
ถาม 5. ตวัแทนภาคประชาชนจะเขา้ไปมส่ีวนร่วมในคณะกรรมการป่าชมุชนประจาํจงัหวัด 
ไดอ้ยา่งไร การแต่งตัง้ทําอย่างไร
ตอบ: เข้าไปมีส่วนร่วมได้ในตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในมาตรา 23 (5) 
กําหนดไว้ว่าไม่เกิน 7 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคล 3 กลุ่มคือ 
กลุ่มที่ 1 
เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม หรอืมนษุยศาสตร์หรอืสงัคมศาสตร์ จาํนวนไม่เกนิ 2 คน 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จํานวนไม่เกิน 2 คน และ กลุ่มที่ 3 
กลุ่มผู้แทนประธานเครอืข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด จํานวนไม่เกิน 3 คน 

ขั้นตอนการแต่งตั้งคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อที่ 
คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบตามมาตรา 16 (5) โดยบัญชีรายชื่อบุคคลสาม 
กลุ่มข้างต้นกรมป่าไม้เป็นผู้เสนอ

ถาม 6. การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคมมีความสําคัญอย่างไร และทําได้อย่างไร
ตอบ: การจดแจง้มีความสาํคัญเพราะจะได้มรีายชือ่อยู่ในบญัชีของ กรมป่าไม้ เพือ่การ สรรหา 
บุคคลมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนและจะมีสิทธิสมัคร 
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด 

องค์กรภาคประชาสังคมที่สนใจ ติดต่อขอจดแจ้งได้ที่ ศนูยป่์าไมจ้งัหวัดถา้อยูก่รุงเทพฯ 
ขอจดแจ้งไดท้ีก่รมป่าไม ้หรอืโดยวธีิการทางอิเลคทรอนิคส์ โดยกรอกข้อมูลและยืน่คําขอ 
จดแจง้คนช. 2-1 พร้อมหลักฐานไดแ้ก ่1.หลกัฐานแสดงการจดทะเบียนนติบิคุคล (กรณท่ีี 
เป็นองค์กร นิติบุคคล) 2.สําเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ หรอื 
หลักเกณฑ์ ขององค์กร 3.รายชื่อคณะกรรมการหรอื 
คณะทํางานขององค์กร และ ผูมี้อาํนาจทาํการแทนองคก์ร 
4.หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนองค์กร 
ในการยืน่คาํขอจดแจง้ 5.หลักฐานแสดงกิจกรรมหรอืแผนงาน
ดา้นการคุม้ครองสิง่แวดล้อมและอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ขอจดแจง้เป็นองคก์ร ภาคประชาสังคมตาม QR Code ด้านขา้ง

ถาม 7. องค์กรท่ีต้องการจดแจง้เปน็องค์กรภาคประชาสงัคม หมายถึงองค์กรประเภทใด 
ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ: หมายถึง 1. องค์กรเอกชนทีเ่ป็นนิตบิคุคล มีวตัถุประสงค์ด้านการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
และอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาต ิไมมุ่ง่หาผลกาํไรหรอืรายไดม้าแบง่ปันกนั 2. องคก์รเอกชน 
ทีไ่ม่ไดเ้ป็นนิตบุิคคลมีผลงานด้านการคุ้มครองสิง่แวดลอ้มและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ ไม่ได้มุ่งหาผลกําไรหรอืรายได้มาแบ่งปัน

ถาม 8. การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคมสามารถจดแจ้งข้ามจังหวัดได้หรอืไม่ 
ตอบ: สามารถจดแจ้งข้ามจังหวัดได้ เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคมบางองค์กร 
ทํางานครอบคลุมหลายพื้นที่ หลายจังหวัด ขอแนะนําว่าควรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของ 
กรมป่าไม้ในพื้นที่ก่อนจดแจ้ง

ถาม 9. สภาองค์กรชุมชนตําบลมีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วต้องไปจดแจ้งไหม
ตอบ: ต้องไปจดแจ้งและตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามระเบียบ กรมป่าไม้หรอืไม่

ถาม 10. คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและลักษณะต้องห้าม มีอะไรบ้าง
ตอบ: คณุสมบัต ิมีสญัชาตไิทย มีอายไุม่ตํา่กวา่ยีสิ่บหา้ปี มีความรู้ ความเชีย่วชาญ มีผลงาน 
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6
ลักษณะต้องห้าม เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบคุคลลม้ละลายทุจรติ เป็นคนไร้ความสามารถ 
หรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ ติดยาเสพติดให้โทษ เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา 

