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สวนสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนนํ้า สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
พฤศจิกายน 2562 

 



 

คํานํา 

 สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา ผานประสบการณการปลูกฟนฟูระบบนิเวศตนน้ํามากวา 60 ป
ตั้งแตเม่ือครั้งยังสังกัดกรมปาไม ทําใหตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนท่ีอาศัยอยูบนพ้ืนท่ีตนน้ําวาเปน
ปจจัยหลักประการหนึ่ง ท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม จึงกําหนดใหมี
ภารกิจดานการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีดําเนินการของหนวยงานสนามดานการอนุรักษ
และจัดการตนน้ํามาโดยตลอด 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํามีแผนงานงบประมาณดานการ
ดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 4 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม
ของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (สสอ.) 2) กิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินชุมชน
ในลุมน้ํายอย (Watershed Profile) 3) กิจกรรมประชาสัมพันธการสรางเครือขาย และ 4) กิจกรรม
เครือขายชุมชนตนน้ํา ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน สําเร็จลุลวงอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงไดนํา
แนวนโยบายของผูบริหาร ขอมูลจากการประสานงานกับฝายแผนงานและงบประมาณ ขอเสนอแนะท่ี
ไดรับจากการออกไปประสานการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ตลอดจนปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะจาก
รายงานผลการดําเนินงานของชุมชน หนวยงานสนาม และสวนจัดการตนน้ําของปท่ีผาน ๆ มา มาพิจารณา
และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดําเนินงานของท้ัง 4 กิจกรรม ใหมีความเหมาะสม
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และรวบรวมเปน “คูมือการปฏิบัติงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563” ฉบับนี้ข้ึน สําหรับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดถือปฏิบัติควบคูไปกับแผนงาน
งบประมาณท่ีไดรับ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสะทอนกลับผลจากการทํางานในพ้ืนท่ีวาได
ดําเนินงานจนสัมฤทธิ์ผล มีปญหาอุปสรรคและมีขอเสนอแนะในการพัฒนาการทํางานใหเหมาะสมและดี
ยิ่งข้ึนตอไปอยางไร เพ่ือจักไดนํามาสรุปเปนขอมูลในภาพรวมเสนอผูบริหาร ตลอดจนนํามาพิจารณา
ปรับปรุงแผนงานงบประมาณและแนวทางการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปนจริง ตอไป 
 อนึ่ง หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในคูมือฉบับนี้ ไดแก หนวยงานสนามดานการอนุรักษ
และจัดการตนน้ํา ศูนยจัดการตนน้ํา สวนจัดการตนน้ําในสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษและสาขา ศูนยศึกษา
การพัฒนาการอนุรักษตนน้ําลุมน้ํายม ศูนยโครงการหลวงดานปาไม สวนจัดการทรัพยากรตนน้ํา สวน
ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษตนน้ํา และสวนสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนน้ํา ในสํานักอนุรักษและจัดการ
ตนน้ํา 
 

ฝายสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม  
พฤศจิกายน 2562 

 

     ขอมูลการติดตอและประสานงาน 
     Email : ws0908.503@gmail.com 
     Facebook : สวนสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนนํ้า  
     Line : สสอ.และเครือขาย 
     Fax : 0 2579 9723  Tel. : 0 2579 6666 ตอ 1851 

Line  :  สสอ. และเครือขาย 
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สารบัญ 
 
 หนา 

คํานํา  

สารบัญ (1) 

สารบัญตาราง (3) 

ปฏิทินการทํางานและการสงรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1 

กรอบระยะเวลาในการดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 3 

นิยามศัพทในการกรอกขอมูล 6 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (สสอ.) 7 
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 7 

การดําเนินงาน 7 

แนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานสนามดานการอนุรักษและจัดการตนน้ํา 11 

กิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินชุมชนในลุมน้ํายอย  
(Watershed Profile) 

 
14 

เปาหมาย 14 

วัตถุประสงค 14 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 14 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 14 

การดําเนินงาน 15 

กิจกรรมประชาสัมพันธการสรางเครือขายและเครือขายชุมชนตนน้ํา 19 

วัตถุประสงค 19 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 19 

การดําเนินงาน 19 
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สารบัญ (ตอ) 
 
 หนา 

ภาคผนวก ก 35 

ภาคผนวก ก-1 รายชื่อหนวยงานสนามดานการอนุรักษและจัดการตนน้ํา ท่ีไดรับแผนงาน 
                   ดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี 
                   ปาอนุรักษ (สสอ.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

36 

ภาคผนวก ก-2 แบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน 36 

ภาคผนวก ก-3 แบบรายงานความกาวหนา 36 

ภาคผนวก ก-4 แบบรายงานผลการดําเนินงานของชุมชน 36 

ภาคผนวก ก-5 แบบรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานสนาม 36 

ภาคผนวก ก-6 แบบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สสอ. 37 

ภาคผนวก ก-7 ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยอาสาสมัครพิทักษ  
                   อุทยาน แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พ.ศ. 2559 

 
37 

ภาคผนวก ก-8 ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ. 2558 

 
37 

ภาคผนวก ก-9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อกลุมหรือกลุมกิจกรรม ท่ีผูนําหรือ  
                   ผูแทนกลุมเปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง 

 
37 

ภาคผนวก ข 38 

ภาคผนวก ข-1 บัญชีรายชื่อหนวยงานสนามท่ีไดรับแผนงานดําเนินงานกิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชน 
                   และแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินชุมชนในลุมน้ํายอย (Watershed Profile)     
                   ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

39 

ภาคผนวก ข-2 แบบบันทึกขอมูลชมุชน 39 

ภาคผนวก ข-3 แบบบันทึกขอมูลรายครัวเรือน 39 

    
 



(3) 
 

 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หนา 

1 แผนการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนใน 
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 8 

2 การกําหนดหนวยนับของกิจกรรมการดําเนินงาน สสอ. 12 

3 แผนการดําเนินงานกิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 
ชุมชนในลุมน้ํายอย 16 

4 ตัวอยางแผนงานดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 23 

5 ตัวอยางแผนงานดานการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน 24 

6 ตัวอยางแผนงานดานการบริหารจัดการการใชประโยชนทรัพยากรปาไม 25 

7 ตัวอยางแผนงานดานคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน 26 

8 ตัวอยางแผนงานดานการแกไขปญหาภัยแลง และอุทกภัย 27 

9 รายชื่อหมูบานท่ีเขารวมกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 29 
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ปฏิทินการทํางานและการสงรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สสอ. 

กิจกรรมจัดทําขอมูล
ชุมชนและแผนที่การใช
ประโยชนทีด่ินชุมชนใน

ลุมนํ้ายอย 

กิจกรรมประชาสัมพันธการ
สรางเครือขาย และกิจกรรม

เครือขายชุมชนตนนํ้า 

30 กันยายน 2562 อส. กําหนดแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายเงิน  
(ไปพลางกอน) 

อส. กําหนดแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายเงิน  
(ไปพลางกอน) 

อส. กําหนดแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายเงิน  
(ไปพลางกอน) 

30 ตุลาคม 2562 วันสุดทายท่ีหนวยงานสนาม 
ยืนยันรายช่ือหมูบาน สสอ.  
ป 63 ถึง สตน. 

- - 

กอน 15 พฤศจิกายน 
2562 

สตน. สงคูมือการปฏิบัติงาน
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนให สบอ. 

สตน. สงคูมือการปฏิบัติงาน
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนให สบอ. 

สตน. สงคูมือการปฏิบัติงาน
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนให สบอ. 

