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ภาคผนวก  ข 
คูมือการปฏิบัติการจัดทําโครงการปาชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติ  

และเขตปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตใินการจัดทําโครงการปาชุมชนในเขตพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติและ 
เขตพื้นท่ีปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 

 
กฎหมายที่ใชอางอิง 
 
 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
 1.  มาตรา 17 (วาดวยการทําไมหวงหาม) บทบัญญัติในสวนนี้มิใหใชบังคับในกรณี
ดังตอไปนี้ 
   (1)  พนักงานเจาหนาที่จัดทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปาการคนควาหรือ
ทดลองในทางวิชาการ 
   (2)  การเก็บหาเศษไมปลายไมตายแหงที่ลมขอนนอนไพรอันมีลักษณะเปนไมฟน
ซ่ึงมิใชไมสักหรือไมหวงหามประเภท ข.ไปสําหรับใชสอยในบานเรือนแหงตนหรือประกอบกิจ
ของตน 
  2. มาตรา 32 (วาดวยของปาหวงหาม) บทบัญญัติในสวนนี้มิใหใชบังคับในกรณีที่
พนักงานเจาหนาที่จัดทําไปเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควา หรือการทดลองในทาง
วิชาการ 
   (3)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ืองแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 1 กันยายน 2525 ขอ 2 (35) 
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รายละเอียดในการปฏิบตัติามขัน้ตอนการขอจดัทําโครงการปาชุมชนในเขตปา 
ตามพระราชบญัญัติปาไม พ.ศ. 2484 

  
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําคําขอจัดทําโครงการปาชุมชน   
  ผูปฏิบัติ  -  ปาไมอําเภอ กํานัน หรือ ผูใหญบาน ในทองที่   
  วิธีปฏิบัติ -  ปาไมอําเภอประชาสัมพันธการสงเสริมโครงการปาชุมชนในพื้นที่

รับผิดชอบเมื่อหมูบานใดสนใจที่จะจัดทําโครงการปาชุมชนใหจัด
ใหมีการรองขอ โดยใหสมาชิกชุมชนที่มีภูมิลําเนาอยูในชุมชนนั้น
อายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไปเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกชุมชน
นั้นรองขอ โดยจัดทําเปนหนังสือพรอมรายชื่อยื่นใหกํานัน หรือ
ผูใหญบาน ในพื้นที่   

     -  กํานัน หรือ ผูใหญบาน กรอกรายละเอียดตามแบบ ปชช.1    
  ขั้นตอนตอไป  -  ยื่นคําขอตออําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่   
 
ขั้นตอนที่ 2 นายอําเภอ หรือ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอรับคําขอ    
  ผูปฏิบัติ  -  นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ, ปาไมอําเภอ 
  วิธีปฏิบัติ -  ตรวจเอกสารคําขอในแบบ ปชช.1    
     -  รวบรวมเอกสารใหครบถวน   
  ขั้นตอนตอไป  -  จัดสงคําขอพรอมเอกสารไปยังจังหวัด   
 
ขั้นตอนที่ 3 จังหวัดรับคําขอ   
  ผูปฏิบัติ  -  ผูวาราชการจังหวัด, ปาไมจังหวัด   
  วิธีปฏิบัติ  -  จังหวัดเมื่อรับคําขอพรอมเอกสารแลว ส่ังการใหปาไมจังหวัด

จัดสงเจาหนาที่ ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไปจํานวน 2 คนและสําเนาคําขอ
พรอมเอกสารใหปาไมเขตทราบ   
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     -  ปาไมเขตเมื่อไดรับสําเนาคําขอพรอมเอกสารใหจัดสงเจาหนาที่
ระดับ 5 ขึ้นไป อยางนอย 1 คน เขารวมตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอ 

  ขั้นตอนตอไป -  การตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอ   
 
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบพื้นท่ีตามคําขอ   
  ผูปฏิบัติ  -  เจาหนาที่สํานักงานปาไมจังหวัดและปาไมเขตที่ไดรับการแตงตั้ง

