเหมาะสมสําหรบัการบรหิารจดัการวนศาสาตรช์มุชนแบง่เปน็ 4 ดา้น ดังต่อไปนี ้
 1) ด้านการพฒันาปา่ชมุชนและระบบนิเวศ ประกอบด้วยเกณฑ์ชีว้ัด 
3 ด้าน ได้แก ่เกณฑ์ดา้นคณุภาพปา่ไม ้เกณฑด์้านคณุภาพระบบนิเวศ 
เกณฑด์า้นคณุภาพระบบเกษตรและวนเกษตร โดยมตีวัชีว้ดัรวม 10 ตัวชี้วดั ได้แก่ 
แผนการจัดการป่า การมีกฎระเบียบ การกําหนดขอบเขตของระบบนเิวศ 
การจดัการทรพัยากรดนิ การจดัการทรพัยากรน้าํ การจดัการหมอกควนัในอากาศ 
การปลูกไมย้ืนต้น ในฟาร์ม การใชปุ้๋ยชีวภาพ ความหลากหลายพืชพันธุ ์ 
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เครือข่ายป่าชุมชน
ของเรา 

       

 2) ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติชมุชน ประกอบดว้ยเกณฑช์ีว้ดั 3 ด้าน 
ได้แก่ เกณฑด์า้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เกณฑ์ดา้นสขุภาพพลานามยั 
เกณฑด์า้นความเชือ่มัน่ในตนเอง โดยมตีวัชีว้ดัรวม 9 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่รายได ้
การมีเงินออม การลดรายจา่ย โภชาการดา้นอาหาร สภาวะแวดลอ้มท่ีด ี
สุขภาพจิตทีด่ี ความเชื่อมั่นในตนเอง การมคีวามรู้ด ีการเข้าถึงทรัพยากร 
 3) ด้านการพฒันาองค์กรชุมชน ประกอบดว้ยเกณฑช์ี้วดั 3 ด้าน 
ไดแ้ก ่ เกณฑด์า้นการมส่ีวนรว่มของทุกภาคสว่น เกณฑด์า้นการบรหิารจัดการ
ท่ีมปีระสทิธผิล เกณฑด์า้นกลไกการแกป้ญัหาความขดัแยง้ โดยมตีวัชีว้ดัรวม 14 ตัวชี้วดั 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับคปช. ระหว่าง คปช. กับหน่วยงาน
กรมปา่ไม ้กับหนว่ยงานภายนอกกบัอบต. กับศาสนา กับกลุม่เครอืขา่ยอืน่ๆ 
สภาวะผู้นํา การแบ่งหน้าที่ท่ีเหมาะสม การจัดทําแผนงาน การปฏิบตัิและ
ตดิตามผล การรบัรูป้ญัหาความขดัแยง้ การไกลป่ญัหา การตดัสนิขอ้ขดัแยง้  
 4) ดา้นการประสานความรว่มมอืจากภายนอก ประกอบดว้ยเกณฑ์ชี้วดั 
3 ดา้น ไดแ้ก ่เกณฑด์า้นนโยบายและกรอบกฎหมาย เกณฑด์า้นงานวจิัย 
เกณฑด์า้นสมัพันธภาพกบับคุคลภายนอก โดยมตีวัชีว้ดัรวม 8 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่
การวเิคราะหกิ์จกรรมปา่ชมุชนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและกรอบกฎหมาย การพฒันา
ความรูด้า้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการปา่ชมุชน งานวจิยัในชมุชน งานวจิยัโดย
สถาบนัการศกึษา งานวจิยัโดยหนว่ยงานอืน่ๆ การมีส่วนร่วมการจัดตั้งกองทุน 
การมีกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ระบบการตลาด  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 1) คํานวณค่าคะแนนของเกณฑ์  
 โดยนําค่าคะแนนที่ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้ให้ในแต่ละเกณฑ์ด้วย
วิธีการ Ranking (ค่าคะแนน0-9) มาหาค่าเฉลี่ย เมื่อได้ค่าเฉลี่ยรวมของ
แต่ละเกณฑ์แล้ว ให้นําค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละเกณฑ์หารด้วยคะแนนรวม
เฉลี่ยของทุกเกณฑ์  แล้วนํามาคูณ 100 ซ่ึงจะได้ออกมาเป็นค่าน้ําหนัก
เปรียบเทียบ (Relative Weight) ของเกณฑ์  โดยทําเช่นนี้กับทุกเกณฑ์  
ซ่ึงเมื่อนําค่าน้ําหนักเปรียบเทียบของทุกเกณฑ์มารวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ 
100 
 จากนั้นนําค่าคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้ให้ในแต่ละเกณฑ์ด้วย
วิธีการ Rating (ค่าคะแนนเต็ม 100) มาหาค่าเฉลี่ย โดยค่าเฉลี่ยของแต่
ละเกณฑ์เมื่อนํามารวมกันจะต้องเท่ากับ 100 เช่นเดียวกับค่าน้ําหนัก
เปรียบเทียบ 
 2) คํานวณค่าคะแนนตัวชี้วัด 
 ให้ค่าน้ําหนักความสําคัญของตัวชี้วัดแต่ละตัวในเกณฑ์ โดยทําการ
เปรียบเทียบและให้ค่าน้ําหนักว่า เกณฑ์ใดสําคัญกว่ากัน เท่าไหร่ โดยให้
ค่าตั้งแต่ 2-9 ถ้าให้ค่าเท่ากับ 1 แสดงว่ามีความคิดเห็นว่าทั้งสองเกณฑ์
นั้นมีความสําคัญเท่ากัน นําค่าคะแนนความสําคัญท่ีให้กับตัวชี้วัดแต่ละคู่มา
ใส่ในตารางเมตริกซ์ เพื่อคํานวณหาค่าน้ําหนัก(Relative Weight) ของ
ตัวชี้วัด โดยมีวิธีกรอกค่าคะแนนความสําคัญในตารางเมตริกซ์ ดังนี้ 
กรณท่ีีตวัชีว้ดัคูน่ัน้มคีวามสําคญัเทา่กนั คา่คะแนนทีไ่ดจ้ะเปน็ 1 ถา้ตัวชี้วัดที่
อยู่ในแนวนอนมีความสําคัญมากกว่าตัวชี้วัดที่อยู่ในแนวตั้ง ในระดับ X 
ค่าคะแนนที่ได้จะเป็น X แต่ถ้าตัวชี้วัดที่อยู่ในแนวตั้งมีความสําคัญมากกว่า
ในระดับ y ค่าคะแนนที่ได้จะเป็น 1/y 
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  ตารางที ่1  เกณฑแ์ละตวัชีว้ดัดา้นการพฒันาปา่ชมุชนและระบบนิเวศ 
 

 

รายละเอียด คะแนน
เกณฑ์ 

คะแนน
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์ด้านคุณภาพป่าไม้ 0.3811   

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 ความหลากหลายพืชพันธ์ุ   0.1336 

ตัวชี้วัดที่ 4 การปลูกไม้ยืนต้นในฟาร์ม   0.0814 
ผลรวมทั้งหมด 1 1 
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  ตารางที่ 2 เกณฑ์และตวัชี้วดัด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน 

 
 

รายละเอียด คะแนนเกณฑ์ คะแนนตัวชี้วัด 

เกณฑ์ด้านความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 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 

เกณฑ์ด้านความเชื่อม่ันในตนเอง 0.3948  

ตัวชี้วัดที่ 1มีความรู้ดี  0.2375 

ตัวชี้วัดที่ 2การเข้าถึงทรัพยากร  0.1573 

ผลรวมทั้งหมด 1 1 
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  ตารางที ่3 เกณฑ์และตวัชี้วดัด้านการพัฒนาองค์กรชุมชน  

 
 
   

รายละเอียด คะแนน
เกณฑ์ 

คะแนน
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 0.4341  
ตัวชี้วัดที่ 1 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับคปช.  0.1466 
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.  0.0703 
ตัวชี้วัดที่ 3 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับกรมป่าไม้  0.0835 
ตัวชี้วัดที่ 4 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับหน่วยงาน
ภายนอก  0.0334 