30 พฤศจิกายน 2562 - วันสุดทายท่ีหนวยงาน
สนามสงแบบเสนอโครงการ 
(แบบ ก-2) ถึง
คณะกรรมการบรหิาร สสอ. 
- วันสุดทายของการแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิาร สสอ. 

- วันสุดทายของการแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิาร สสอ. 
และเครือขาย สําหรับ สบอ. 
ท่ีรับงบกิจกรรมเครือขาย 

25 ธันวาคม 2562 วันสุดทายท่ีคณะกรรมการ 
บริหาร สสอ. ตอง พิจารณา
ใหความเห็นแบบเสนอ
โครงการใหแลวเสร็จ 

วันสุดทายท่ีหนวยงานสนาม
ตองจัดประชุมเพ่ือช้ีแจงการ
ดําเนินงานกับชุมชนใหแลว
เสร็จ 

วันสุดทายท่ีคณะกรรมการ 
บริหาร สสอ. และเครือขาย 
ตองพิจารณาใหความเห็น
แบบเสนอโครงการใหแลวเสร็จ 

31 ธันวาคม 2562 สบอ. สงไฟลรายงาน
ความกาวหนาครั้งท่ี 1 
(แบบ ก-3) ถึง สตน. 

ดําเนินการจางเหมา
หนวยงานเอกชน (ผูรับจาง)
ใหแลวเสร็จ 

- 

31 มนีาคม 2563 
 

สบอ. สงไฟลรายงาน
ความกาวหนาครั้งท่ี 2 
(แบบ ก-3) ถึง สตน. 

- สบอ. สงไฟลรายงาน
ความกาวหนาครั้งท่ี 1 ถึง 
สตน. 

30 เมษายน 2563 - กํากับ ดูแล ผูรับจางให
สํารวจและบันทึกขอมลู
ชุมชน (แบบ ข-2) รวมกัน
จัดทําแผนท่ีชุมชน และ
บันทึกขอมูลรายครัวเรือน 
(แบบ ข-3) ใหแลวเสร็จ 

- 

31 พฤษภาคม 2563 - กํากับ ดูแลผูรับจางใหจัดทํา
แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน
ของชุมชนในเขตลุมนํ้ายอย 
(Land use Map) ใหแลวเสร็จ 

- 
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ปฏิทินการทํางานและการสงรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ) 

 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สสอ. 

กิจกรรมจัดทําขอมูล
ชุมชนและแผนที่การใช
ประโยชนทีด่ินชุมชนใน

ลุมนํ้ายอย 

กิจกรรมประชาสัมพันธการ
สรางเครือขาย และกจิกรรม

เครือขายชุมชนตนนํ้า 

30 มถิุนายน 2563 สบอ. สงแบบรายงาน
ความกาวหนาครั้งท่ี 3 
(แบบ ก-3) ถึง สตน. 

- - 

5 สิงหาคม 2563 วันสุดทายท่ีคณะกรรมการ 
สสอ. หมูบานสงรายงานผล
การดําเนินงานของชุมชน 
(แบบ ก-4) ใหหนวยงาน
สนาม 

- - 

15 สิงหาคม 2563 วันสุดทายของการสงรายงาน
ผลการดําเนินงานของ
หนวยงานสนาม (แบบ ก-5) 
และของชุมชน (แบบ ก-4) 
ใหสวนจัดการตนนํ้า 

- - 

31 สิงหาคม 2563 วันสุดทายของการสง
รายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหาร 
สสอ. (แบบ ก-6) ถึง สตน. 

กํากับ ดูแลผูรับจางใหจัดทํา
แผนการใชประโยชนท่ีดิน
ของชุมชนในเขตลุมนํ้ายอย 
(Land use Plan) ใหแลวเสร็จ 

วันสุดทายของการสง
รายงานผลการดําเนินงาน 
ถึง สตน. 

30 กันยายน 2563 - วันสุดทาย ท่ี สบอ. รวบรวม
รายงานผลการดําเนินงานสง 
ถึง สตน. 

- 
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กรอบระยะเวลาในการดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

1. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (สสอ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ชวงเวลาในการดําเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

กําหนดแผนงานและ
แผนการใชจายเงิน 

รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรม สสอ. ถึง สตน. 

หนวยงานสนามจดัทํารายงานผล
การดําเนินงานของหนวยงานสนาม 

(ภาคผนวก ก-5) 

คณะกรรมการ สสอ. หมูบาน จดัทํา
รายงานผลการดําเนินงานของชุมชน 

(ภาคผนวก ก-4) 

จัดทํารายงานความกาวหนากิจกรรม 
สสอ. ทุก ๆ ไตรมาส 

(ภาคผนวก ก-3) 

คณะกรรมการ สสอ. จัดทําโครงการตาม
แบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน 

(ภาคผนวก ก-2) 

สตน. ออกคูมือการปฏิบัติงาน
กิจกรรม สสอ. 

คณะกรรมการบรหิาร 
สสอ. 

คณะกรรมการบรหิาร สสอ. จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สสอ. 

(ภาคผนวก ก-6) 

1 ต.ค. 62 

ภายใน 45 วัน 

อนุมัติ 

พิจารณาโครงการ 

รวบรวม 

รวมรวม 

ภายใน 31 ส.ค. 63 

ภายใน 30 พ.ย. 62 

ภายใน 15 ส.ค. 63 

ภายใน 5 ส.ค. 63 

หนวยงานสนาม

ตรวจสอบแบบรายงาน 

หนวยงานสนามประชาสัมพันธ

และจัดเวทีชาวบาน เพ่ือคัดเลือก

คณะกรรมการ สสอ. ของหมูบาน 

รับสมัครสมาชิก อส.อส. 

อยางนอย 1 คน/หมูบาน 

แตงตั้งคณะกรรมการบรหิาร สสอ. 
(หรือ สสอ. และเครือขาย สําหรับ 

สบอ. ท่ีไดรับงบกิจกรรมเครือขายฯ) 

ภายใน 30 พ.ย. 62 

ภายใน 25 ธ.ค. 62 

เสนอ/ 

ครั้งท่ี 1 : 31 ธ.ค. 62 

ครั้งท่ี 2 : 31 มี.ค. 63 

ครั้งท่ี 3 : 30 มิ.ย. 63 
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2. กิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินชุมชนในลุมน้ํายอย (Watershed Profile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ชวงเวลาในการดําเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

กําหนดแผนงานและ
แผนการใชจายเงิน 

สตน. ออกคูมือการปฏิบัติงาน
กิจกรรม Watershed Profile 

1 ต.ค. 62 

ภายใน 45 วัน 

ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน
ใหกับชุมชน 

สบอ. รวบรวมรายงาน 
ผลการดําเนินงาน ถึง สตน. 

จัดทําแผนการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุม
นํ้ายอย (Land use planning) พรอมลงนาม 

ทายแผนท่ีรวมกัน 

จัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชน 
ในเขตลุมนํ้ายอย (Land use map) 

กํากับ ดูแล ผูรับจางดําเนินงาน การสํารวจ
และรวบรวมขอมลูตามแบบบันทึกขอมูล
ชุมชน (ภาคผนวก ข-2) และแบบบันทึก
ขอมูลรายครัวเรือน (ภาคผนวก ข-3) 

จางเหมาเอกชน 
ในการดําเนินงาน 

ภายใน 25 ธ.ค. 62 

ประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 

ภายใน 31 ธ.ค. 62

ภายใน 30 เม.ย. 63 

ภายใน 31 พ.ค. 63 

ภายใน 31 ส.ค. 63 

ภายใน 30 ก.ย. 63 

วิเคราะหขอมูลในภาพรวม 

สํารวจพ้ืนท่ี/เก็บขอมูล 
ตามแบบภาคผนวก ข-2 และ ข-3 

สวนจัดการตนนํ้า กํากับ ดูแล 

การดําเนินงานของหนวยงาน

สนามในพ้ืนท่ี 
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พิจารณา

โครงการ 

 
3. กิจกรรมประชาสัมพันธการสรางเครือขายและเครือขายชุมชนตนน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ชวงเวลาในการดําเนินงานอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม  

กําหนดแผนงานและ
แผนการใชจายเงิน 

สตน. ออกคูมือการปฏิบัติงานกิจกรรม
ประชาสมัพันธการสรางเครือขาย 

และเครือขายชุมชนตนนํ้า 

1 ต.ค. 62 

ภายใน 45 วัน 

กิจกรรมประชาสมัพันธ
การสรางเครือขาย 

(ทุกหนวยงานสนาม) 

กลุมไลน : สสอ. และเครือขาย 
ในรูปแบบ One Page ใหรายละเอียด
วาใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เมือ่ไหร 

ดําเนินการประชาสัมพันธ 
ประสานงาน อํานวยความ

สะดวก และสนับสนุน การมี
สวนรวมของชุมชนในการ

ดําเนินกิจกรรม 

เครือขายนํารอง 
(งบคาใชสอย) 

เครือขายท่ีเพ่ิงเร่ิมกอต้ัง 
128 หมูบาน  

(งบเงินอุดหนุน) 

ประชุม/จัดตั้ง
คณะกรรมการเครือขาย 

เสนอ
โครงการ 

ดําเนินกิจกรรม 

คณะกรรมการบรหิาร 
สสอ.และเครือขาย 

ประชุมเครือขายลุมนํ้า 
ทุกไตรมาส 

จัดทําแผนงานของเครือขาย 

ติดตาม สรุปบทเรียน  
และผลงานของเครือขาย 

รายงานผล ถึง สตน. (2 ครั้ง) 
ครั้งท่ี 1 : 31 มี.ค. 63 
ครั้งท่ี 2 : 31 ส.ค. 63 

 

ภายใน  

25 ธ.ค. 62 
แลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางชุมชน 

รายงาน

 

กิจกรรมเครือขายชุมชนตนนํ้า 

แตงตั้งคณะกรรมการบรหิาร 
สสอ. และเครอืขาย 
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นิยามศัพทในการกรอกขอมูล 
 

 บาน หมายถึง หมูบานหรือกลุมบานท่ีเปนเปาหมายในการทํางาน 
 บานหลัก หมายถึง หมูบานท่ีมีการจัดตั้งตาม พรบ. ลักษณะการปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 ซ่ึง
หมูบานหรือกลุมบานท่ีเปนเปาหมายในการทํางาน ข้ึนอยูกับบานหลักนั้น  
 Zone ใหอานคาจากแผนท่ีสภาพภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร มาตราสวน 1:50,000 ลําดับ
ชุด L7018 ซ่ึงในประเทศไทยจะมีเพียง Zone 47 หรือ 48 เทานั้น 
 ลุมน้ําหลัก หมายถึง ลุมน้ําท่ีมีแมน้ําสายใหญเปนหลัก ซ่ึงคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ ได
จัดแบงพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ออกเปน 25 ลุมน้ําหลัก 
 ลุมน้ําสาขา หมายถึง ลุมน้ําท่ีมีขนาดเล็กกวาลุมน้ําหลัก โดยใชชื่อของลําน้ําสุดทายท่ีไหลลง
บรรจบกับลําน้ําสายหลักเปนชื่อของลุมน้ําสาขา ซ่ึงคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ ไดจัดแบงพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศ ออกเปน 254 ลุมน้ําสาขา 
 ลุมน้ํายอย หรือ ลุมน้ําชุมชนหมายถึง ลุมน้ําท่ีมีขนาดเล็กกวาลุมน้ําสาขา สามารถกําหนดขนาด
พ้ืนท่ีตามวัตถุประสงคของการจัดการ การเรียกชื่อลุมน้ํากําหนดตามชื่อลําน้ําสายสําคัญ 
 พ้ืนท่ีปาอนุรักษ หมายถึง อุทยานแหงชาติ, เขตรักษาพันธุสัตวปา, เขตหามลาสัตวปา, ปาสงวน
แหงชาติ 
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กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนที่ปาอนุรักษ (สสอ.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยสํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา (สตน.) มีกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (สสอ.) ในลักษณะท่ีใหเงินอุดหนุนแก
ชุมชนซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีหรือบริเวณรอบปาอนุรักษ ในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามบริบท
ของพ้ืนท่ีและความสามารถในการดําเนินงานเองไดของชุมชน โดยมีหนวยงานสนามดานการอนุรักษและจัดการ
ตนน้ํา เปนผูประสานงานทางวิชาการและอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสม กิจกรรม สสอ. เริ่ม
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และตอเนื่องมาทุกป ท้ังนี้ เงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ี
กําหนดใหจายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของชุมชน
ตามกิจกรรม สสอ. ซ่ึงไมตองอิงกับ unit cost ของหนวยงาน 
 
วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินใหมีความสามารถในการพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหมีความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศปาไมทองถ่ินท่ีเก้ือกูลตอความเปนอยูอยางพอเพียง
ของชุมชน 
 2) เพ่ือสงเสริมศักยภาพของชุมชนในการมีสวนรวมอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรวมกับภาครัฐ 
 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

 เชิงปริมาณ 
 1. มีการดําเนินกิจกรรม สสอ. ครบถวนตามแผนงานของชุมชน/หมูบาน 
 2. มีสมาชิกชุมชนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 70 หรือมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

 เชิงคุณภาพ 
 1. สมาชิกชุมชนมีทัศนคติท่ีดีตอกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 2. ชุมชนเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 
การดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงาน สสอ. สรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยมีรายละเอียดในแตละข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 หนวยงานสนามประชาสัมพันธการดําเนินงานกิจกรรม สสอ. และจัดทําแบบเสนอ
โครงการฯ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหหนวยงานสนาม ตามรายชื่อหนวยงานสนามดานการ

อนุรักษและจัดการตนน้ํา ท่ีไดรับแผนงานดําเนินงาน กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของ
ชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (สสอ.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก-1) เริ่มดําเนินงานรวมกับ
ชุมชนในหมูบานท่ีเขารวมกิจกรรม สสอ. ตามท่ีหนวยงานสนามแจงความประสงคมา รวมจํานวน 231 
หมูบาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  แผนการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

ลําดับ
ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 หนวยงานสนามประชาสมัพันธการดําเนินงาน สสอ. และจัดทําแบบเสนอโครงการฯ             
 1.1) ลงพ้ืนท่ีเพ่ือประชาสัมพันธและจัดการประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน             
 1.2) คณะกรรมการ สสอ. หมูบานจัดทําแบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนภายใต

กิจกรรม สสอ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            

2 สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร สสอ. และเครือขาย             
3 คณะกรรมการบริหาร สสอ. พิจารณาตรวจสอบโครงการของชุมชน             
4 คณะกรรมการ สสอ. หมูบาน เปดบัญชีธนาคารและเบิกเงินโครงการ             
5 คณะกรรมการบริหาร สสอ. ติดตามการดําเนินงานของชมุชน             
6 การรายงานผลการดําเนินงาน             
 6.1) สวนจัดการตนนํ้าในแตละ สบอ. จัดทํารายงานความกาวหนา (จํานวน 3 ครั้ง) สงให

สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า 
            

 6.2) คณะกรรมการ สสอ. หมูบาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามภาคผนวก ก-4 สงให
หนวยงานสนาม 

            

 6.3) หนวยงานสนาม จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามภาคผนวก ก-5 และแนบ
ภาคผนวก ก-4 สงใหสวนจัดการ ตนนํ้าในแตละ สบอ. 