ในขั้นตอนที่ 3, กํานัน หรือ ผูใหญบาน    
  วิธีปฏิบัติ -  เจาหนาที่ประสานงานกับกํานัน หรือ ผูใหญบานที่ยื่นคําขอใหนัด

วันที่จะดําเนินการตรวจสอบใหกํานันหรือผูใหญบานที่ยื่นคําขอ
นําตรวจพื้นที่   

     - เจาหนาที่จัดทํารายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามแบบ ปชช. 2   
  ขั้นตอนตอไป  -  การจัดทําโครงการปาชุมชน (ปชช.3) 
 
ขั้นตอนที่ 5   การจัดทําโครงการปาชุมชน (ปชช.3)   
  ผูปฏิบัติ  -  กํานัน หรือ ผูใหญบาน รวมกับชุมชน   
  วิธีปฏิบัติ  -  กํานัน หรือ ผูใหญบาน รวมกับตัวแทนชุมชนจัดทํารางโครงการ

ปาชุมชน ตามแบบ ปชช.3 
     -  เจาหนาที่จากสํานักงานปาไมจังหวัดและปาไมเขตแนะนําการ

จัดทําโครงการปาชุมชน   
     - เม่ือจัดทํารางโครงการปาชุมชนเรียบรอยแลว ใหกํานัน หรือ

ผูใหญบาน นํารางโครงการปาชุมชนใหองคการบริหารสวนตําบล
ในพื้นท่ีทราบ หากมีความเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมตามราง
โครงการปาชุมชน ใหนําความเห็นประกอบการพิจารณาดวย   

     -  เจาหนาที่จากสํานักงานปาไมจังหวัดและปาไมเขตรวบรวม
โครงการและรายงานการสํารวจสงจังหวัด   

  ขั้นตอนตอไป -  สงรายงานการตรวจสอบพื้นที่และโครงการปาชุมชนใหจังหวัด  
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ขั้นตอนที่ 6 จังหวัดรับรายงานการตรวจสอบพื้นท่ีและโครงการปาชุมชน   
  ผูปฏิบัติ  -  ผูวาราชการจังหวัด, ปาไมจังหวัด   
  วิธีปฏิบัติ  -  จังหวัดรับรายงานการตรวจสอบพื้นที่และโครงการปาชุมชน  
     -  รวบรวมคําขอ รายงานการตรวจสอบพื้นที่และโครงการปาชุมชน 

และเอกสารอื่นๆ ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา สงกรม
ปาไมพรอมทั้งเสนอรายชื่อเจาหนาที่ปาไมที่จะเขาดําเนินการ
รวมกับกํานัน หรือ ผูใหญบาน   

  ขั้นตอนตอไป -  การพิจารณาของกรมปาไม 
 
ขั้นตอนที่ 7   การพิจารณาของกรมปาไม   
  ผูปฏิบัติ  -  อธิบดีกรมปาไม, สํานักสงเสริมการปลูกปา โดยสวนปาชุมชน   
 วิธีปฏิบัติ  -  สํานักสงเสริมการปลูกปา โดยสวนปาชุมชน ไดรับเอกสารตางๆ

พิจารณาเสนออธิบดีกรมปาไม   
     -  อธิบดีกรมปาไมพิจารณาหากเห็นสมควรใหจัดทําโครงการ

ปาชุมชนจะอนุมัติใหดําเนินการตามโครงการปาชุมชน และแตงตั้ง
เจาหนาที่ปาไมเขารวมดําเนินการตามโครงการปาชุมชน    