ถึงที่สุดให้จําคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงหนึ่งปีในวันที่ได้รับการสรรหา เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ เคยต้องคําพิพากษาหรอืหรอืคําสั่งของศาล 
อันถงึท่ีสดุให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผดิปกติหรอืมทีรัพยส์นิเพ่ิมเติมผิดปกติ 
เคยถกูไลอ่อก ปลดออก ใหอ้อก หรอืเลกิจา้งจากหนว่ยงานของรัฐหรอืหนว่ยงานของเอกชน 
เพราะทุจรติต่อหน้าที่ หรอืประพฤติชั่วร้ายแรง 

องค์กรทีส่นใจจะจดแจ้งเป็นองคก์รภาคประชาสังคมภายใตพ้.ร.บ.ป่าชุมชน กับกรมป่าไม้ 
สามารถไปทําการจดแจ้งได้ทั้งที่กรมป่าไม้ที่กรุงเทพฯ และศูนย์ป่าไม้ประจําจังหวัดต่าง ๆ  
เอกสารประกอบคาํขอจดแจง้แสดงในรายการทา้ยแบบคาํขอ (โปรดดใูนคาํถาม-ตอบขอ้ 6) 
การจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมกับกรมป่าไม้นั้นสามารถจดแจ้งได้ตลอดเวลา 
แต่ถ้าหากองค์กรภาคประชาสังคมน้ัน ต้องการสมัคร หรอื เสนอรายช่ือตวัแทนภาคประชาสงัคม 
เพือ่รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนในสดัส่วนภาคประชาสงัคม 
2 คน  ซึ่งในช่วงน้ีกําลังประกาศรับสมัครและเสนอรายชื่อทั้งนี้ต้องจดแจ้งเป็นองค์กร 
ภาคประชาสงัคมกับกรมป่าไม ้และเสนอรายชือ่ตัวแทนภายในวันที ่10 ม.ิย. 63 โดยสามารถ 
จดแจ้งและเสนอชื่อพร้อมกันในคราเดียวกันได้เลย
สําหรับการสมัครหรอืเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสัดส่วนภาคประชาสังคมเพ่ือรับการ
พจิารณาคดัเลอืกเป็นคณะกรรมการป่าชมุชนประจาํจงัหวดั ซึง่มสีดัสว่นของภาคประชาสงัคม 
จังหวัดละ 2 คน ซึ่งในช่วงน้ีกําลังประกาศรับสมัครและเสนอรายช่ือ ทั้งน้ีต้องจดแจ้งและ 
เสนอรายชื่อตัวแทนภาคประชาสังคมในจังหวัดนั้นๆ ได้ภายในวันที่  31 พ.ค. 63 
โดยสามารถจดแจ้งและเสนอชื่อพร้อมกันในคราเดียวกันได้เลย

• สําหรับองค์กรที่ ย่ืนคําขอจดแจ้งฯแล้วสามารถสมัคร 
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน และคณะกรรมการ 
ป่าชมุชน ประจาํจังหวัด ผูส้นใจสามารถตรวจสอบคณุสมบัติ 
และดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร เข้ารับพิจารณา 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ตาม QR CODE 

พร้อมกรอกข้อมูลลงในใบสมัครหรอืใบเสนอชื่อเข้ารับพิจารณาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัด และแนบเอกสารผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังต่อไปนี้ 
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5X2 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตากันแดดถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 
จํานวน 2 รูป 
2. สําเนาหลกัฐานแสดงวฒุกิารศกึษาระดบัสงูสดุฉบบัสมบรูณ ์ยกเวน้กรณจีบปรญิญาโท/เอก 
ให้แนบสําเนาวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรมีาด้วย 
3. สําเนาเอกสารแสดงการฝึกอบรม/ดูงาน (ถ้ามี)
4. เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี: ส่วนภาคีเครอืข่ายป่าชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน 
โทร. 025614292-3 ต่อ 5654