            

 6.4) คณะกรรมการบริหาร สสอ. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามภาคผนวก ก-6 สงให
สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า 

            

หมายเหตุ : ท้ังน้ีสามารถกําหนดแบงระยะเวลาการปฏิบัติงานไดตามความจําเปนและเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี และตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร 
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1) หนวยงานสนามลงพ้ืนท่ีเพ่ือประชาสัมพันธและจัดการประชุมชี้แจงการดําเนินงานเพ่ือ
สงเสริมใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของปาไมท่ีนอกจากจะเปนแหลงตนน้ําลําธาร ท่ีสามารถอํานวย
น้ําในปริมาณท่ีพอเหมาะและมีคุณภาพท่ีดี ลดการชะลางพังทลายของดิน บรรเทาการเกิดน้ําทวมดินถลม
ในชวงฤดูฝน เปนปาท่ีอํานวยประโยชนใหชุมชนไดเก็บเก่ียวใชสอย เปนอาหาร เปนสมุนไพร และเปนแหลง
รายไดเสริมอีกทางหนึ่ง ดวยการทําใหเกิดปากินไดท้ังในพ้ืนท่ีปาชุมชน พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน พ้ืนท่ีทํากิน 
และพ้ืนท่ีอยูอาศัย ในลักษณะผสมผสานหลายชั้นเรือนยอด ทดแทนการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว จึง
กําหนดใหมีเกณฑการคัดเลือกและขอกําหนดของชุมชนตองมีกิจกรรมพ้ืนฐานดังนี้ 

1.1) ไมเคยเขารวมหรือเคยเขารวม สสอ. มาแลวไมถึง 4 ครั้ง 
1.2) ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาในทองถ่ินเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 500 ไร 
1.3) มีการปลูกเสริม/ปลูกฟนฟู เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 10 ไร 
กรณีการปลูกตนไมเปนแถว เปนแนวกันชน ฯลฯ ใหระบุประมาณจํานวนกลาไมท่ีใชปลูก

ดวย (ตารางท่ี 2 ขอ 3.3) ซ่ึงชุมชนอาจเพ่ิมเติมกิจกรรมดานการอนุรักษอ่ืน ๆ ไดตามความตองการและ
สภาพปญหาของแตละพ้ืนท่ีหลังจากท่ีเจาหนาท่ีหนวยงานสนามดําเนินการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงเก่ียวกับ
ท่ีมา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของ สสอ. ใหประชาชนในหมูบานเปาหมายรับทราบ แลวใหผูท่ีสนใจลง
ชื่อเขารวมเปนสมาชิก สสอ. และตั้งคณะกรรมการ สสอ. หมูบานจากสมาชิก สสอ. เพ่ือใหทําหนาท่ีเปนผู
ประสานงาน ดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็น จัดทําแบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน เปน
ตัวแทนเบิกจายเงิน เปนแกนหลักในการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพรอม
การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นโครงการของชุมชน 

2) หนวยงานสนามตองดําเนินการยืนยันรายชื่อหมูบาน สสอ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง สตน. 
โดยใหสงเปนไฟลขอมูล ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 ผานทาง Line : สสอ. และเครือขาย 

3) คณะกรรมการ สสอ. หมูบาน ตองจัดทําโครงการตาม แบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนภายใตกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (สสอ.) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก-2) โดยมีหนวยงานสนามเปนผูใหคําปรึกษา และนําแบบเสนอ
โครงการฯ สงถึงเลขานุการคณะกรรมการบริหาร สสอ. ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2562 

ข้ันตอนท่ี 2 สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร สสอ. 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ (สบอ.) และสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษสาขา (สบอ. สาขา) 

ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
(คณะกรรมการบริหาร สสอ.) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผูอํานวยการ สบอ. 
หรือผูอํานวยการ สบอ. สาขา เปนประธาน ผูอํานวยการสวนทุกสวนใน สบอ. หรือสบอ. สาขา เปน
กรรมการ และผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา เปนกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการบริหาร สสอ. มี
หนาท่ีพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนใหกับชุมชน ตรวจสอบดูแลใหคําปรึกษา และติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการของชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงค 

ยกเวน สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7 (นครราชสีมา), 9 (อุบลราชธานี), 10 (อุดรธานี), 11 (พิษณุโลก),  
13 (แพร), 13 สาขาลําปาง, 15 (เชียงราย) และ 16 (เชียงใหม) ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
การสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษและเครือขาย (คณะกรรมการบริหาร สสอ. 
และเครือขาย) แทน (รายละเอียด หนา 28 - 32) 
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ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการบริหาร สสอ. ตรวจสอบโครงการของชุมชนใหเปนไปตามหลักวิชาการ 
คณะกรรมการบริหาร สสอ. ดําเนินการตรวจสอบและใหขอคิดเห็นแบบเสนอโครงการฯ 

ของชุมชนใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 และเรงรัดใหทําเรื่องเบิกจายเงินอุดหนุนใหชุมชน
สามารถดําเนินกิจกรรมตามโครงการไดทันกอนชวงฤดูแลง (ซ่ึงบางชุมชนอาจมีกิจกรรมการทําแนวกันไฟ) 
โดยสั่งจายเปนเช็คในนาม “สสอ. หมูบาน......” หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจายเงินเปนแบบโอน
เงินเขาบัญชี ก็ใหบันทึกขอมูลการโอนเงินไวเปนหลักฐาน หัวหนาหนวยงานสนามท่ีรับผิดชอบเปนผูรับเช็ค
ไปสงใหคณะกรรมการ สสอ. หมูบาน พรอมทําบันทึกการรับมอบเช็คไวเปนหลักฐาน 

ข้ันตอนท่ี 4 คณะกรรมการ สสอ. หมูบาน เปดบัญชีธนาคารและเบิกเงินโครงการ 
คณะกรรมการ สสอ. หมูบาน ตองเปดบัญชีธนาคารในนาม “สสอ. หมูบาน.......” และ

บริหารจัดการงบเงินอุดหนุนไปดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 
โดยมีหนวยงานสนามท่ีรับผิดชอบเปนท่ีปรึกษาและใหขอมูลทางวิชาการ 

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการบริหาร สสอ. ติดตามการดําเนินงานของชุมชน 
คณะกรรมการบริหาร สสอ. ตองดําเนินการหรือตั้งคณะทํางานเพ่ือติดตามการดําเนินงาน

ของชุมชน โดยเรงรัดการทํางานของหนวยงานสนาม เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมสัมพันธกับแผนงาน
กิจกรรมโครงการของชุมชน ตลอดจนใหคําปรึกษาแกไขปญหาใหลุลวงทันทวงที รวมท้ังเรงรัดและ
ตรวจสอบการรายงานผลใหถูกตองครบถวนทันตามกําหนดเวลา 

หัวหนาศูนยจัดการตนน้ํา หัวหนาศูนยโครงการหลวงดานปาไม และผูอํานวยการศูนยศึกษา
การพัฒนาการอนุรักษตนน้ําลุมน้ํายม ทําการติดตาม เรงรัดการทํางานของหนวยงานสนามในสังกัด และ
การดําเนินกิจกรรมของหมูบานเปาหมาย เสริมอีกทางหนึ่ง 

ข้ันตอนท่ี 6 การรายงานผลการดําเนินงาน 
6.1) การรายงานความกาวหนา 

สวนจัดการตนน้ําในแตละ สบอ. และสบอ. สาขา จัดทํารายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานตาม แบบรายงานความกาวหนากิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนใน
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ (สสอ.) (ภาคผนวก ก-3) สงเปนไฟลขอมูลถึง สตน. ทางอีเมล : ws0908.503@gmail.com 
ตามระยะเวลาดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
- ครั้งท่ี 2 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
- ครั้งท่ี 3 ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