ตัวชี้วัดที่ 5 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับอบต.  0.0596 
ตัวชี้วัดที 6 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับศาสนา  0.0197 
ตัวชี้วัดที่ 7 การมีส่วนร่วมระหว่างคปช.กับกลุ่ม
เครือข่ายอ่ืนๆ  0.0210 

เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล 0.3321  
ตัวชี้วัดที่ 1 สภาวะผู้นํา  0.0658 
ตัวชี้วัดที่ 2 การแบ่งหน้าที่เหมาะสม  0.0655 
ตัวชี้วัดที่ 3การจัดทําแผนงาน  0.1167 
ตัวชี้วัดที่ 4 การปฏิบัติและติดตามผล  0.0841 
เกณฑ์ด้านกลไกการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 0.2338  
ตัวชี้วัดที 1 การรับรู้ปัญหาความขัดแย้ง  0.1066 
ตัวชี้วัดที่ 2  การไกล่เกลี่ยปัญหา  0.0742 
ตัวชี้วัดที่ 3 การตัดสินข้อขัดแย้ง  0.0531 

ผลรวมทั้งหมด 1 1 
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2) การจัดทาํแผนการบริหารจัดการป่าชมุชน 
 การบรหิารจดัการดแูลปา่ใหม้คีวามอดุมสมบรณูเ์พือ่ชมุชนจะไดใ้ช้ประโยชน์
อยา่งยัง่ยนืและสง่ผลดตีอ่ส่ิงแวดลอ้มของชมุชน หากขาดแผนการจดัการป่าตามหลักวชิาการ
จะทําให้การพฒันาปา่ไม้ใหม้คีวามอดุมสมบรูณ์ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของชุมชนได ้อย่างไรก็ด ีการจัดทําแผนการจัดการป่าไม้ท่ีดี 
ตอ้งเริม่ขึน้จากการมขีอ้มลูทีด่ ีจะตอ้งมกีารเกบ็ขอ้มลูอยา่งเปน็กระบวนการ 
ซ่ึงกิจกรรมดงักลา่ว ไมใ่ชว่ถิชีวีติและภมูปิญัญาทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ ดงันัน้การดูแลปา่
ท่ีดีจะตอ้งร่วมมือกันระหวา่งชมุชนท้องถิ่นและนักวิชาการเฉพาะด้านป่าไม ้ 
 มีหลักการดงัตอ่ไปนี ้
  1.1) ปา่ชมุชนทีม่ขีนาดกวา้งขวาง จําเปน็ตอ้งมกีารสํารวจกําหนดวธิกีารจัดการ 
  1.2) พ้ืนท่ีสําหรบัการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพควรมขีนาดที่เหมาะสม 
ท่ีชมุชนสามารถดแูลไดอ้ยา่งทัว่ถงึและทราบปรมิาณทรพัยากรปา่ไมอ้ยา่งถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันมากที่สุด 
  1.3) ขนาดทีเ่หมาะสมของแตล่ะตอนปา่ โดยทัว่ไปเทา่กบั 1 เฮกตาร ์(6.25 ไร่) 
หรือไม่ควรเกิน 10 ไร่ 
  1.4) ในแต่ละตอนป่าควรมีการสํารวจต้นไม ้ไม้รุน่ กลา้ไม้ 
กอไผ่ เถาวลัยแ์ละพืชสําคัญอืน่ๆ ตามหลักวชิาการ 
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  ตารางที ่4  เกณฑแ์ละตวัชีว้ดัดา้นการประสานความรว่มมอืจากภายนอก 

 
 
 
 

รายละเอียด คะแนน
เกณฑ์ 

คะแนน
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์ที่ 1 นโยบายและกรอบกฎหมาย 0.2584  

ตัวชี้วัดที่ 1 การวิเคราะห์กิจกรรมป่าชุมชนที่
สอดคล้องกับนโยบายและกรอบกฎหมาย 

 0.0646 

ตัวชี้วัดที่ 2 การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน 

 0.1938 

เกณฑ์ที่ 2 งานวิจัย 0.2530  

ตัวชี้วัดที่ 1 งานวิจัยในชุมชน  0.0577 

ตัวชี้วัดที่ 2 งานวิจัยโดยสถาบันการศึกษา  0.1789 

ตัวชี้วัดที่ 2 งานวิจัยโดยหน่วยงานอ่ืนๆ  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 1 1 

38

 
ปา     ยั่งยืน  ประชาชนไดรับประโยชน 



   1.5) ในตอนปา่ขนาด 5 ถงึ 10 ไร ่ควรวางแปลงตัวอย่าง
ขนาด 1,000 ตารางเมตร ไมน่อ้ยกวา่ 4 แปลง เพือ่ทราบปรมิาณไมท่ี้ใกล้เคียง
กับจํานวนไม้ท้ังหมดที่มีในแตล่ะตอนและเพือ่นําไปพิจารณาวางแผนจัดการ
ป่าในแตล่ะตอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 1) วิธีการดําเนินงาน 
 1.1) การประชมุหารอืกับนกัวจิยัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละหน่วยงาน
ท่ีมีส่วนร่วม 
 1.2) การจดัฝกึอบรมหลักสูตร “การวางแผนและสํารวจกําลังผลิต
หมู่ไม้ในหน่วยจัดการป่าชมุชน” ซ่ึงจะจัดทําร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนร่วม 
 1.3) การจดัการฝกึอบรมหลกัสตูร “การจดัทําแผนจดัการปา่ชุมชน”  
 1.4) ร่วมตดิตามประเมินผล 
 
 2) การแบ่งตอนพื้นท่ีปา่ชมุชน (ตารางภาคผนวกที่ 5-9) 
  เปน็การวางแผนและสํารวจกําลงัผลติหมูไ่มใ้นปา่ชมุชน เพือ่จัดทาํ
แผนจัดการปา่ชุมชนตอ่ไป โดยการแบ่งตอนป่าชมุชนนั้น เพื่อให้ไดข้นาด
เนือ้ท่ีเหมาะสมสําหรบัการจดัการ โดยกําหนดชือ่ตอนอย่างเปน็ระบบ จงึขอ
ยกตัวอย่างการดําเนนิการในพื้นป่าชมุชน...ก… 
  คณะผูศ้กึษาฯ รว่มกับคณะกรรมการปา่ชมุชน...ก…ทําการสํารวจ
สภาพพื้นท่ีป่าชมุชนเบื้องต้น เพื่อจดัการแบ่งพ้ืนท่ีป่าชมุชนออกเปน็ตอนๆ 
ใหเ้หมาะสมสําหรบัการจดัการ โดยไดแ้บง่ผืนปา่ชมุชนแหง่นีอ้อกเปน็ 40 ตอน 
มเีนือ้ท่ีอยูร่ะหวา่ง 5-10 ไร ่และวางแปลงตวัอยา่งวงกลมขนาด 1,000 ตารางเมตร 
เพื่อกําหนดจดุพิกัดสําหรับการวางแปลงตัวอย่าง ปา่ชมุชน...ก…วางแปลง
ตวัอยา่งตามพกัิดทีกํ่าหนดไวใ้นแตล่ะตอนปา่ ท้ังหมด 5 ตอน จาํนวน 19 แปลงสํารวจ
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   และทําการสมัภาษณช์มุชนถงึความตอ้งการและภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
ด้านการจดัการทรัพยากรปา่ไม้ เพือ่การวิเคราะห์และเสนอแนะการจัดการ
ป่าชมุชนอย่างยัง่ยืนไว้ด้วย 
 
ตวัอยา่งการวางแผนการบรหิารจดัการปา่ชมุชนอยา่งยัง่ยนืของปา่ชมุชน...ก… 
 

 
ภาพแสดงการแบ่งตอนพืน้ท่ีป่าชมุชน...ก… 
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ตารางที่ 5  ชื่อขนาดและเนือ้ท่ีตอน ของปา่ชุมชน...ก... 