จดหมายข่าวซีเอฟเน็ทนิวส์ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จัดทําขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โควดิ 19 ที่จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันมีจํานวนตํ่ากว่าสิบคนมากว่าสัปดาห์ รัฐมีการ 
ผ่อนปรนบางกิจกรรม เช่นให้คนเข้าไปนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร เปิดบรกิารร้านเสรมิสวย โดยใช้มาตรการหลากหลายเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
สวมหน้ากากอนามัย ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ฯลฯ ในขณะเดียวกันกรมป่าไม้ก็กําลังเร่งออกอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ให้เสร็จทันกําหนด ต้ังแต่เดือน 
มกราคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 มีการประกาศใช้อนุบัญญัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของกรมป่าไม้รวม 4 ฉบับ คือ (1) ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครอืข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 (2) ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2562 (3) ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. 2562 (4) ระเบียบคณะกรรมการสรรหาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วธิีการสรรหา และการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน พ.ศ. 2563

จากการประกาศใช้ระเบยีบกรมป่าไมว่้าดว้ยการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2562 ไดม้หีนงัสอืจากกรมป่าไม้สง่ไปยังองค์กรภาคประชาสงัคมหลายแห่งให้ไปจดแจ้งเป็นองค์กร 
ภาคประชาสงัคมภายใตพ้.ร.บ.ป่าชุมชน ซ่ึงสามารถไปทาํการจดแจง้ไดท้ัง้ทีก่รมป่าไมใ้นกรุงเทพ และศนูยป่์าไมต้ามจงัหวดัตา่ง ๆ รวมทัง้มกีารประชาสมัพนัธใ์หอ้งคก์รภาคประชาสงัคม 
สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด โดยมีกําหนดระยะเวลายื่นเอกสารภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน โดยมีกําหนดระยะเวลายื่นเอกสารภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ซึ่งมีองค์กรภาคประชาสังคมให้ความสนใจ 
ไปจดแจ้งกัน แต่ก็ยังมีข้อสงสัย ไม่แน่ใจในบางประเด็น จดหมายข่าวซีเอฟเน็ทนิวส์ฉบับนี้ได้รวบรวมคําถามท่ีพบบ่อย และหาคําตอบมาช่วยไขข้อสงสัยโดยจะพยายามสรุป 
เป็นคําอธิบายที่เข้าใจง่าย ขอเชิญพี่น้องเครอืข่ายฯ ร่วมเรยีนรู้ไปด้วยกันค่ะ

ถาม 1. กลไกบรหิารจัดการป่าชุมชนตามพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มีกี่ระดับ
ประกอบด้วย คณะกรรมการอะไรบ้าง
ตอบ: มี 3 ระดับคือ 1.คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (ระดับนโยบาย หรอืระดับชาต ิ
-มรีองนายกรัฐมนตร ีซึง่นายกรัฐมนตร ีมอบหมายเป็นประธาน) 2.คณะกรรมการป่าชมุชน 
ประจําจังหวัด (ระดับจังหวัด - มีผู้ว่าฯ หรอืรองผู้ว่าฯ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย 
เป็นประธาน) และ 3.คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน (ระดับชุมชน )

ถาม 2. หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนคืออะไร
ตอบ:  เสนอความเหน็ต่อคณะรัฐมนตรเีกีย่วกับนโยบายในการสง่เสรมิและสนบัสนนุป่าชมุชน 
และเครอืข่ายป่าชุมชน ให้ข้อชี้แนะเพื่อกําหนดมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานจัดการป่าชุมชน รวมถึงการตราพระราชกฤษฎีกา และออกกฎกระทรวง 
ตามพ.ร.บ.ป่าชุมชนและกฎระเบยีบตา่ง ๆ ใหค้วามเหน็ชอบบญัชรีายชือ่บคุคลซ่ึงมคีวามรู้ 
ความเช่ียวชาญฯ ผูแ้ทนองค์กรภาคประชาสงัคม และผูแ้ทนคณะกรรมการจดัการป่าชมุชน 
ตามที่กรมป่าไม้เสนอ เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการป่าชุมชน ประจําจังหวัด จัดทํารายงานและผลการดําเนินงานป่าชุมชน 
ทัว่ประเทศพร้อมเสนอความคิดเหน็ เสนอตอ่คณะรัฐมนตร ีปีละ 1 คร้ัง พจิารณาอทุธรณ์ 
มติเก่ียวกับการขอจัดตั้งหรอื เพิกถอนป่าชุมชน และพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของคกก. 
ป่าชุมชนประจําจังหวัด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรา 16 พ.ร.บ.ป่าชุมชน)