6.2) การรายงานเม่ือเสร็จส้ินภารกิจ 
แบงออกตามหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนงาน ไดดังนี้ 
1) คณะกรรมการ สสอ. หมูบาน หลังจากไดดําเนินการตามกิจกรรมแผนงานโครงการ

ของชุมชนเสร็จเรียบรอยแลว ใหหนวยงานสนามแจงคณะกรรมการ สสอ. หมูบาน จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตาม แบบรายงานผลการดําเนินงานของชุมชน (ภาคผนวก ก-4) แลวสงใหหนวยงานสนามท่ี
รับผิดชอบทําการตรวจสอบความถูกตองใหครบถวน โดยเฉพาะการแสดงรายละเอียดกิจกรรม จํานวนและ
หนวยนับของกิจกรรม รูปภาพการดําเนินกิจกรรมพรอมคําบรรยาย ขอดี/ประโยชนท่ีไดรับ ขอเสีย ปญหา/
อุปสรรคจากการดําเนินงาน และมีแผนงานตอไปท่ีตองการดําเนินงานหรือไมอยางไร โดยใชวิธีการจัด
ประชุมสมาชิก สสอ. ใหแสดงความคิดเห็นหรือจัดทํากลองรับความคิดเห็นสําหรับประชาชนในชุมชนท่ี
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ไมใชสมาชิก สสอ. ก็ได ท้ังนี้ใหสงรูปภาพการดําเนินกิจกรรมเปนไฟล jpeg ภายในวันท่ี 5 สิงหาคม 
2562 

2) หนวยงานสนาม หลังจากคณะกรรมการ สสอ. หมูบานสงรายงานผลการดําเนินงาน
ของชุมชนใหหนวยงานสนามเรียบรอยแลว จากนั้นใหดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน สสอ. 
ของหนวยงานสนาม ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานสนาม (ภาคผนวก ก-5) พรอม
แนบแบบรายงานผลการดําเนินงานของชุมชนท่ีแกไขถูกตองสมบูรณแลว (ภาคผนวก ก-4) สงใหสวน
จัดการตนน้ํา สบอ. หรือ สบอ. สาขา พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD) ท่ีมีไฟลแบบรายงานผลการดําเนินงาน
ของชุมชน แบบรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานสนาม รูปภาพการดําเนินกิจกรรมของชุมชนท่ีเปน
ไฟล jpeg และรูปภาพการประสานงานของหนวยงานสนามกับชุมชนท่ีเปนไฟล jpeg จํานวน 1 ชุด 
ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2563 

3) คณะกรรมการบริหาร สสอ. หลังจากหนวยงานสนามสงรายงานผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานสนามใหคณะกรรมการบริหาร สสอ. แตละพ้ืนท่ีเรียบรอยแลว ใหจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม โดยใหรายงานผลการติดตาม เรงรัดการทํางาน และการรายงานผลของชุมชนและ
หนวยงานสนาม ตลอดจนนําเสนอปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทํางานท่ีเก่ียวของกับ
คณะกรรมการบริหาร สสอ. การประสานงานกับหนวยงานสนาม การติดตามประเมินผล ตามแบบ
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สสอ. (ภาคผนวก ก-6) พรอมทําการรวบรวมแบบ
รายงานผลการดําเนินงานของชุมชนและหนวยงานสนามในสังกัด สงถึง สตน. ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 
2563 ในรูปของแผนบันทึกขอมูล (CD) จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยไฟลขอมูลดังนี้ 

3.1) ไฟลแบบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สสอ. และรูปภาพ
การประชุมและการติดตามเรงรัดการทํางานในพ้ืนท่ีของคณะกรรมการบริหาร สสอ. ท่ีเปนไฟล jpeg 

3.2) ไฟลแบบรายงานผลการดําเนินงานของชุมชนทุกหมูบาน สสอ. และรูปภาพการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชนท่ีเปนไฟล jpeg 

3.3) ไฟลแบบรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานสนามทุกหนวย และรูปภาพ
การประสานงานของหนวยงานสนามกับชุมชนท่ีเปนไฟล jpeg 
 
แนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานสนามดานการอนุรักษและจัดการตนน้ํา 
 ในการดําเนินงาน สสอ. ใหหนวยงานสนามดานการอนุรักษและจัดการตนน้ํา ถือแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 1) หมูบานท่ีจะสงเสริมใหเขารวมดําเนินงานกิจกรรม สสอ. ตองเปนหมูบานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
หนวยท่ีไมเคยหรือเคยเขารวมดําเนินงาน สสอ. มาแลวไมถึง 4 ครั้ง ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสใหหมูบานอ่ืนไดมี
สวนรวมและเปนเครือขายกัน หากมีหมูบานท่ีเขารวม สสอ. ครบ 4 ครั้งข้ึนไปแลว แตหมูบานนั้นยังมี
แผนงานการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีตองการดําเนินงานอยู ใหหนวยงานสนามเปนผูให
คําปรึกษาในการนําเสนอแผนงานดังกลาวสูแหลงทุนอ่ืน ๆ เชน อบต. กองทุนหมูบาน องคกรเอกชน  
เปนตน 
 2) สงเสริมหมูบาน สสอ. ภายในพ้ืนท่ีลุมน้ําเดียวกันท้ังลุมน้ําขนาดเล็ก ลุมน้ํายอย ลุมน้ําสาขา ให
รวมตัวกันเปนเครือขายหมูบาน สสอ. และสามารถสงคําขอเขารวมกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา เพ่ือ
ขอรับเงินอุดหนุนได 
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 3) ในการจัดประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ สสอ. ใหชุมชนรับรูและเขาใจ ควรชี้แจงถึงวัตถุประสงค
ใหชัดเจนและใหผู ท่ีสนใจจะเขารวมดําเนินงาน สสอ. ลงชื่อเปนสมาชิก และใหสมาชิกคัดเลือก
คณะกรรมการ สสอ. จากสมาชิก เม่ือไดคณะกรรมการ สสอ. แลวใหคณะกรรมการ สสอ. เปนผูดําเนินการ
ประชุมตอไป 
 4) คณะกรรมการ สสอ. ของหมูบาน ควรเปนผูท่ีสมัครใจ มีเวลา และเสียสละเพ่ือสวนรวม ท้ังนี้
ควรมีเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามบทบาทของกรรมการดานตาง ๆ  
 5) กิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีสงเสริมใหสมาชิก สสอ. รวมกันดําเนินงานนั้น ตองเปนกิจกรรมตามท่ี
กําหนดไวในข้ันตอนท่ี 1 และสามารถเพ่ิมเติมกิจกรรมอ่ืน ๆ ไดตามท่ีชุมชนตองการ หนวยงานสนามตอง
ประสานงานกับคณะกรรมการ สสอ. ของหมูบานใหแสดงหนวยนับของกิจกรรมการดําเนินงานตาม
ตัวอยางของกิจกรรมการดําเนินงานในตารางท่ี 2 เพ่ือใหสามารถรวบรวมผลการดําเนินงาน สสอ. เปน
ภาพรวมได 
 6) สงเสริมใหสมาชิก สสอ. มีวิธีการตรวจสอบการใชจายเงินของคณะกรรมการ สสอ. ของ
หมูบาน และเขารวมดําเนินกิจกรรมการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทุกกิจกรรม เพ่ือ
แสดงถึงการมีสวนรวมอยางแทจริง และเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
 7) ควรสังเกตและพิจารณาสมาชิก สสอ. ท่ีมีความสนใจการอนุรักษ และเปนผูมีจิตอาสา เพ่ือ
สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกในชุมชนท่ีสนใจไดสมัครเปน อาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช (อส.อส.) และอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ซ่ึง
จะไดรับสิทธิและประโยชนตาง ๆ เพราะมีระเบียบรองรับ ดังนี้ 
    7.1 ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยอาสาสมัครพิทักษอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก-7) 
    7.2 ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก-8) 
 โดยผูนําหรือผูแทนของ ทสม. จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อกลุมหรือกลุมกิจกรรม ท่ีผูนําหรือผูแทนกลุมเปนกรรมการหมูบานโดย
ตําแหนง ลงวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก-9) เพ่ือรวมปฏิบัติงานกับผูใหญบาน และกรรมการ
หมูบานคนอ่ืน ๆ ในการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน และรวมบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ 
ในชุมชน/หมูบานใหมีความเขมแข็ง ตอไป  