     -  อธิบดีกรมปาไมพิจารณาไมเห็นสมควรใหจัดทําโครงการปาชุมชน 
ถือเปนขอยุติ    

  ขั้นตอนตอไป  -  กรมปาไมสงเรื่องใหจังหวัด 
 
ขั้นตอนที่ 8 จังหวัดรับเรื่องแจงผลการพิจารณาของกรมปาไม   
  ผูปฏิบัติ  -  ผูวาราชการจังหวัด, ปาไมจังหวัด   
  วิธีปฏิบัติ  -  จังหวัดเมื่อไดรับผลการพิจารณาของกรมปาไม   
     -  กรณีที่กรมปาไมไมอนุมัติ ใหแจงอําเภอหรือกิ่งอําเภอเพื่อแจงให

ผูขอทราบและแจงปาไมเขตทราบ   
     -  กรณีอนุมัติใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 9 ตอไป  
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ขั้นตอนที่ 9   แจงใหผูขอจัดทําโครงการปาชุมชนทราบ   
  ผูปฏิบัติ  -  ผูวาราชการจังหวัด, ปาไมจังหวัด   
  วิธีปฏิบัติ  -  เมื่อผูวาราชการจังหวัด ไดรับแจงจากกรมปาไมอนุมัติใหจัดทํา

โครงการปาชุมชนได   
     -  จัดสงเรื่องราว หนังสือส่ังการของอธิบดีกรมปาไมและโครงการที่

ไดรับอนุมัติ แลวใหอําเภอหรือกิ่งอําเภอเพื่อแจงกํานันหรือ
ผูใหญบาน และสําเนาใหปาไมเขตทราบ 

  ขั้นตอนตอไป  -  การหมายแนวเขต หรือ จัดทําปายโครงการปาชุมชน 
 
ขั้นตอนที่ 10 การหมายแนวเขต หรือ จัดทําปายโครงการปาชุมชน   
  ผูปฏิบัติ  -  กํานัน หรือ ผูใหญบาน คณะกรรมการปาชุมชนประจําโครงการ

ปาชุมชน 
  วิธีปฏิบัติ  -  กํานัน หรือ ผูใหญบาน อาจแตงตั้งคณะกรรมการโครงการปาชุมชน

ขึ้นมาดําเนินการตามโครงการปาชุมชนได   
    -  จัดทําหมายแนวเขต ปาย เพื่อใหทราบแนวเขตโครงการปาชุมชน 
  ขั้นตอนตอไป  -  อาจกําหนดกติกาและกฎเกณฑได 
 
ขั้นตอนที่ 11 การกําหนดกติกาและกฎเกณฑในการคุมครอง ดูแลรักษาและการใชประโยชนใน

พื้นท่ีโครงการปาชุมชน   
  ผูปฏิบัติ  -  กํานัน หรือ ผูใหญบาน, คณะกรรมการปาชุมชน   
  วิธีปฏิบัติ  -  กํานัน หรือ ผูใหญบาน โดยความเห็นชอบของชุมชนจะกําหนด

กติกาและกฎเกณฑในการคุมครองดูแล บํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากปาได แตทั้งนี้ตองไมขัดกับกฎหมาย ที่มีอยูใน
ปจจุบัน   

  ขั้นตอนตอไป -  การปลูกและบํารุงรักษาปาชุมชน 
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ขั้นตอนที่ 12 การปลูกและบํารุงรักษาปาชุมชน   
  ผูปฏิบัติ  -  กํานัน หรือ ผูใหญบาน ประชาชน เจาหนาที่ปาไม   
  วิธีปฏิบัติ  -  กํานัน หรือ ผูใหญบาน ขอใหประชาชนเขารวมดําเนินการตาม

โครงการที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมปาไมแลวในการปลูก และ
บํารุงรักษาปาชุมชนได   

    - เจาหนาที่กรมปาไมแนะนํา สนับสนุนใหเปนไปตามโครงการ
ปาชุมชนที่ไดรับการอนุมัติแลว 

  ขั้นตอนตอไป -  การติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตาม
โครงการปาชุมชน   

 
ขั้นตอนที่ 13 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตามโครงการปาชุมชน 
  ผูปฏิบัติ  -  เกษตรและสหกรณจังหวัด , ปาไมอําเภอ , เจาหนาที่ปาไม , 