เลขลําดับ
ตอน ชื่อตอน 

เนื้อที่ตอน 
เส้นรอบตอน (เมตร) 

ไร่ ตารางเมตร เฮกตาร์ 
1 A1 8 12,951.1 1.21 473.1 
2 A2 9 14,937.1 1.49 520.9 
3 A3 9 14,035.2 1.40 469.1 
4 A4 10 16,398.8 1.64 505.7 
5 A5 9 14,330.9 1.43 627.0 
6 B1 6 10,305.1 1.03 401.8 
7 B2 8 12,421.9 1.24 455.0 
8 B3 8 12,204.9 1.22 443.6 
9 B4 7 10,494.0 1.05 444.9 
10 B5 10 16,009.3 1.60 546.5 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
40 H5 10 16,045.0 1.6 510.3 
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ตารางที่ 6  พิกัดหมดุมมุตอนของปา่ชมุชน...ก… 
 

ลําดับเลขที่หมุด ชื่อหมุดมุมตอน X Y 
1 0 240691 1889592 

2 A0 240668 1889548 
3 B0 240615 1889460 

4 C0 240567 1889379 
5 D0 240509 1889295 

6 E0 240460 1889211 
7 F0 240414 1889127 

8 G0 240326 1889050 
9 H0 240186 1888926 

10 H1 240284 1888880 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

54 5 241261 1889217 
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ตารางที่ 7  ตําแหน่งแปลงสํารวจและพิกัด 
 
 
 
 
 
 

ลําดับเลขแปลง
สํารวจ ชื่อตอน หมายเลขแปลง

ประจําตอน 
ชื่อแปลง
สํารวจ X Y  

1 A1 1 A1-2 240730 1889584  

2 A1 2 A1-2 240697 1889550  

3 A1 3 A1-3 240733 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  การวางแปลงสาํรวจในแต่ละตอนปา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การวางแปลงตัวอย่างแบบวงกลมและข้อมูลที่เก็บตามแบบของ THAIFORM 
คําอธิบาย 
1. การวางแปลงวงกลมเพือ่การสํารวจใชร้ศัมวีงนอก เทา่กับ 17.84 เมตร โดยทําการวดัตน้ไมท้ี่ระดับเพียงอก 
(เสน้รอบ>15 เซนตเิมตร หรอืเสน้ผา่นศนูยก์ลาง>5 เซนตเิมตร) สํารวจไมรุ้น่ในวงรศัม ี3.99 เมตร 
และกล้าไม้ในวงจิ๋วรศัมี 0.631 เมตร จํานวน 4 วง 
2. สําหรับกอไผ่ หวายและเถาวัลย์ สํารวจในวงรัศมี 12.62 เมตร 
3. ผู้สํารวจทรัพยากรป่าไม้ควรศึกษาเทคนิคในการวัดความโตและความสูงต้นไม้ก่อนทําการสํารวจ 
 
 
 

รัศมี (เมตร) พ้ืนที่ 
(เฮกตาร์) 

จํานวน 
(แปลง)  ข้อมูลที่เก็บ 

17.84 0.1 1 วัดขนาดตน้ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 
เซนติเมตร 

12.62 0.05 1 เก็บข้อมูลไผ่ หวาย และตอไม ้

3.99 0.005 1 เก็บข้อมูลไม้พ้ืนล่างและความหนาแน่นของต้นไม้รุน่ 

0.631 0.0005 4 เก็บข้อมูลความหนาแน่นของกล้าไม้ 

เส้นรัศม ี   2 เส้น ข้อมูลไม้เล้ือย และดนิ 
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ตารางที่ 9  แบบฟอรม์การเก็บข้อมูล 
 

แบบฟอร์มการสํารวจกําลังผลิตป่าชุมชน 

ชื่อป่าชุมชน วันที่สํารวจ 

ชื่อตอนสํารวจ เนื้อที่ 

หมายเลขแปลงสํารวจ พิกัด UTMX: พิกัด UTMY: 
แปลงวงกลมวงนอกรัศม1ี7.84 เมตร (1000m²) วงสอง 12.62 เมตร (500m²) เมตร วงสาม 3.99 เมตร 4 จุด 
(20m²) 

ผูสํ้ารวจ 

ข้อมูลต้นไม้ (GBH=>15 เซนติเมตร ในแปลงวงกลมรัศม ี17.84 เมตร (วงนอก) เนื้อที่ 1,000  ตร.เมตร 

No SPP GBH H (m) HB (m) TQ No SPP GBH H (m) HB (m) TQ 

1           16           

2           17           

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

4           No SPP จํานวน หมายเหตุ 

5           1           

6           2           

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

8           

9           No SPP จํานวน หมายเหตุ 

10           1           

11           2           

12           ไม้ไผ่ รัศม ี(วงสอง) 12.85 เมตร (500m²)  

13           No SPP จํานวน หมายเหตุ 

14           1           

15           2           
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ปา     ยั่งยืน  ประชาชนไดรับประโยชน 



 

 

ภาคผนวก 



 
หลกัเกณฑก์ารแบง่กลุม่ปา่ชมุชน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
ด้านการบริหารจัดการ 
1) มีกลุ่มดูแลรักษาป่าชุมชนในระดับหมู่บ้านและ/หรือ สร้างเครือข่ายในระดับ
ตําบลขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง  
2) มีคณะกรรมการชุมชน และ/หรือ มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง  
3) มีการจัดต้ังกฎข้อบังคับของชุมชนในการบริหารจัดการป่า  
4) มีการดําเนินกิจกรรมในป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
ด้านทรัพยากร  
5) ปจัจบุนัพืน้ทีป่า่ชมุชนไมถ่กูบกุรกุจากบคุคลภายในชมุชนหรอืภายนอกชุมชน  
6) สภาพป่าในพื้นที่ป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์  
7) ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและไม้มีค่าหายาก  
8) มีการเปลีย่นแปลงของสภาพปา่ไปในทางทีดี่ขึน้ มีการขยายพืน้ทีป่า่ชุมชนมากขึ้น 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
9) ชุมชนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้ความรู้ด้านป่าชุมชนแก่
บุคคลท่ัวไปและสมาชิกชุมชน  
10) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
11) มีกลุ่มเยาวชนดูแลรักษาป่า  
12) ชมุชนมกีารสบืทอดเจตนารมณใ์นการดแูลรกัษาทรพัยากรปา่ไม้อย่างต่อเนื่อง  
อย่างต่อเนื่อง   
 ด้านเศรษฐกิจ 
13) สมาชิกชุมชนได้รับประโยชน์ในทุกรูปแบบจากป่าชุมชน  
14) มีการดําเนินการเพื่อการพึ่งพิงป่าอย่างเหมาะสม  
15) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
16) ชุมชนมีการเก็บสถิติตัวเลขจากการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
 ด้านความเชื่อมโยงภายนอก 
17) เคยสมัคร และ/หรอื ได้รบัรางวลัด้านปา่ชมุชนจากหนว่ยงานภายนอก  
18) พื้นที่ป่าชุมชนได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้อย่างต่อเนื่อง  
19) มีคณะกรรมการปา่ชมุชนตดิต่อประสานงานหรอืมกีจิกรรมรว่มกบัเจา้หนา้ท่ีปา่ไม้อย่างต่อเนื่อง 
20) เปน็แหลง่เรยีนรูศ้กึษาและวจิยั 



   แบบ ปชช.1 

คําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน 
------------------------- 

      เขียนที่.............................................. 