ตารางท่ี 2  การกําหนดหนวยนับของกิจกรรมการดําเนินงาน สสอ. 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมดานพิทักษปาตนน้ํา    
1.1 ลาดตระเวนดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาชุมชน/ปาตนนํ้า/ปาอนุรักษ ไร จํานวนพ้ืนท่ีท่ีดูแล 
1.2 การบวชปา/สืบชะตาปา/พิธีเลีย้งผีตนนํ้า ครั้ง จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม 
1.3 กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษของชุมชน ไร จํานวนพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
1.4 กําหนดแนวเขตระหวางปาและพ้ืนท่ีทํากิน กิโลเมตร  
1.5 ทําปายกําหนดแนวเขตปาอนุรักษ ปาย  
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ตารางท่ี 2  การกําหนดหนวยนับของกิจกรรมการดําเนินงาน สสอ. (ตอ) 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ หมายเหตุ 

2 กิจกรรมดานควบคุมไฟปา   
2.1 ทําแนวกันไฟ กิโลเมตร จับพิกัดท่ีจุดเริ่มตนและสิ้นสดุ 
2.2 สรางศาลาท่ีพักชุดลาดตระเวนไฟปา แหง  
2.3 ทํา/ปรับปรุงทางตรวจการณบรเิวณแนวกันไฟ กิโลเมตร  
2.4 จัดหาอุปกรณดับไฟปา ชุด  
2.5 ลาดตระเวนปองกันไฟปา ไร จํานวนพ้ืนท่ีท่ีดูแล 

3 กิจกรรมดานการฟนฟูระบบนิเวศตนน้ํา   
3.1 ปลูกปาเสริมบริเวณปาชุมชน/ปาอนุรักษ/ปาตนนํ้า ไร จํานวนพ้ืนท่ีท่ีปลูก 
3.2 ปลูกปาพ้ืนบาน สมุนไพร อาหารชุมชน ไร จํานวนพ้ืนท่ีท่ีปลูก 
3.3 ปลูกตนไมสองขางทาง/ลําคลอง/แนวกันชน/รอบหมูบาน กิโลเมตร/กลา จับพิกัดท่ีจุดเริ่มตนและสิ้นสดุ 

และระบุจํานวนกลา 
3.4 ปลูกหญาแฝก กลา  
3.5 กอสรางฝายตนนํ้าแบบถาวร แหง จับพิกัดจุดสรางฝาย 
3.6 กอสรางฝายตนนํ้าแบบก่ึงถาวร แหง จับพิกัดจุดสรางฝาย 
3.7 กอสรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน แหง จับพิกัดจุดสรางฝาย 
3.8 บํารุงดูแลรักษาปาปลูก ไร จํานวนพ้ืนท่ีท่ีบํารุง 
3.9 บํารุงดูแลรักษาปาพ้ืนบาน สมุนไพร อาหารชุมชน ไร จํานวนพ้ืนท่ีท่ีบํารุง 

3.10 จัดสรางเรือนเพาะชําประจาํหมูบาน แหง จับพิกัด 
3.11 เพาะชํากลาไมปา กลา ระบุชนิดไมและจํานวนแตละชนิด 

4 กิจกรรมการจัดเวทีชาวบานเพ่ือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   

4.1 การประชุมการดําเนินงาน การกําหนดกติกาของชุมชน/
หมูบาน 

ครั้ง แนบกฎกติกาของชุมชน 

4.2 จัดเวทีชาวบานของชุมชนในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเครือขาย ครั้ง  
5 กิจกรรมดานการใชประโยชนท่ีดินเชิงอนุรักษ   

5.1 ปรับพ้ืนท่ีทํานาแบบข้ันบันได ไร จับพิกัดกลางแปลง 
6 กิจกรรมท่ีสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
   

6.1 จัดทําระบบประปาภูเขา แหง  
6.2 ซอมแซมระบบประปาภเูขา แหง  
6.3 จัดสรางท่ีกักเก็บนํ้า แหง จับพิกัดจุดสราง 
6.4 จัดทําปายประชาสัมพันธ ปาย  
6.5 จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานดานทรัพยากรธรรมชาต ิ คน 

(ระบุจํานวนชายและหญิง) 
ระบุช่ือหลักสูตร/การศึกษาดู
งานดานใด 

6.6 สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีปาตนนํ้า ไร - จํานวนพ้ืนท่ีท่ีสํารวจ 
- แนบผลการสํารวจ 

6.7 พัฒนาแหลงนํ้า แหง  
6.8 ปรับปรุงทางเดินธรรมชาติ ภูมิทัศน และจุดชมวิว แหง  
6.9 ประชาสมัพันธผานสื่อตาง ๆ ครั้ง ระบุสื่อท่ีใช 

6.10 โครงการสงเสริมอาชีพเพ่ือปองกันไฟปา/การอนุรักษ โครงการ/คน ระบุอาชีพท่ีสงเสริม 
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กิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนที่การใชประโยชนที่ดินชุมชนในลุมน้ํายอย 
(Watershed Profile) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
กิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินชุมชนในลุมน้ํายอย (Watershed 

Profile) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการหยุดยั้ง
การบุกรุกทําลายปา และฟนฟูสภาพปาไม ซ่ึงกําหนดใหดําเนินงานในเขตลุมน้ํายอย โดยชุมชนมีสวนรวม
ในทุกข้ันตอน ท้ังข้ันตอนการสํารวจเก็บขอมูลชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม และการใชประโยชนทรัพยากร
ปาไม การทําแผนท่ีชุมชน การสํารวจการครอบครองท่ีดิน ประเภทการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือจัดทําแผนท่ี
การใชประโยชนท่ีดิน มีการสํารวจตรวจสอบพิกัดพ้ืนท่ี และการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนใน
ลุมน้ํายอยรวมกันโดยคํานึงถึงหลักวิชาการและการจัดชั้นคุณภาพลุมน้ําเปนหลักสําคัญ 

 
เปาหมาย 
 เพ่ือลดการขยายพ้ืนท่ีทํากินเขาไปในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ โดยการกําหนดขอบเขตพื้นที่ทํากิน
ท่ีแนนอน และลดขนาดพ้ืนท่ีทํากินใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหไดขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในลุมน้ํายอย 
2) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนการจัดการการใชประโยชนท่ีดินของ

ชุมชนในลุมน้ํายอย (Land use Planning) และแผนท่ีแสดงรูปแบบการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขต
ลุมน้ํายอย (Land use Mapping) 
 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

 เชิงปริมาณ 
 1. มีการดําเนินงานกิจกรรม Watershed Profile ครบถวนทุกหมูบานตามแผนงาน 
 2. มีการรายงานผลการดําเนินงานครบถวน ตามกําหนด 