สํานักงานปาไมเขต 
  วิธีปฏิบัติ -  เกษตรและสหกรณจังหวัดเมื่อไดรับโครงการปาชุมชนที่กรมปา

ไมอนุมัติแลวใหจัดเจาหนาที่ประสานงานกับปาไมเขตและอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอทองที่ที่โครงการปาชุมชนตั้งอยูรวมกันติดตามผล
การดําเนินงานและจัดทํารายงานผลสงใหจังหวัดทราบอยางนอย
ปละครั้งตาม แบบ ปชช.4   

    -  จังหวัดเมื่อไดรับรายงานผลการดําเนินงานแลวใหพิจารณาพรอม
ขอเสนอแนะ สงกรมปาไมเพื่อทราบและพิจารณาตอไป   

  ขั้นตอนตอไป -  การพิจารณาของกรมปาไม 
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ขั้นตอนที่ 14 การพิจารณาของกรมปาไม   
 ผูปฏิบัติ  -  อธิบดีกรมปาไม สํานักสงเสริมการปลูกปา, โดยสวนปาชุมชนวิธี 
 ปฏิบัติ -  สํานักสงเสริมการปลูกปา โดยสวนปาชุมชนไดรับรายงานแลว

พิจารณาเสนออธิบดีกรมปาไม 
    -  อธิบดีกรมปาไมพิจารณาหากเห็นวาการดําเนินการกอใหเกิด

ความเสียหายแกปาชุมชนจะสั่งใหยุติโครงการปาชุมชนและแจง
ใหจังหวัด เพื่อแจงใหอําเภอหรือกิ่งอําเภอแจงกํานัน /ผูใหญบาน
ทราบพรอมสําเนาสงใหปาไมเขตทราบ   

  
ขั้นตอนที่ 15 การขออนุมัติโครงการปาชุมชนเมื่อโครงการเดิมสิ้นสุดลง   
  ผูปฏิบัติ  -  กํานัน หรือ ผูใหญบาน   
  วิธีปฏิบัติ  - กอนโครงการปาชุมชนที่ไดรับอนุมัติแลวสิ้นสุดลง 6 เดือน 

ถาชุมชนประสงคจะจัดทําโครงการปาชุมชนตอเนื่องใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่ 1- 12.   

 
หนาท่ีและสิทธิท่ีไดรับจากโครงการปาชุมชน 
   โครงการปาชุมชนที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมปาไมแลว กํานัน หรือ ผูใหญบาน ซ่ึง
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484 และประชาชนในพื้นที่จะมีหนาที่และสิทธิดังตอไปนี้ 
 โครงการปาชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ   
   1.  กํานัน หรือ ผูใหญบานเปนพนักงาน เจาหนาที่จะตองดําเนินการตามกิจกรรมที่
ไดรับอนุมัติตามโครงการปาชุมชนเพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลรักษาหรือบํารุงปาสงวน
แหงชาติ ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507   
   2.  ในกรณีมีความจําเปนจะตองใชไมหรือของปาใหดําเนินการตามมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,106 (2528) วาดวยการทําไม
ในเขตปาสงวนแหงชาติ ขอ 3 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. 2529 ขอ 20 กฎกระทรวงฉบับที่ 1,107 (2528) วาดวย การเก็บหาของปาภายในเขตปาสงวน



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ข 119 

แหงชาติ ขอ 2 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตเก็บหาของปาภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. 2529 ขอ 17   
 โครงการปาชุมชนในเขตปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484    
  1.  กํานัน หรือ ผูใหญบาน เปนพนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการตามกิจกรรมที่
ไดรับอนุมัติตามโครงการปาชุมชน เพื่อประโยชนในการคุมครองดูแลรักษาปา   
  2.  ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองใชประโยชนจากไมหรือของปาใหดําเนินการตาม
มาตรา 17, 25, 32 แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 และประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2531 ขอ 3  
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แนวทางการดาํเนินงาน 
จัดตั้งปาชุมชน ป พ.ศ. 2549 