ที่มา: คู่มือสร้างความเข้าใจเบื้องต้น กฏหมายว่าด้วยป่าชุมชน โดยสํานักจัดการป่าชุมชน 
กรมป่าไม้ 2562

ถาม 3. หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัดคืออะไร
ตอบ: พิจารณาการขอจัดตั้งการขยายเขตหรอืเพิกถอนป่าชุมชนไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน 
ขยายระยะเวลาในการพิจารณาคําขอจัดตั้งป่าชุมชน มีมติให้กรรมการจัดการป่าชุมชน 
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่งต้ังและถอดถอนเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน พิจารณาอนุมัติแผน 
จัดการป่าชุมชน พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ให้คําแนะนําปรกึษาช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ควบคุม 
ดแูลการจดัการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลการจดัการป่าชมุชนในจังหวัดและจดัทาํ 
รายงาน เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
ในมาตรา 26 พ.ร.บ.ป่าชุมชน)

ที่มา: คู่มือสร้างความเข้าใจเบื้องต้น กฏหมายว่าด้วยป่าชุมชน โดยสํานักจัดการป่าชุมชน 
กรมป่าไม้ 2562 

ถาม 4. ตัวแทนภาคประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
(ระดับชาติ) ได้อย่างไร การแต่งตัง้ทําอย่างไร
ตอบ: เขา้ไปมส่ีวนร่วมไดใ้นตําแหนง่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ในมาตรา 9 (4) กาํหนดไว้วา่ 
ไม่เกิน 8 คน ซึ่งประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนแต่งตั้งจากบุคคล 3 กลุ่มคือ
กลุ่มที ่1 เป็นผูม้คีวามรู้ความเชีย่วชาญมผีลงานและประสบการณเ์กีย่วกบัการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรอืมนุษยศาสตร์หรอืสังคมศาสตร์ จํานวนไม่เกิน 2 คน 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จํานวนไม่เกิน 2 คน และ กลุ่มที่ 3 
กลุ่มผู้แทนประธานเครอืข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด จํานวนไม่เกิน 4 คน  

ขั้นตอนการแต่งตั้งคือ ต้องมีคณะกรรมการสรรหาโดยให้กรมป่าไม้ทําหน้าที่ เป็น 
หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาคือสรรหาและ 
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากสามกลุ่มข้างต้น เป็นจํานวนสองเท่าของตําแหน่ง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีการแต่งตั้งในแต่ละกลุ่ม แล้วเสนอประธานกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชนพจิารณาเลอืกจากบัญชีรายชือ่ รายชือ่ผู้ทรงคุณวุฒท่ีิมิไดรั้บเลือกจะขึน้บญัชรีายชือ่ 
สาํรองไว้ จนกว่าจะมีการสรรหาผูท้รงคุณวุฒใิหม่ (กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระดาํรงตาํแหน่ง 
คราวละสามปี)

ข้อมูลข่าวสารและประสานเชื่อมโยงเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
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ถาม 5. ตวัแทนภาคประชาชนจะเขา้ไปมส่ีวนร่วมในคณะกรรมการป่าชมุชนประจาํจงัหวัด 
ไดอ้ยา่งไร การแต่งตัง้ทําอย่างไร
ตอบ: เข้าไปมีส่วนร่วมได้ในตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในมาตรา 23 (5) 
กําหนดไว้ว่าไม่เกิน 7 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคล 3 กลุ่มคือ 
กลุ่มที่ 1 
เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญมีผลงานและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หรอืมนษุยศาสตร์หรอืสังคมศาสตร์ จาํนวนไม่เกนิ 2 คน 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จํานวนไม่เกิน 2 คน และ กลุ่มที่ 3 
กลุ่มผู้แทนประธานเครอืข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด จํานวนไม่เกิน 3 คน 

ขั้นตอนการแต่งตั้งคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อที่ 
คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบตามมาตรา 16 (5) โดยบัญชีรายชื่อบุคคลสาม 
กลุ่มข้างต้นกรมป่าไม้เป็นผู้เสนอ