 เชิงคุณภาพ 
 1. สมาชิกชุมชนมีความเขาใจตอเปาหมาย และวัตถุประสงคของกิจกรรม 
 2. ชุมชนมีการวางแผนการจัดการการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในลุมน้ํายอยท่ีเหมาะสม 
 3. สมาชิกชุมชนมีความตองการเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ (เชน สสอ.) ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
 
พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 3, 7-16 โดยใหหนวยงานสนาม จํานวน 35 
หนวย ตามบัญชีรายชื่อหนวยงานสนามท่ีไดรับแผนงานดําเนินงานกิจกรรมจัดทําฐานขอมูลชุมชนและแผน
ท่ีการใชประโยชนท่ีดินชุมชนในลุมน้ํายอย (Watershed Profile) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ภาคผนวก ข-1) ดําเนินการรวมกับชุมชน จํานวน 43 หมูบาน ท้ังนี้ใหดําเนินการรวมกับชุมชนทุก
ครัวเรือนในหมูบานท่ีตั้งอยูในลุมน้ํายอย ท้ังบานหลัก บานรอง กลุมบาน และปอกบาน 
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การดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดําเนินงานกิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ีการใช
ประโยชนที่ดินชุมชนในลุมน้ํายอย (Watershed Profile) จัดอยูในงบรายจายอื่น สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ําจึงกําหนดใหใชวิธีการจางเหมาเอกชนดําเนินงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
รวมกับชุมชนภายใตระยะเวลาจํากัด โดยมีแผนการดําเนินงาน (ตารางท่ี 3) ประกอบดวยข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 หนวยงานสนามจัดประชุมเพ่ือช้ีแจงการดําเนินงานใหกับชุมชน 
โดยหนวยงานสนามจัดประชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค รายละเอียดของโครงการ และ

กระบวนการทํางานรวมกันในแตละข้ันตอนใหกับชุมชน โดยใหมีผูนําชุมชน สมาชิกชุมชน และผูมีสวนได
สวนเสีย เชน หนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ เขารวมกิจกรรม ท้ังนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 
25 ธันวาคม 2562 พรอมท้ังจัดทํารายงานการประชุม 

ข้ันตอนท่ี 2 การจางเหมาหนวยงานเอกชน 
โดยกําหนดใหหนวยงานสนามดําเนินการจัดหาเอกชนมาภายหลังจากไดรับทราบแนวทาง

ปฏิบัติ โดยในสัญญาจางเหมาหรือขอตกลงการจาง กําหนดใหมีรายละเอียดขอบเขตของงาน ดังนี้ 
1) จัดเตรียมเอกสารและแผนท่ีประกอบการดําเนินงาน ประกอบดวย 

- แบบบันทึกขอมูลชุมชน (1 ชุด/หมูบาน) (ภาคผนวก ข-2) 
- แบบบันทึกขอมูลรายครัวเรือน (ภาคผนวก ข-3) 
- แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000  
- แผนท่ีภาพถายทางอากาศสี (ortho photo) ป พ.ศ. 2545 มาตราสวน 1:4,000  
- ภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูงปลาสุด 
- แผนท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ํา และขอบเขตลุมน้ํายอย 
- แนวเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
- แนวเขตแปลงสํารวจการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

ในพ้ืนท่ีอนุรักษนั้น ๆ (ถามี) 
-  ขอบเขตแปลงสํารวจการถือครองตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ท่ี 

ทส 0909.202/851 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 ในพ้ืนท่ีอนุรักษนั้น ๆ ถาไมมี ตองทําการสํารวจเพ่ิมเติม 
อยางไรก็ตามขอบเขตแปลงสํารวจการถือครองฯ สามารถประสานขอขอมูลจากสวนฟนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ี
อนุรักษ หากไมมีตองทําการสํารวจเพ่ิมเติม 

ท้ังนี้ หนวยงานสนามตองดําเนินการจางเหมาใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ข้ันตอนท่ี 3 สํารวจขอมูลรายครัวเรือนและชุมชน รวมกันจัดทําแผนท่ีชุมชนอยางมีสวนรวม 
หนวยงานสนามทําหนาท่ีกํากับ ดูแล ผูรับจางดําเนินการสํารวจและรวบรวมขอมูลใหแลว

เสร็จภายในวันท่ี 30 เมษายน 2563 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1) ใหสํารวจและบันทึกขอมูลชุมชน (ภาคผนวก ข-2) ของแตละหมูบานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มี

การตรวจเอกสาร การสัมภาษณกลุม รวมถึงการนําขอมูลท่ีไดจากการสรุปบันทึกขอมูลรายครัวเรือน 
(ภาคผนวก ข-3) มาใสเพ่ิมในแบบบันทึกดังกลาวดวย 

2) จัดทําแผนท่ีชุมชน (Community Mapping) 
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ตารางท่ี 3  แผนการดําเนินงานกิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินชุมชนในลุมน้ํายอย 

ลําดับ
ที่ ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 

ระยะเวลาปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ดําเนินการจัดหาเอกชนดาํเนินงานใหแลวเสร็จ             
2 กํากับดแูลผูรับจางใหดาํเนินการ ดังน้ี             
 2.1 จัดเตรียมเอกสารและแผนที่ประกอบการดําเนินงาน             
 2.2 ชี้แจงวัตถุประสงค รายละเอยีดของโครงการ และกระบวนการทํางานรวมกนัในแตละขั้นตอนใหกับ

ชุมชน 
            

 2.3 สํารวจและบันทกึขอมูลชุมชน รวมกันจัดทําแผนที่ชุมชน             
 2.4 บันทึกรายละเอยีดผูถือครองที่ดิน และประเภทการใชประโยชนที่ดินลงในแบบบันทึกขอมูลรายครัว

ครัวเรือน 
            

 2.5 จัดทําขอบเขตที่ทํากินรายแปลง ลงในแผนที่ภาพถายทางอากาศสี (ortho photo)             
 2.6 สํารวจแนวเขตที่ทาํกินรายแปลง จบัพิกัด และบันทึกพิกัดที่ดินรายแปลงลงบนระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร 
            

 2.7 จัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย             
 2.8 นําเสนอแผนที่การใชประโยชนที่ดินใหกับชุมชน สํามะโนปญหา แลกเปล่ียนความคิดเห็น หาแนวทาง

แกไขปญหาการใชประโยชนที่ดินของชมุชนโดยยึดหลักวิชาการ และการจัดชั้นคุณภาพลุมน้ํา ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบหรือขอตกลงของชุมชนในเร่ืองการใชประโยชนที่ดินในเขตลุมน้ํายอย โดยใหชุมชนมีที่ดินทํากินตาม
สมควรแกการดํารงชีพและยั่งยืน จัดทํา แผนที่การใชประโยชนที่ดินและบันทึกขอตกลงระหวางชุมชนกับ
หนวยงาน 

            

 2.9 จัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย             
 2.10 การลงนามรับรองทายแผนที่การใชประโยชนที่ดิน โดยหวัหนาหนวยฯ กบัผูนําชุมชน             
 2.11 รายงานผลการดําเนินงาน ถึง หนวยงาน             
 2.12 บันทึกภาพถายการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน             
3 ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานของผูรับจาง กอน การรายงานถึงสาํนักอนุรักษและจัดการตนนํ้า             
4 รายงานผลการดําเนินงาน ถึง สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า             

 

หมายเหตุ : ท้ังน้ีสามารถกําหนดแบงระยะเวลาการปฏิบัติงานไดตามความจําเปนและเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี และตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร
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3) บันทึกขอมูลรายครัวเรือน (ภาคผนวก ข-3) โดยทําการบันทึกรายละเอียดผูถือครองท่ีดิน 
และประเภทการใชประโยชนท่ีดิน ในกรณีท่ีผูใหสัมภาษณไมรูหนังสือ/ไมใชภาษาไทย ใหใชวิธีสัมภาษณ 
หากผูใหสัมภาษณรูหนังสือ/ใชภาษาไทยไดดี ใหกรอกแบบสอบถามดวยตนเองหรือสัมภาษณก็ได (ตาม
ความเหมาะสม) 