 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อสงเสริมใหชุมชนในชนบทมีสวนรวมกับรัฐในการอนุรักษ การฟนฟู และ
พัฒนาปาไม  
 2.  เพื่อพัฒนาและสนับสนุนศักยภาพขององคกรชุมชนใหมีความสามารถในการ
จัดการปาในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางชุมชน องคกรเอกชน และ
หนวยงานของรัฐ 
 
พื้นท่ีดําเนินการ 
 1.  ไมอยูในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา 
 2.  ที่ดินของรัฐ ที่ไดรับการอนุญาตจากหนวยงานที่ดูแลรักษาพื้นที่นั้นใหชุมชนจัดทํา
โครงการปาชุมชน 
 
การดําเนินงาน 
 1.  ประชาสัมพันธใหราษฎรจัดทําโครงการปาชุมชนสําหรับเปนหมูบานเปาหมาย
ประจําปตามจํานวนหมูบานที่กรมปาไมกําหนดในแผนการปฏิบัติงานประจําปเสนอกรมปาไม
พิจารณา 
 2.  หากมีความพรอมจะดําเนินการหมูบานเปาหมายประจําปเพิ่มเติมจากที่กรมปาไม
กําหนดจํานวนไวตามขอ 1 ใหสงโครงการปาชุมชนเสนอกรมปาไมพิจารณาเพิ่มเติม หรือเพื่อ
ดําเนินการในปตอไป 
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การดําเนินการจัดทําโครงการปาชุมชน 
 1.  จัดทําคําขอจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.1) 
  ราษฎรในหมูบานใดที่ประสงคจะขอจัดตั้งปาชุมชนในทองที่นั้น ใหบุคคลซึ่งมีอายุ
ตั้งแตสิบแปดปบริบูรณขึ้นไปผูที่มีภูมิลําเนาอยูในทองที่นั้นและอยูในสภาพที่สามารถเขาไปดูแล
รักษาปาที่จะขอจัดตั้งเปนปาชุมชนไดจํานวนตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปรวมลงชื่อในหนังสือรองขอ
จัดทําโครงการปาชุมชน ยื่นตอกํานันหรือผูใหญบาน และใหกํานันหรือผูใหญบานจัดทําคําขอ
อนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน ตามแบบ ปชช.1 ที่แนบ ยื่นตอสํานักงานปาไมสาขาจังหวัด 
พรอมหนังสือรองขอจัดทําโครงการปาชุมชนของราษฎรและเอกสารที่เกี่ยวของ หากปาดังกลาวมี
ราษฎรมากกวา 1 หมูบานประสงครวมจัดการ ใหกํานันเปนผูยื่นคําขออนุญาตจัดทําโครงการ
ปาชุมชน  
 2. การตรวจสอบพื้นที่ตามคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.2) 
  เมื่อสํานักงานปาไมสาขาจังหวัดรับคําขออนุญาตฯ แลว ใหตรวจสอบรายละเอียดที่
ระบุในคําขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวของ และสั่งการเจาหนาที่ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป อยางนอย 2 คน 
ดําเนินการตรวจสอบสภาพปาโดยการนําตรวจของกํานัน/ผูใหญบานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
กํานัน/ผูใหญบาน แลวใหเจาหนาที่ดังกลาวจัดทํารายงานการตรวจสอบสภาพปาที่ขออนุญาต
จัดทําโครงการปาชุมชน ตามแบบ ปชช.2 ที่แนบ พรอมเสนอความเห็นวาสภาพพื้นที่ตามคําขอ
อนุญาตฯ ควรจัดตั้งเปนปาชุมชนหรือไม หากมีความเห็นวาไมสมควรจัดตั้งเปนปาชุมชน ให
สํานักงานปาไมสาขาจังหวัดมีหนังสือแจงผูยื่นคําขอทราบพรอมแสดงเหตุผลประกอบ 
 3.  การเสนอโครงการปาชุมชน (แบบ ปชช.3) 
  เมื่อรายงานการตรวจสอบสภาพปาปรากฏความเห็นวาสภาพพื้นที่ตามคําขอ
อนุญาตฯ ควรจัดตั้งเปนปาชุมชน ใหสํานักงานปาไมสาขาจังหวัดสั่งการใหเจาหนาท่ีไปแนะนํา
กํานัน/ผูใหญบานและตัวแทนราษฎรที่รองขอจัดทําโครงการปาชุมชนใหรวมกันรางโครงการ
ปาชุมชน เม่ือจัดทํารางโครงการปาชุมชนแลวใหกํานัน/ผูใหญบานนํารางโครงการปาชุมชนเสนอ
ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหง
ทองที่นั้นพิจารณาใหความเห็นตามลําดับ โดยฝายจัดการปาไม ตรวจสอบความเปนไปไดของ
โครงการพรอมเสนอชื่อเจาหนาท่ีของกรมปาไมท่ีจะดําเนินการรวมกับกํานัน/ผูใหญบาน จากนั้น
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สํานักงานปาไมสาขาจังหวัดเสนอโครงการปาชุมชนพรอมชื่อเจาหนาที่รวมดําเนินการใหกรมปาไม
พิจารณาอนุมัติและสงสําเนาดังกลาวเรียนผูวาราชการจังหวัดทราบเปนการประสานงาน 
 4.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ ปชช. 4) 
  เมื่อกรมปาไมอนุมัติโครงการปาชุมชนแลว ใหแจงใหจังหวัดทราบ และจัด
เจาหนาที่ติดตาม ใหคําแนะนําแกชุมชน และรายงานผลการปฏิบัติงานใหสํานักงานปาไมสาขา
จังหวัดทราบอยางนอยปละ 1 คร้ัง สํานักงานปาไมสาขาจังหวัดเมื่อไดรับรายงานแลวพิจารณา
แสดงขอคิดเห็นสงกรมปาไมเพื่อทราบและพิจารณาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ข 123 