      วันที่......เดือน............พ.ศ. ............... 
  ข้าพเจ้า.........................................ตําแหน่ง.................อายุ.........................ปี 
สัญชาติ..............ภูมิลําเนาอยู่บ้าน..............................เลขที่...............หมู่ที่................................
ตําบล.................อําเภอ.......................จังหวัด...........................โทร..........................................   
  ขอยื่นคําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
                  1.ข้าพเจ้าขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชนในบริเวณ (ระบุประเภท
ที่ดิน เช่น ปา่สงวนแหง่ชาต ิที่ดินอันเปน็สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นต้น ) หมู่ที่.............. 
ตําบล........................อําเภอ.................................จังหวัด........................................เนื้อ
ที่...........................ไร่.........................งาน..........................ตารางวา มีอาณาเขตโดยสังเขปดังนี ้
  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
ว่าจะร่วมกับราษฎรในชุมชนแห่งนีจั้ดการปา่ไม ้โดยดําเนนิโครงการให้เปน็ไปตามวัตถปุระสงค์และ
ขอ้บญัญติัของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขที่กรมป่าไม้กําหนดให้ถูกต้องทุกประการ 
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  5. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้ 
 5.1 สําเนาบตัรประจําตัวเจ้าหนา้ทีข่องรฐั หรอืเอกสารรบัรองความเปน็พนกังาน
เจ้าหนา้ที ่(กรณีประธานคณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านเปน็ผู้ยื่นคําขอ ให้แนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและหลักฐานรับรองแสดงความเป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชน) 
 5.2 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 5.3 หนังสือร้องขอเข้าร่วมจัดทําโครงการป่าชุมชนซึ่งราษฎรมีอายุต้ังแต่สิบ
แปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีภูมิลําเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้น จํานวนตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปร่วมกันลงชื่อ ** 
 5.4 สําเนาเอกสารหลักฐานหรือบันทึกการประชุมของราษฎรในชุมชน หรือ
หมู่บ้านแห่งนั้นๆ พร้อมภาพถ่ายสีประกอบอย่างน้อย 1 รูป 
 5.5 แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาต อาณาเขตหรือเขตติดต่อ
บริเวณข้างเคียง  
 อนึ่ง เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการและดําเนินการไปแล้ว แต่ต่อมามีการ
ตรวจสอบและปรากฏว่า การดําเนินการโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่กําหนด
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อป่าไม้และสภาพแวดล้อม ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาดําเนินการ
ยกเลิกโครงการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

  ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ยื่นคําขอ*** 
           (…………………………………………….) 
     ตําแหน่ง……………………………………….. 
หมายเหตุ   
*      กรณีการจัดทําโครงการป่าชุมชนมากกว่า 1 หมู่บ้าน โดยที่มีความจําเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องร่วมกัน 
       จัดการพื้นที่ดังกลา่วให้ นายก อบต.กํานัน หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน ที่เป็นผู้แทนของคณะกรรมการ 
 ป่าชุมชน จากทุกหมู่บ้านเป็นผู้ยื่นคาํขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน และในกรณีนี้การพิจารณาจัดสรร 
 งบประมาณ งบเงินอุดหนุนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นทีโ่ดยการสนับสนุนของภาครัฐของกรมป่าไม้  
 จะพิจารณาในภาพรวมให้ถือว่ารับผิดชอบ จํานวนพื้นที่เฉลี่ยเท่ากันทุกหมู่บ้าน 
**    ในกรณทีีม่ผีูร้อ้งขอเขา้รว่มจัดทําโครงการป่าชุมชนมากกวา่ 1 หมูบ้่าน ใหถ้อืเป็นขอ้ต้องปฏบัิติวา่ใหแ้ยกหนงัสอืรอ้ง 
 ขอเข้าร่วมจัดทาํโครงการป่าชุมชนเป็นรายหมูบ้่าน โดยมผีู้ยื่นคําขอตาม* 
***  ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน 



 
หนังสือร้องขอเข้าร่วมจัดทําโครงการป่าชุมชน 

แนบท้ายคําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช.1) 
 วันที่............เดือน.........................พ.ศ. .............. 

เรียน นายก อบต./กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน....................................................................... 
 ด้วยข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้มีอายุต้ังแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป มี
ภูมิลําเนาอยู่ในท้องที่ชุมชนแห่งนี้ และมีศักยภาพที่สามารถเข้าไปดูแลรักษาป่าท่ีจะขอ
จัดทําโครงการป่าชุมชน จํานวนตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป ได้ร่วมกันลงลายมือชื่อร้องขอจัดทํา
โครงการป่าชุมชนในบริเวณบ้าน…………….หมู่ที่…………..ตําบล………………..อําเภอ……………...
จังหวัด…………………...  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการต่อไป 

 
หมายเหต ุ  
*  หากผูป้ระสงคล์งช่ือรว่มกันรอ้งขอเขา้รว่มจัดทําโครงการป่าชุมชน มจํีานวนมากสามารถสรา้งตารางเพิม่เติมได้ 
**  กรณปีระธานคณะกรรมการปา่ชุมชนเปน็ผูย้ืน่คําขอ ใหเ้ปลีย่นจากเรยีน นายก อบต./กํานนั/ผูใ้หญบ้่าน  
 เป็นเรียน ประธานคณะกรรมการป่าชุมชน 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน อายุ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 
แบบ ปชช.2 

รายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการป่าชุมชน 
--------------------------- 

  1. ชื่อผู้ยื่นคําขอ.......................................ตําแหน่ง........................อายุ............ปี 
สัญชาติ................ภูมิลําเนาอยู่บ้าน.............................................เลขที่.....................หมู่ที่..............
ตําบล................................อําเภอ.......................................จังหวัด.................................................... 
                    2. คา่พิกัดหมูบ่า้นทีข่อจัดทําโครงการปา่ชมุชน (ใหจั้บคา่พิกัดทีท่ําการผู้ใหญบ่า้น) 
 2.1 บ้าน.............................หมู่ที่...........ค่าพิกัดยึดโยง....................................... 

2.2 บ้าน (ถ้ามี)...................หมู่ที่...........ค่าพิกัดยึดโยง...................................... 
2.3 บ้าน (ถ้ามี)...................หมู่ที่...........ค่าพิกัดยึดโยง...................................... 

 3. พ้ืนที่ดําเนินการ 
3.1 ป่าสงวนแห่งชาติป่า..................................................................................... 
3.2 ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี.................................................................... 
3.3 ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี.................................................................. 
3.4 ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484......................................... 
3.5 ที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ คือ...................................................................... 
3.6 ที่ดินอื่นๆ คือ.............................................................................................. 

 4. ที่ต้ังพื้นที่ดําเนินการบ้าน............................หมู่ที่..........ตําบล........................... 
อําเภอ .................................... จังหวัด................................... (ค่าพิกัด GPS ป่าชุมชนควรจบัทกุมมุ
ของพืน้ที ่เพือ่ความชดัเจนของขอ้มลูแผนทีท่ีจ่ะตอ้งจัดทําเปน็ “หนงัสอืแสดงโครงการปา่ชมุชน”และ
ควรมีอย่างน้อย 8 จุด 8 มุม) ได้แก่   
แปลงที่ 1 เนื้อที่ ............................................. ไร่ ...................... งาน ........................ ตารางวา 
(กรณจัีดทําโครงการมากกว่า 1 แปลง ใหร้ะบคุา่พิกัดเปน็รายแปลง คา่พิกัดสามารถทําเปน็เอกสารแนบได)้ 
 จุดท่ี 1   พิกัด................................................................................................. 
 จุดท่ี 2   พิกัด................................................................................................. 
 จุดท่ี 3   พิกัด................................................................................................. 
 จุดท่ี 4   พิกัด.................................................................................................
 จุดท่ี 5   พิกัด................................................................................................. 
 จุดท่ี 6   พิกัด................................................................................................. 
 จุดท่ี 7  พิกัด................................................................................................. 
 จุดท่ี 8   พิกัด................................................................................................. 
 5. เนื้อที่...................................ไร่ ...........................งาน ........................ ตารางวา 
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  6. อาณาเขตพื้นที่ 
 ด้านทิศเหนือ  จด.............................................................. 
 ด้านทิศตะวันออก  จด.............................................................. 
 ด้านทิศใต้  จด.............................................................. 
 ด้านทิศตะวันตก  จด.............................................................. 
 7. ลักษณะภูมิประเทศ......................................................................................... 
 8. สภาพป่า.......................................................................................................... 
 9. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่..................................................................................
  10. ทําการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่า  เมื่อวันที่.......เดือน..............พ.ศ................. 
 11. แนบภาพถา่ยสี................ภาพ (ไมน่อ้ยกวา่ 4 ภาพตอ่ 1 แปลง ภาพถา่ยระบทุศิ) 
  12. แผนทีร่ะวางของกรมแผนทีท่หาร มาตราสว่น 1: 50,000 ทีม่หีมายเลขแสดงคา่
พิกัดกริดชดัเจน พร้อมรายละเอยีดเลขระวางและแสดงรปูแปลงจุดทีต้ั่ง หากดําเนนิการมากกวา่ 1 แปลง 
ใหน้ําทกุแปลงใส่ในแผนทีแ่ผ่นเดยีวกันทัง้หมด ใส่สัญลกัษณห์มายเลขแปลงที ่1 แปลงที ่2 โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากเจา้หนา้ทีสํ่านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้พ้ืนทีน่ัน้ๆ ลงนามกํากับด้วย 
  13. กรณพ้ืีนทีโ่ครงการปา่ชมุชนอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิใหแ้นบสําเนาแผนที่
ท้ายกฎกระทรวง พร้อมระบุจุดท่ีต้ังโครงการ 
  14. กรณีดําเนินการในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้แนบสําเนา
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
  15. กรณดํีาเนนิการในพืน้ทีอ่ื่นๆ แนบสําเนาเอกสารแสดงสถานภาพของพืน้ทีน่ัน้ๆ 
  16. ความเห็นของผูต้รวจสอบสภาพพืน้ทีป่า่ (…ใหร้ะบวุา่เห็นควรใหจั้ดทําโครงการป่าชุมชน...)
…………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
ลงชื่อ..........................................ผู้นําตรวจ***          ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจสอบ * 
       (         )       (               ) 
ตําแหน่ง............................................            ตําแหน่ง...................................... 
ลงชื่อ...........................................พยาน****       ลงชื่อ.....................................ผู้ร่วมตรวจสอบ** 
      (         )        (               ) 
ตําแหน่ง ..........................................   ตําแหน่ง..................................... 
ลงชื่อ...............................................พยาน****      ลงชื่อ.....................................ผู้ร่วมตรวจสอบ**  
      (          )                             (     ) 
ตําแหน่ง ..........................................   ตําแหน่ง........................................ 
หมายเหต ุ
*      ให้ข้าราชการต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย 
**     ข้าราชการหรอืพนักงานราชการของหน่วยงานรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติ 
***     ผูใ้หญบ้่าน/กํานนั/นายก อบต./นายกเทศมนตร ีหรอืประธานคณะกรรมการปา่ชุมชน ซ่ึงเป็นผูย้ืน่คําขอ  (แบบ ปชช. 1 ) แล้วแต่กรณี  
****   กรรมการป่าชุมชนหรือราษฎรหมู่บ้านที่รอ้งขอเข้าร่วมจัดทาํโครงการ 