ถาม 6. การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคมมีความสําคัญอย่างไร และทําได้อย่างไร
ตอบ: การจดแจง้มีความสาํคัญเพราะจะได้มีรายชือ่อยู่ในบญัชีของ กรมป่าไม้ เพือ่การ สรรหา 
บุคคลมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนและจะมีสิทธิสมัคร 
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด 

องค์กรภาคประชาสังคมที่สนใจ ติดต่อขอจดแจ้งได้ที่ ศนูยป่์าไมจ้งัหวัดถา้อยูก่รุงเทพฯ 
ขอจดแจ้งไดท้ีก่รมป่าไม ้หรอืโดยวธิีการทางอิเลคทรอนิคส์ โดยกรอกข้อมูลและยืน่คําขอ 
จดแจง้คนช. 2-1 พร้อมหลักฐานไดแ้ก ่1.หลกัฐานแสดงการจดทะเบียนนติบิคุคล (กรณท่ีี 
เป็นองค์กร นิติบุคคล) 2.สําเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ หรอื 
หลักเกณฑ์ ขององค์กร 3.รายชื่อคณะกรรมการหรอื 
คณะทํางานขององค์กร และ ผู้มอีาํนาจทาํการแทนองคก์ร 
4.หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนองค์กร 
ในการยืน่คาํขอจดแจง้ 5.หลักฐานแสดงกิจกรรมหรอืแผนงาน
ดา้นการคุม้ครองสิง่แวดล้อมและอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ขอจดแจ้งเป็นองคก์ร ภาคประชาสังคมตาม QR Code ดา้นขา้ง

ถาม 7. องคก์รทีต่อ้งการจดแจง้เป็นองค์กรภาคประชาสงัคม หมายถงึองค์กรประเภทใด 
ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ: หมายถงึ 1. องค์กรเอกชนทีเ่ป็นนิตบิคุคล มีวตัถปุระสงค์ดา้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
และอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาต ิไมมุ่ง่หาผลกาํไรหรอืรายไดม้าแบง่ปันกนั 2. องคก์รเอกชน 
ทีไ่ม่ไดเ้ป็นนิตบุิคคลมีผลงานด้านการคุ้มครองสิง่แวดลอ้มและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ ไม่ได้มุ่งหาผลกําไรหรอืรายได้มาแบ่งปัน

ถาม 8. การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคมสามารถจดแจ้งข้ามจังหวัดได้หรอืไม่ 
ตอบ: สามารถจดแจ้งข้ามจังหวัดได้ เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคมบางองค์กร 
ทํางานครอบคลุมหลายพื้นที่ หลายจังหวัด ขอแนะนําว่าควรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของ 
กรมป่าไม้ในพื้นที่ก่อนจดแจ้ง

ถาม 9. สภาองค์กรชุมชนตําบลมีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วต้องไปจดแจ้งไหม
ตอบ: ต้องไปจดแจ้งและตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามระเบียบ กรมป่าไม้หรอืไม่

ถาม 10. คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและลักษณะต้องห้าม มีอะไรบ้าง
ตอบ: คณุสมบัต ิมีสญัชาตไิทย มีอายไุม่ตํา่กวา่ยีสิ่บหา้ปี มีความรู้ ความเชีย่วชาญ มผีลงาน 
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6
ลักษณะต้องห้าม เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ เป็นคนไร้ความสามารถ 
หรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ ติดยาเสพติดให้โทษ เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา 

ถึงที่สุดให้จําคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงหนึ่งปีในวันที่ได้รับการสรรหา เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ เคยต้องคําพิพากษาหรอืหรอืคําสั่งของศาล 
อันถงึท่ีสดุให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผดิปกตหิรอืมทีรัพยส์นิเพิม่เติมผิดปกติ 
เคยถกูไลอ่อก ปลดออก ใหอ้อก หรอืเลกิจา้งจากหนว่ยงานของรัฐหรอืหนว่ยงานของเอกชน 
เพราะทุจรติต่อหน้าที่ หรอืประพฤติชั่วร้ายแรง 