แผนภาพขัน้ตอนการจัดทําโครงการปาชุมชน ป พ.ศ. 2549 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาที่ของกรมปาไม 
ประชาสัมพันธชุมชนในหมูบาน 

ชุมชน 
ทําหนังสือรองขอจัดทําโครงการ 

สํานักงานปาไมสาขาจังหวัด 
เสนอโครงการ 

พรอมช่ือเจาหนาที่รวมดําเนินการ 
แกกรมปาไมเพื่ออนุมัติ 

กํานัน/ผูใหญบาน 
ยื่นคําขออนุญาตจัดทําโครงการ 

ชุมชน 
จัดทําโครงการโดยมีเจาหนาที่

สํานักงานปาไมสาขาใหคําแนะนํา 

สํานักงานปาไมสาขาจังหวัด 
ตรวจสอบเอกสารและสั่งให
เจาหนาที่ตรวจสอบพื้นที่ 

ปชช. 3 

ปชช. 1 

ปชช. 2 

สํานักงานปาไมสาขาจังหวัด 
แจงชุมชนดําเนินงานตามโครงการ
และติดตาม แนะนํารายงานผล 

การปฏิบัติ ปละ 1 ครั้ง ปชช. 4 

กรมปาไม 
อนุมัติโครงการและสั่งเจาหนาที่
ของกรมปาไมรวมดําเนินการ 

ฝายจัดการปาไม (สนง.ปาไมสาขา) 
ตรวจสอบความเปนไปไดของ

โครงการพรอมเสนอชื่อเจาหนาที่ 
รวมดําเนินการ 

อปท. และอําเภอ 
ใหความเห็น 

สงสําเนาโครงการ 
และแจงผลการอนุมัติ
โครงการ ใหจังหวัด

ทราบ 