 
แบบ ปชช.3 

โครงการป่าชุมชน ...................................... 
บ้าน.................... หมู่ที่........ ตําบล.............. อําเภอ........... จังหวัด.................. 

--------------------------- 
1. ชื่อโครงการ 
 โครงการป่าชุมชน................................................. 
2. ที่ตั้งโครงการ 
 ต้ังอยู่ในเขตท้องที่บ้าน....................................................................หมู่ที่ ........................... 
ตําบล ................................... อําเภอ .......................................จังหวัด............................................ 
3. พ้ืนที่ดําเนินโครงการ  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 
(หากดําเนนิการมากกวา่ 1 แปลง ใหเ้รียงลําดับปา่สงวนแหง่ชาตเิปน็แปลงที ่1 ตามพ้ืนทีต่่างๆ ขา้งตน้)  
4. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย บ้าน........................................................................................................................... 
มคีวามประสงคท์ีจ่ะใหส้มาชกิในชมุชนมส่ีวนรว่มในการดแูลรักษาและฟืน้ฟปูา่ เพือ่ใหป้า่มคีวามอุดม
สมบรูณ ์เกิดประโยชน์กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้ จึงได้ร่วมกันจัดทําโครงการ
ป่าชุมชนเสนอกรมป่าไม้ เพ่ือขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชนดําเนินโครงการดังกล่าว โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การ
สนับสนุน และร่วมดําเนินการเพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นเกิดความอุดมสมบูรณ์ และเกิด
ประโยชนกั์บชมุชนอยา่งยัง่ยนืสบืไป 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. วัตถุประสงค์    
 5.1 เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
 5.2 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังขยายผลไปยังชุมชน
โดยรอบเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน 
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6. แผนงานและยุทธศาสตร์ในการดําเนินโครงการป่าชุมชน 
 ด้านการควบคุม ดูแล รักษา และฟื้นฟูป่า ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ป่าชุมชน  ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

6.1 ด้านเผยแพรป่ระชาสมัพันธเ์พือ่ใหส้มาชกิในชมุชน และบคุคลทัว่ไปได้ทราบภารกิจด้านการ
จัดการป่าชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการขอบเขตดําเนินงานและขอบเขตพื้นที่ป่าชุมชน โดยผ่านทาง
ส่ือชนิดต่างๆ เช่น ส่ือเอกสารสิง่พิมพ์ ปา้ยโฆษณาประชาสมัพันธ ์(ปา้ยโครงการปา่ชมุชน) รวมทัง้ปา้ยแสดง
แนวเขตปา่ชมุชน เปน็ตน้ 

6.2 ด้านการป้องกันรักษาป่า เพื่อเป็นการดูแลรักษาป่ามิให้ถูกบุกรุกทําลาย หรือยึด
ทําลายโดยมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ให้ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม หรือ
มากขึ้นกว่าเดิม 

6.3 ด้านการบํารุงและฟื้นฟูป่า เพื่อเป็นการปรับปรุง พ้ืนที่ป่าที่เคยถูกบุกรุกทําลาย ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ขึ้น หรือเป็นการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้มีความหลากหลายทั้งจํานวนและชนิดพันธุ์
พืช ให้เหมาะสมเพียงพอต่อการยังประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งการจัดการเพ่ือให้ป่าชุมชนเกิด
ประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การจัดการเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ฯลฯ 

6.4 ด้านการศกึษาและถา่ยทอดองคค์วามรู้ เพือ่เปน็การจดัการทรัพยากรปา่ไม้ เชน่ แหล่ง
ศกึษาเรยีนรูท้างชมุชน หรอืเปน็การจดัการองคค์วามรู้เรือ่งการบริหารจดัการปา่ใหกั้บสมาชกิชมุชน 

6.5 ด้านอํานวยการและอื่นๆ ที่สนับสนุนการดําเนินโครงการป่าชุมชน 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

กําหนดระยะเวลาดําเนนิการ 10 ป ี(นบัต้ังแตว่นัทีก่รมปา่ไมอ้นมุติัโครงการ) (วนัที.่...................) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 8.1 ผู้รับผิดชอบหลัก 
       1) ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน 
       2) คณะกรรมการป่าชุมชน 
 8.2 ผู้สนับสนุน 
       1) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่... 
       2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       3) อําเภอ/จังหวัด 
       4) หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

   5) หน่วยงานภาคเอกชน 
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9. 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 ทรัพยากรปา่ไม้ได้รับการดูแลรักษาโดยชมุชนใหม้คีวามอุดมสมบรูณแ์ละพฒันาปา่ชุมชน
ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
11. แผนที่ประกอบโครงการ 
 11.1  แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 ที่มีหมายเลขแสดงค่า
พิกัดกริดชัดเจน พร้อมรายละเอียดเลขระวางและแสดงรูปแปลงตามแบบ ปชช. 2 (เจ้าหน้าที่กรม
ป่าไม้ลงนามกํากับด้วย)** 
 11.2  แผนทีแ่สดงขอบเขตปา่ชมุชนบนแผนทีภ่าพถา่ยออรโ์ธสีเชงิเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 
12. ผู้เขียนโครงการ   
 
  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้เขียนโครงการ * 
            (..........................................) 
  ตําแหน่ง ........................................... 
 
  (ลงชื่อ) ............................................ ผู้แนะนํา/ร่วมเขียนโครงการ** 
            (..........................................) 
  ตําแหน่ง ........................................... 
 
13. ความคิดเห็นของนายกองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
  เห็นควรดําเนินการ…………………………………………………………………………………  
  ความคิดเห็นอื่นๆ………………………………………………………………………………….. 
   
  (ลงชื่อ) ..................................................    
            (.................................................) 
  ตําแหน่ง .................................................  
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14. ความคิดเห็นของนายอําเภอ  
  เห็นควรดําเนินการ……………………………………………………………………………….   
  ความคิดเห็นอื่นๆ………………………………………………………………………………… 

  (ลงชื่อ) ..........................................................    
          (...........................................................) 