องค์กรทีส่นใจจะจดแจ้งเป็นองคก์รภาคประชาสังคมภายใตพ้.ร.บ.ป่าชุมชน กับกรมป่าไม้ 
สามารถไปทําการจดแจ้งได้ทั้งที่กรมป่าไม้ที่กรุงเทพฯ และศูนย์ป่าไม้ประจําจังหวัดต่าง ๆ  
เอกสารประกอบคาํขอจดแจง้แสดงในรายการทา้ยแบบคาํขอ (โปรดดใูนคาํถาม-ตอบขอ้ 6) 
การจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมกับกรมป่าไม้นั้นสามารถจดแจ้งได้ตลอดเวลา 
แตถ้่าหากองค์กรภาคประชาสังคมน้ัน ต้องการสมัคร หรอื เสนอรายช่ือตวัแทนภาคประชาสงัคม 
เพือ่รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นคณะกรรมการนโยบายป่าชมุชนในสดัส่วนภาคประชาสงัคม 
2 คน  ซึ่งในช่วงน้ีกําลังประกาศรับสมัครและเสนอรายชื่อทั้งนี้ต้องจดแจ้งเป็นองค์กร 
ภาคประชาสงัคมกบักรมป่าไม ้และเสนอรายชือ่ตัวแทนภายในวันที ่10 ม.ิย. 63 โดยสามารถ 
จดแจ้งและเสนอชื่อพร้อมกันในคราเดียวกันได้เลย
สําหรับการสมัครหรอืเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสัดส่วนภาคประชาสังคมเพ่ือรับการ
พจิารณาคัดเลอืกเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนประจาํจงัหวดั ซึง่มสัีดสว่นของภาคประชาสงัคม 
จังหวัดละ 2 คน ซึ่งในช่วงน้ีกําลังประกาศรับสมัครและเสนอรายช่ือ ทั้งน้ีต้องจดแจ้งและ 
เสนอรายชื่อตัวแทนภาคประชาสังคมในจังหวัดนั้นๆ ได้ภายในวันที่  31 พ.ค. 63 
โดยสามารถจดแจ้งและเสนอชื่อพร้อมกันในคราเดียวกันได้เลย

• สําหรับองค์กรที่ยื่นคําขอจดแจ้งฯแล้วสามารถสมัคร 
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน และคณะกรรมการ 
ป่าชมุชน ประจําจังหวัด ผูส้นใจสามารถตรวจสอบคุณสมบตัิ 
และดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร เข้ารับพิจารณา 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ตาม QR CODE 

พร้อมกรอกข้อมูลลงในใบสมัครหรอืใบเสนอชื่อเข้ารับพิจารณาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัด และแนบเอกสารผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังต่อไปนี้ 
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5X2 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตากันแดดถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 
จํานวน 2 รูป 
2. สําเนาหลกัฐานแสดงวฒุกิารศกึษาระดบัสงูสดุฉบบัสมบรูณ ์ยกเวน้กรณจีบปรญิญาโท/เอก 
ให้แนบสําเนาวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรมีาด้วย 
3. สําเนาเอกสารแสดงการฝึกอบรม/ดูงาน (ถ้ามี)
4. เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี: ส่วนภาคีเครอืข่ายป่าชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน 
โทร. 025614292-3 ต่อ 5654

ถาม 1. กลไกบรหิารจัดการป่าชุมชนตามพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มีกี่ระดับ
ประกอบด้วย คณะกรรมการอะไรบ้าง
ตอบ: มี 3 ระดับคือ 1.คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (ระดับนโยบาย หรอืระดับชาต ิ
-มรีองนายกรัฐมนตร ีซึง่นายกรัฐมนตร ีมอบหมายเป็นประธาน) 2.คณะกรรมการป่าชมุชน 
ประจําจังหวัด (ระดับจังหวัด - มีผู้ว่าฯ หรอืรองผู้ว่าฯ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย 
เป็นประธาน) และ 3.คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน (ระดับชุมชน )