   ตําแหน่ง ........................................................ 
 

15. ความคดิเหน็ของผูว้า่ราชการจงัหวดั หรอืหวัหนา้หนว่ยงานทีกํ่ากบัดแูลพืน้ทีใ่นแตล่ะกรณ*ี**  
  เห็นชอบให้ดําเนินการ……………………………………………………………………………  
  ความคิดเห็นอื่นๆ………………………………………………………………………………….. 

  (ลงชื่อ) ...........................................................   
           (...........................................................) 

   ตําแหน่ง ......................................................... 
 
16. ผูต้รวจสอบโครงการ (ผู้อํานวยการสว่นจัดการปา่ชมุชน สังกดัสํานกัจัดการทรพัยากรปา่ไมท้ี…่……) 

  (ลงชื่อ) .............................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
   (............................................................) 

   ตําแหน่ง ............................................................ 
 
17. ผู้เสนอโครงการ (ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่...................................) 

  (ลงชื่อ) .............................................................ผู้เสนอโครงการ  
          (............................................................) 

   ตําแหน่ง .......................................................... 
 
18. ผู้อนุมัติโครงการ (อธิบดีกรมป่าไม้) 

  (ลงชื่อ) ............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ
   (.............................................................) 
  ตําแหน่ง ............................................................. 

หมายเหตุ   
*       ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน แล้วแต่กรณี 
**     ข้าราชการต้ังแต่ระดับปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติการข้ึนไป 
***   กรณพีื้นที่อื่นๆ เสนอโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานที่กํากับดูแลพิจารณาแล้วแต่กรณ ี



 
คณะกรรมการป่าชุมชน 

แนบท้ายโครงการป่าชุมชน............................................... 
 บ้าน ............................ หมู่ที่....... ตําบล ................... อําเภอ ................... จังหวัด ....................... 
 

ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน/หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................... 
 
 
หมายเหตุ    
*    เอกสารฉบับนี้เป็นการแสดงโครงสรา้งคณะกรรมการป่าชุมชน ได้รับการยอมรับจากราษฎรในชุมชนเพื่อช่วยทํา 
      หน้าที่ในการจัดการป่าชุมชนร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยแต่ละป่าชุมชนจะมีกลุ่มราษฎรเหล่านี้เป็นแกนหลัก 
      เข้ามาบริหารจัดการตามความเหมาะสมของพื้นที่ จํานวน 10-15 คน 
**   แนบทา้ย (แบบ ปชช.3) ส่งให้กรมป่าไม้ทกุโครงการฯ  
***  กรณีมีการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการปาชุมชนให้ผู้ยื่นคําขอรวบรวมรายชื่อแจ้งสาํนักจัดการทรพัยากรป่าไม ้
      ทีร่ับผิดชอบเพื่อปรบัปรุงข้อมูลแจ้งให้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องและกรมป่าไม้ทราบ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ทําหน้าที ่ หมายเหตุ / 
ด้าน 

1 นาย/นาง/นางสาว .............................. ประธาน   
2 นาย/นาง/นางสาว .............................. รองประธาน   
3 นาย/นาง/นางสาว .............................. รองประธาน (ถ้ามี)   
4 นาย/นาง/นางสาว .............................. เลขานุการ   
5 นาย/นาง/นางสาว .............................. เหรัญญิก   
6 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการ   
7 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการ   
8 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการ   
9 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการ   
10 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการ   
11 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการ   
12 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการอื่น (ถ้ามี)   
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ   



 
แบบ ปชช.4 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

------------------- 
1. โครงการป่าชุมชน ..........................................................................เนื้อที่.................................ไร่ 
2. ต้ังอยู่ในเขตท้องที่บ้าน.........................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...................................................................... 
ที่ต้ังป่าชุมชนบ้าน ...................................................................หมู่ที่..............ตําบล.........................
อําเภอ.............................จังหวัด.....................................พิกัดบ้าน................................................... 
โดยได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ เมื่อ.................................................................................................... 
 พ้ืนที่ดําเนินโครงการรวมทั้งสิ้น...................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 
(หากดําเนนิการมากกวา่ 1 แปลง ใหเ้รยีงลําดับปา่สงวนแหง่ชาตเิปน็แปลงที ่1 ตามพ้ืนทีต่่างๆ ขา้งตน้) 
โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ตามกรณีต่างๆ ดังนี้ 
   1.1 กรณีที่ไม่มีการเปล่ียนแปลง รายละเอียดโครงการและพื้นที่ดําเนินการ 
   (1) แบบ ปชช.5 
   (2) สําเนาแบบ ปชช.3 ฉบับเดิม 
   (3) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐหรือสําเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคําขอ 
  (4) แผนทีแ่สดงขอบเขตปา่ชมุชนบนแผนทีภ่าพถา่ยออรโ์ธสีเชงิเลข มาตราสว่น 1 : 4,000 
 (5) แบบ ปชช.4 
  1.2 กรณมีกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการ (หรอืแบบ ปชช.3 เดมิชํารุดสูญหาย)  
แต่ไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ 
   (1) แบบ ปชช.5 
   (2) แบบ ปชช.5.1 
   (3) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐหรือสําเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคําขอ 
   (4) แผนทีแ่สดงขอบเขตปา่ชมุชนบนแผนทีภ่าพถา่ยออรโ์ธสีเชงิเลข มาตราสว่น 1 : 4,000 
   (5) แบบ ปชช.4 
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   1.3 กรณีมีการเปล่ียนแปลงพื้นที่ดําเนินการ เพิ่มหรือลดจํานวนแปลงป่าชุมชน 
เพิ่มหรือลดขนาดพ้ืนที่ป่าชุมชน  
   (1) แบบ ปชช.5 
   (2) แบบ ปชช.5.1 
   (3) แบบ ปชช.5.2 
   (4) สําเนาบตัรประจําตัวเจ้าหนา้ทีรั่ฐหรอืสําเนาบตัรประชาชนผูย้ืน่คําขอ 
   (5) แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:50,000 
   (6) แผนทีแ่สดงขอบเขตปา่ชมุชนบนแผนทีภ่าพถา่ยออรโ์ธสีเชงิเลข มาตราส่วน 1 : 4,000
   (7) แบบ ปชช.4 
กําหนดระยะเวลาดําเนินการ 10 ปี (นับต้ังแต่วันที่กรมป่าไม้อนุมัติ) (วันที่.....................................) 
งบประมาณ (โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่)  

1. กรมป่าไม้ ซึ่งระบุไว้ตามแผนงานและงบประมาณประจําปี 
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาลตําบล………………………………. 
3. จังหวัด ……………………………………………. 
4. องค์กร/บริษัทเอกชน 
5. หน่วยงานอื่นๆ 
 
  ลงชื่อ.............................................ผู้ยื่นคําขอ *      
               (............................................)  

  ตําแหน่ง........................................ 
 

  ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่ผู้แนะนํา** 
     (............................................)                       

 ตําแหน่ง....................................... 
ความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานที่กํากับดูแลพ้ืนที่ในแต่ละกรณี*** 

 เห็นชอบให้ดําเนินการ………………………………………………………………………………. 
 ความคิดเห็นอื่นๆ……………………………………………………………………………………...

   
  (ลงชื่อ) ..................................................    
            (.................................................) 
  ตําแหน่ง ................................................. 
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ผู้ตรวจสอบ (ผู้อํานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่……...) 
 
  (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจสอบ   
          (................................................) 
  ตําแหน่ง ............................................... 
 
ผู้เสนอ (ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.....................) 
   
  (ลงชื่อ)...................................................ผู้เสนอ   
          (...................................................) 
  ตําแหน่ง .................................................. 
 
ผู้อนุมัติ (อธิบดีกรมป่าไม้) 
 
  (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติ   
           (.....................................................) 
  ตําแหน่ง ..................................................... 
 