ถาม 2. หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนคืออะไร
ตอบ:  เสนอความเหน็ต่อคณะรัฐมนตรเีกีย่วกับนโยบายในการสง่เสรมิและสนบัสนนุป่าชมุชน 
และเครอืข่ายป่าชุมชน ให้ข้อชี้แนะเพื่อกําหนดมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานจัดการป่าชุมชน รวมถึงการตราพระราชกฤษฎีกา และออกกฎกระทรวง 
ตามพ.ร.บ.ป่าชมุชนและกฎระเบยีบตา่ง ๆ ให้ความเห็นชอบบญัชรีายชือ่บคุคลซ่ึงมคีวามรู้ 
ความเช่ียวชาญฯ ผูแ้ทนองค์กรภาคประชาสงัคม และผูแ้ทนคณะกรรมการจดัการป่าชมุชน 
ตามที่กรมป่าไม้เสนอ เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการป่าชุมชน ประจําจังหวัด จัดทํารายงานและผลการดําเนินงานป่าชุมชน 
ทัว่ประเทศพร้อมเสนอความคิดเห็น เสนอตอ่คณะรัฐมนตร ีปีละ 1 คร้ัง พจิารณาอทุธรณ์ 
มติเก่ียวกับการขอจัดตั้งหรอื เพิกถอนป่าชุมชน และพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของคกก. 
ป่าชุมชนประจําจังหวัด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรา 16 พ.ร.บ.ป่าชุมชน)

ที่มา: คู่มือสร้างความเข้าใจเบื้องต้น กฏหมายว่าด้วยป่าชุมชน โดยสํานักจัดการป่าชุมชน 
กรมป่าไม้ 2562

ถาม 3. หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัดคืออะไร
ตอบ: พิจารณาการขอจัดตั้งการขยายเขตหรอืเพิกถอนป่าชุมชนไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน 
ขยายระยะเวลาในการพิจารณาคําขอจัดตั้งป่าชุมชน มีมติให้กรรมการจัดการป่าชุมชน 
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน พิจารณาอนุมัติแผน 
จัดการป่าชุมชน พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ให้คําแนะนําปรกึษาช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ควบคุม 
ดแูลการจดัการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลการจดัการป่าชมุชนในจังหวัดและจดัทาํ 
รายงาน เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
ในมาตรา 26 พ.ร.บ.ป่าชุมชน)

ที่มา: คู่มือสร้างความเข้าใจเบื้องต้น กฏหมายว่าด้วยป่าชุมชน โดยสํานักจัดการป่าชุมชน 
กรมป่าไม้ 2562 

ถาม 4. ตัวแทนภาคประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
(ระดับชาติ) ได้อย่างไร การแต่งตัง้ทําอย่างไร
ตอบ: เขา้ไปมส่ีวนร่วมไดใ้นตําแหนง่กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ ในมาตรา 9 (4) กาํหนดไว้วา่ 
ไม่เกิน 8 คน ซึ่งประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนแต่งตั้งจากบุคคล 3 กลุ่มคือ
กลุ่มที ่1 เป็นผูม้คีวามรู้ความเชีย่วชาญมผีลงานและประสบการณเ์กีย่วกบัการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรอืมนุษยศาสตร์หรอืสังคมศาสตร์ จํานวนไม่เกิน 2 คน 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จํานวนไม่เกิน 2 คน และ กลุ่มที่ 3 
กลุ่มผู้แทนประธานเครอืข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด จํานวนไม่เกิน 4 คน  

ขั้นตอนการแต่งตั้งคือ ต้องมีคณะกรรมการสรรหาโดยให้กรมป่าไม้ทําหน้าที่ เป็น 
หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาคือสรรหาและ 
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากสามกลุ่มข้างต้น เป็นจํานวนสองเท่าของตําแหน่ง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีการแต่งตั้งในแต่ละกลุ่ม แล้วเสนอประธานกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชนพจิารณาเลอืกจากบัญชีรายชือ่ รายชือ่ผูท้รงคุณวฒุทิีมิ่ไดรั้บเลือกจะขึน้บญัชรีายชือ่ 
สาํรองไว้ จนกว่าจะมีการสรรหาผูท้รงคุณวฒุใิหม่ (กรรมการผูท้รงคณุวฒุมิวีาระดาํรงตาํแหน่ง 
คราวละสามปี)
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ผู้ รับ

แสกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารต่างของ CF-net

สําหรับพีน้่องเครอืขา่ยฯและผูส้นใจเกีย่วกับร่างอนบุญัญติัภายใต้ 
พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 ทางส่วนนโยบายและ กฏหมาย 
ป่าชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ได้ดําเนินการ 
รายงานความก้าวหน้าตามลําดับ 
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ 
https://www.forest.go.th/coorspec/category/
news/relation/

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับอนุบัญญัติภายใต้
พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  