 
หมายเหตุ   
*      ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน แล้วแต่กรณี 
**     ข้าราชการต้ังแต่ระดับปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติการข้ึนไป 
***   กรณพีื้นที่อื่นๆ เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานที่กํากับดูแลพิจารณา แล้วแต่กรณ ี
       ทัง้นี ้หนว่ยงานรบัผดิชอบแจง้รายชือ่ขา้ราชการในสงักัด อยา่งนอ้ย 1 คน  เพื่อกรมป่าไม้มคีําสั่งแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่ 
       ปฏิบัติงานโครงการป่าชุมชน  



 
    แบบ ปชช.5.1 

โครงการป่าชุมชนที่ขอต่ออายุ 
------------------------ 

1. ชื่อโครงการ  
......................................................................................................................................................... 
2. ที่ตั้งโครงการ 
......................................................................................................................................................... 
3. พ้ืนที่ดําเนินโครงการ   
 พ้ืนที่ดําเนินโครงการ 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 
(หากดําเนนิการมากกวา่ 1 แปลง ใหเ้รยีงลําดับปา่สงวนแหง่ชาตเิปน็แปลงที ่1 ตามพ้ืนทีต่่างๆ ขา้งตน้) 
4. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย...........(ระบุชื่อบ้าน หมู่ที่ อําเภอ จังหวัด)................................................................... 
ได้รับอนุมัติโครงการป่าชุมชนจากกรมป่าไม้ ปัจจุบันสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการแล้ว โดย
ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการป่าชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน ราษฎร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้ร่วมกัน ดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยดูแลรักษาระบบนิเวศของชุมชน อีกทั้งราษฎรยังได้รับประโยชน์จากการมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ จัดทําโครงการป่าชุมชน เพื่อเสนอกรมป่าไม้
พิจารณาต่ออายุโครงการป่าชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาจากชุมชนเกิดความ
อุดมสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป 
 ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
5. วัตถุประสงค์    
 5.1 เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง 
 5.2 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังขยายผลไปยังชุมชน
โดยรอบเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน 
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6. แผนงานและยุทธศาสตร์ในการดําเนินโครงการป่าชุมชน 
 ด้านการควบคมุ ดูแล รักษา และฟืน้ฟูปา่ ใหเ้ปน็ไปตามแผนยทุธศาสตร์การดําเนนิงานปา่ชมุชน  5 ด้าน ได้แก่ 
 6.1 ด้านเผยแพรป่ระชาสมัพันธ ์เพ่ือใหส้มาชกิในชมุชน และบคุคลทัว่ไป ได้ทราบภารกจิด้านปา่ชมุชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอบเขตดําเนนิงานและขอบเขตพืน้ทีป่า่ชมุชน โดยผ่านทางสือ่ชนดิต่าง  ๆเชน่ ส่ือเอกสาร
ส่ิงพมิพ์ ปา้ยโฆษณาประชาสมัพันธ ์(ปา้ยโครงการปา่ชมุชน) รวมทัง้ปา้ยแสดงแนวเขตปา่ชมุชน เปน็ตน้ 
 6.2 ด้านการปอ้งกนัรกัษาปา่ หรือเปน็การดแูลรักษาปา่มใิหถ้กูบกุรุกทําลาย หรอืยดึทําลายโดย
มนษุยห์รอืภยัธรรมชาต ิเชน่ ไฟปา่ ใหท้รัพยากรปา่ไมม้คีวามอุดมสมบรูณดั์งเดมิ หรอืมากขึน้กวา่เดมิ 

6.3 ด้านการบํารุงและฟืน้ฟปูา่ เพือ่เปน็การปรับปรุง พ้ืนทีป่า่ทีเ่คยถกูบกุรุกทําลาย ใหม้คีวาม
อุดมสมบรูณข์ึ้น หรอืเปน็การพฒันาพ้ืนที่ปา่ไมใ้ห้มคีวามหลากหลายทั้งจํานวนและชนิดพันธุ์พืช ให้
เหมาะสมเพยีงพอตอ่การยงัประโยชนต่์อชมุชน รวมทัง้การจดัการเพ่ือใหป้า่ชมุชนไดป้ระโยชนท์ัง้ทางตรง
และทางออ้ม เชน่ การจัดการเพ่ือการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ หรอืการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม ฯลฯ 

6.4 ด้านการศกึษาและถา่ยทอดองคค์วามรู้ เพือ่เปน็การจัดการทรัพยากรป่าไม ้เช่น แหล่ง
ศกึษาเรยีนรูท้างชมุชน หรือเปน็การจัดการองคค์วามรู้เร่ืองการบริหารจดัการปา่ใหกั้บสมาชกิชมุชน 

6.5 ด้านอํานวยการและอื่นๆ ที่สนับสนุนการดําเนินโครงการป่าชมุชน 
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 ราษฎรในชมุชนมส่ีวนร่วมและไดรั้บประโยชนจ์ากการดแูลรักษาปา่ชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง 
 8.2 ทรัพยากรปา่ไม้ได้รับการดแูลรักษาโดยชมุชนใหม้คีวามอุดมสมบรูณแ์ละพฒันาปา่ชุมชน 
ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 ลงชื่อ………………………………………….ผู้เขียนโครงการ 
 (…………………………………………….) 
 ตําแหน่ง………………………………………. 
 
 ลงชือ่…………………………………………...ผู้แนะนํา/ร่วมเขยีนโครงการ 
 (…………………………………………...) 
 ตําแหน่ง……………………………………….. 



 
แบบ ปชช. 5.2 

รายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน 
---------------------------------- 

1. โครงการป่าชุมชน....................................................................................................................... 
2. ที่ตั้ง.............................................................................................................................................. 
    ค่าพิกัดหมู่บ้าน 
3. พ้ืนที่ดําเนินโครงการ จํานวน..........................แปลง เนือ้ที่.............................................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 

(หากดําเนนิการมากกวา่ 1 แปลง ใหเ้รียงลําดับปา่สงวนแหง่ชาตเิปน็แปลงที ่1 ตามพ้ืนทีต่่างๆ ขา้งต้น) 
4. ค่าพิกัดขอบเขตพื้นที่ดําเนินโครงการป่าชุมชน ***** 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
5. ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

ด้านทิศเหนือ  จด  
.......................................................................................................................................................... 

ด้านทิศตะวันออก  จด  
.......................................................................................................................................................... 

ด้านทิศใต้  จด 
..........................................................................................................................................................
 ด้านทิศตะวันตก  จด  
.......................................................................................................................................................... 
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6. ลักษณะภูมิประเทศ  
.......................................................................................................................................................... 
7. สภาพพื้นที่ป่าและลักษณะทางนิเวศวิทยา  
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
8. ความเห็นของเจา้หน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ 
................(ให้ระบุว่าเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน)………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
9. ทําการตรวจสอบสภาพพื้นที่ เม่ือวันที…่…………………………………………………………………………. 
 
ลงชื่อ……………………………………..ผู้นําตรวจ***          ลงชื่อ……………………………...ผู้ตรวจสอบ* 
        (…………………………………..)          (………………………………...) 
ตําแหน่ง…………………………………...   ตําแหน่ง……………………………………. 
 
ลงชื่อ……………………………………..พยาน****  ลงชื่อ………………………...ผู้ร่วมตรวจสอบ**  
        (…………………………………..)   (………………………………...) 
ตําแหน่ง…………………………………...   ตําแหน่ง…………………………………... 
ลงชื่อ……………………………………..พยาน****  ลงชื่อ………………………...ผู้ร่วมตรวจสอบ**         
 (…………………………………..)             (………………………………...) 
ตําแหน่ง…………………………………...    ตําแหน่ง…………………………………... 
 
หมายเหต ุ
 
* ให้ข้าราชการต้ังแต่ระดบัปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย  
** ข้าราชการหรอืพนักงานราชการของหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติ 
*** ผูใ้หญบ้่าน/กํานนั/นายก อบต. /นายกเทศมนตร ีหรอืประธานคณะกรรมการปา่ชุมชน ซ่ึงเป็นผูย้ืน่คําขอ  
 (แบบ ปชช. 1 ) แลว้แต่กรณ ี
**** กรรมการป่าชุมชนหรอืราษฎรหมูบ้่านทีร่อ้งขอเขา้รว่มจัดทําโครงการ 
***** ค่าพิกัดขอบเขตพื้นที่ดําเนินโครงการป่าชุมชน ควรตรวจสอบทุกมุมของพื้นที่ เพื่อความถูกต้องชัดเจน 
 กรณีมีหลายแปลงให้ระบุหมายเลขแปลงและแยกชุดข้อมูลเป็นรายแปลงให้ชัดเจน 
     



 
ตารางภาคผนวกที ่1  เกณฑแ์ละตัวชีวั้ดด้านการพฒันาปา่ชมุชนและระบบนิเวศ 

รายละเอียด คะแนน
เกณฑ์ 

คะแนน
ตัวชี้วัด 

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   



 
ตารางภาคผนวกที่ 2   เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีตชุมชน 

รายละเอียด คะแนนเกณฑ์ คะแนนตวัชี้วัด 

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   



 
ตารางภาคผนวกที ่3  เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์กรชุมชน    

รายละเอียด คะแนน
เกณฑ์ 

คะแนน
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่น   

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.กับกลุ่มเครือข่ายอ่ืนๆ   

เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล   
ตัวชี้วัดที่ 1 สภาวะผู้นํา   

ตัวชี้วัดที่ 2 การแบ่งหน้าที่เหมาะสม   

ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดทําแผนงาน   

ตัวชี้วัดที่ 4 การปฏิบัติและติดตามผล   
เกณฑ์ด้านกลไกการแก้ปัญหาความขัดแย้ง   
ตัวชี้วัดที 1 การรับรู้ปัญหาความขัดแย้ง   

ตัวชี้วัดที่ 2  การไกล่เกลี่ยปัญหา   

ตัวชี้วัดที่ 3 การตัดสินข้อขัดแย้ง   
ผลรวมทั้งหมด   



 
ตารางภาคผนวกที ่4   เกณฑแ์ละตวัชีวั้ดด้านการประสานความรว่มมือจากภายนอก 
 

 
 

รายละเอียด คะแนนเกณฑ์ คะแนนตวัชี้วัด 

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 ส่วนร่วมการจัดต้ังกองทุน   
ตัวชี้วัดที่ 2 มีกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม   
เกณฑ์ที่ 4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   
ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบการตลาด   

ผลรวมทั้งหมด   



 
ตารางภาคผนวกที่ 5  ชื่อขนาดและเนื้อที่ตอน ของป่าชุมชน...ก... 

เลขลําดับ
ตอน ชื่อตอน 

เนื้อที่ตอน 
เส้นรอบตอน (เมตร) 

ไร่ ตารางเมตร เฮกตาร์ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 
ตารางภาคผนวกที่ 6 พิกัดหมุดมุมตอนของป่าชุมชน...ก… 
 

ลําดับเลขทีห่มุด ชื่อหมุดมุมตอน X Y 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
ตารางภาคผนวกที่ 7  ตําแหน่งแปลงสํารวจและพิกัด 
 
 
 
 
 
 

ลําดับเลข
แปลงสํารวจ ชื่อตอน หมายเลขแปลง

ประจําตอน 
ชื่อแปลง
สํารวจ X Y  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
ตารางภาคผนวกที่ 8  การวางแปลงสํารวจในแต่ละตอนป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

          การวางแปลงตัวอย่างแบบวงกลมและข้อมูลที่เก็บตามแบบของ THAIFORM 
 
คําอธิบาย 
1. การวางแปลงวงกลมเพือ่การสํารวจใชรั้ศมวีงนอก เทา่กับ 17.84 เมตร โดยทําการวดัต้นไมท้ี่ระดับเพียงอก 
(เสน้รอบ>15 เซนตเิมตร หรอืเสน้ผา่นศนูยก์ลาง>5 เซนตเิมตร) สํารวจไม้รุ่นในวงรศัม ี3.99 เมตร และ
กล้าไม้ในวงจิ๋วรัศมี 0.631 เมตร จํานวน 4 วง 
2. สําหรับกอไผ่ หวายและเถาวัลย์ สํารวจในวงรัศมี 12.62 เมตร 
3. ผู้สํารวจทรัพยากรป่าไม้ควรศึกษาเทคนิคในการวัดความโตและความสูงต้นไม้ก่อนทําการ
สํารวจ 
 
 

รัศมี (เมตร) พ้ืนที่ 
(เฮกตาร์) 

จํานวน 
(แปลง)  ข้อมูลที่เก็บ 

17.84 0.1 1 วัดขนาดต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 
เซนติเมตร 

12.62 0.05 1 เก็บข้อมูลไผ่ หวาย และตอไม้ 

3.99 0.005 1 เก็บข้อมูลไม้พ้ืนล่างและความหนาแน่นของต้นไม้รุ่น 

0.631 0.0005 4 เก็บข้อมูลความหนาแน่นของกล้าไม้ 

เส้นรัศมี   2 เส้น ข้อมูลไม้เลื้อย และดิน 



 
ตารางภาคผนวกที่ 9  แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล 
 

แบบฟอร์มการสํารวจกําลังผลิตป่าชุมชน 

ชื่อป่าชุมชน วันที่สํารวจ 

ชื่อตอนสํารวจ เนื้อที่ 

หมายเลขแปลงสํารวจ พิกัด UTMX: พิกัด UTMY: 
แปลงวงกลมวงนอกรัศม1ี7.84 เมตร (1000m²) วงสอง 12.62 เมตร (500m²) เมตร วงสาม 3.99 เมตร 4 จุด 
(20m²) 

ผูสํ้ารวจ 

ข้อมูลต้นไม้ (GBH=>15 เซนติเมตร ในแปลงวงกลมรัศม ี17.84 เมตร (วงนอก) เนื้อที่ 1,000  ตร.เมตร 

No SPP GBH H (m) HB (m) TQ No SPP GBH H (m) HB (m) TQ 

1           16           

2           17           

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

4           No SPP จํานวน หมายเหตุ 

5           1           

6           2           

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

8           

9           No SPP จํานวน หมายเหตุ 

10           1           

11           2           

12           ไม้ไผ่ รัศม ี(วงสอง) 12.85 เมตร (500m²)  

13           No SPP จํานวน หมายเหตุ 

14           1           

15           2           



 
  เอกสารอ้างอิง 

 
กรมปา่ไม.้ 2557. คูม่อืการปฏบิตังิานตามแนวทางการจดัทาํโครงการปา่ชมุชน 
 ของกรมปา่ไม.้ กรุงเทพฯ. 
 
โครงการปรญิญาโทวนศาสตรช์มุชน. 2557. รายงานวนศาสตรช์มุชนภาคสนาม  
  ประจําป ี2555-56 เรือ่ง เกณฑแ์ละตวัชีว้ดัการบรหิารจดัการวนศาสตรช์มุชน.  
  คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 
 
โครงการปรญิญาโทวนศาสตรช์มุชน. 2558. คูม่อืการวางแผนสํารวจปา่ชุมชน 
  บา้นหนองคํา ตําบลอบูมงุ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธาน.ี 
  คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 



 
   

คณะผู้จัดทํา 
 

1. นายอดลุยรตัน ์ตัง้ทว ี  ผูอ้ํานวยการสํานกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่6 (อดุรธาน)ี  
2. นายสุทัศน์ เจนวิถีสุข   ผู้อํานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน 
3. นายศราวุธ เศษแสงศรี  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ 
4. นายเอนก สุขสวัสดิ ์  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ 
5. นายบุญธรรม บริสุทธิ์  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ 
6. นายมนตรี คําประเสริฐ  เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน 
7. นายไสว คณาเสน   นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
8. นางสาวธาริกา พลอามาตย์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
9. นางสุพรรณี ประฬาฬ      นกัวิชาการเผยแพร่ 
10. นางเสาวลักษณ์ เรือนคํา นักวิชาการเผยแพร่ 
11.  นางสาวเกษมณี วงษ์เนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
12. นายเกรียงไกร ธานีกุล เจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางบุญครอง นิชํานาญ เจ้าหน้าที่การเกษตร 
14. นายวุฒิพงษ์ สีมา  เจ้าหน้าที่การเกษตร 
15. นางสาวรัดดาวลัย์ ศรีหาท้าว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 
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