ข้ันตอนท่ี 4 สํารวจจัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย (Land use Map) 
หนวยงานสนามทําหนาท่ีกํากับ ดูแล ผูรับจางใหจัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชน

ในเขตลุมน้ํายอย (Land use Map) ท้ังนี้ตองมีผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชน เขารวมกิจกรรมครบทุก
ครัวเรือน และดําเนินการข้ันตอนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

1) สํารวจขอบเขตท่ีทํากินรายแปลง เพ่ือจัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขต
ลุมน้ํายอยลงบนภาพถายทางอากาศสี (ortho photo) 

2) สํารวจแนวเขตที่ดินทํากิน บันทึกขอมูลพิกัดที่ตั้งแปลงทํากินรายแปลง และประเภท
การใชประโยชนท่ีดินลงบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

3) จัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย (Land use Mapping)  

ข้ันตอนท่ี 5 จัดการประชุมเพ่ือสํามะโนปญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
หนวยงานสนามและผูรับจางจัดการประชุมเพ่ือนําเสนอแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินใหกับ

ชุมชน สํามะโนปญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางแกไขปญหาการใชประโยชนท่ีดินของชุมชน
โดยยึดหลักวิชาการ และการจัดชั้นคุณภาพลุมน้ํา ปรับปรุง กฎ ระเบียบหรือขอตกลงของชุมชนในเรื่อง
การใชประโยชนท่ีดินในเขตลุมน้ํายอย โดยใหชุมชนมีท่ีดินทํากินตามสมควรแกการดํารงชีพและยั่งยืน เพ่ือ
นําขอมูลท่ีไดประกอบการจัดทําแผนการใชประโยชนท่ีดิน 

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทําแผนการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย และลงนามทายแผนท่ี
รวมกันระหวางชุมชนกับหนวยงาน 
หนวยงานสนามทําหนาท่ีกํากับ ดูแล ผูรับจางใหจัดทําแผนการใชประโยชนท่ีดินของชุมชน

ในเขตลุมน้ํายอย (Land use Planning) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

6.1) แผนการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย (Land use Planning) ประกอบ 
ดวย 

- ขอมูลพ้ืนฐานของลุมน้ํายอย การจัดชั้นคุณภาพลุมน้ํา และขอมูลดานปาไม (Forest 
cover) 

- ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และการใชประโยชนปาไมของชุมชน 
- แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีเห็นชอบรวมกัน ขอมูลการถือครองและประเภท

การใชประโยชนท่ีดินของสมาชิกชุมชนจําแนกโดยละเอียด และพ้ืนท่ีบริเวณใดท่ีมีขอตกลงจะฟนฟูสภาพ
ปาไมใหลงขอบเขตลงในพ้ืนท่ีดวย 

- ประเด็นปญหาดานการใชประโยชนท่ีดินท่ีไมเหมาะสมของชุมชน และแนวทางแกไข 
- แผนการดําเนินงานของชุมชน เนน (1) แผนฟนฟูสภาพปา (2) แผนพัฒนา ใหระบุวา

ดําเนินการอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร และโดยใคร (ชุมชนสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง หรือ
ตองการความชวยเหลือจากภายนอก) ผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนคืออะไร 
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6.2) ใหมีการลงนามรับรองทายแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย
ตามท่ีเห็นชอบรวมกัน โดยหัวหนาหนวยฯ กับผูนําชุมชน ซ่ึงจัดใหมีพยานท่ีเปนผูท่ีมีสวนรวมในการจัดทํา 
เชน สมาชิกชุมชน ฝายปกครอง และผูท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี จํานวนรวมไมนอยกวา 8 คน 

ข้ันตอนท่ี 7 การรายงานผลการดําเนินงาน 
1) จัดทํารูปเลมรายงาน  แลวสําเนาสงมอบใหชุมชน 1 ชุด และหนวยงาน 1 ชุด 

ประกอบดวย 
- ขอมูลชุมชน พรอมแผนท่ีชุมชน (Community Mapping)  
- แผนการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย (Land use Planning) 
- แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย (Land use Mapping) 
- ภาพถายบันทึกการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน  

2) แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย (Land use Mapping) จัดพิมพ 
แผนท่ีมาตราสวน 1:4,000 (พิมพ 4 สี) ลงบนไวนิล หรือวัสดุอ่ืนท่ีทนทาน กันน้ํา แลวสงมอบใหชุมชน 1 ชุด 
และหนวยงาน 1 ชุด 

3) ขอมูลการครอบครองและประเภทการใชประโยชนท่ีดินรายครัวเรือน และแผนการใช
ประโยชนท่ีดินของชุมชน บันทึกลงในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เก็บไวท่ีหนวยงาน 1 ชดุ 

4) ภาพถายบันทึกการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
5) บันทึกขอมูลท้ังหมดลงบนแผนบันทึกขอมูล CD/DVD สงมอบใหหนวยงาน และ สบอ. 

สําเนาสง สตน. ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 

หมายเหตุ :  หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกขอมูลหรือการจัดสงขอมูลเปนรูปแบบอื่น เชน 
Google Form จะแจงใหหนวยงานทราบตอไป 
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กิจกรรมประชาสมัพันธการสรางเครือขายและเครือขายชุมชนตนน้ํา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา โดยสวนสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนน้ํา ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการสนับสนุนใหชุมชนในพ้ืนท่ีตนน้ํารวมตัวกันเปนเครือขายท่ีเขมแข็ง มีการทํากิจกรรม
อยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหชุมชนและสมาชิกชุมชนไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูล เรียนรูประสบการณจาก
ชุมชนอ่ืน และเปนการขยายผลตอเนื่องจากกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี
ปาอนุรักษ (สสอ.) ซ่ึงดําเนินงานเปนรายหมูบาน ยกระดับข้ึนเปนการดําเนินงานในระดับลุมน้ํา จึงไดเสนอ
กิจกรรมสงเสริมการสรางเครือขายชุมชนตนน้ํา เพ่ือเนนกระบวนการสรางเครือขายดวยความสมัครใจของ
ชุมชนท่ีต้ังอยูในลุมน้ําเดียวกัน โดยจะเริ่มจากหมูบานท่ีเคยเขารวมกิจกรรม สสอ. เปนบานหลักใน
เครือขาย เพ่ือการสรางแนวรวมท่ีเขมแข็งผานเครือขายชุมชนตนน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ ในการชวยดูแล
รักษาและฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ําใหคงความอุดมสมบูรณ และดําเนินกิจกรรมของชุมชนท่ีสงเสริมความสมดุล
ของระบบนิเวศตนน้ํา ตลอดจนใหชุมชนมีการเตรียมพรอมรับ และลดความเสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 

วัตถุประสงค 
1. สงเสริมใหมีการจัดตั้งเครือขายของชุมชนในพ้ืนท่ีตนน้ํา เพ่ือเปนองคกรกลางในการอนุรักษ

และแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีลุมน้ํา  
2. สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายอยางเปนระบบ เพ่ือสรางความเขมแข็งและเพ่ิมขีด

ความสามารถของชุมชนในการดําเนินงานดานการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
 3. ถายทอดองคความรูเทคนิคทางวิชาการดานการอนุรักษและจัดการพ้ืนท่ีปาตนน้ําใหกับชุมชน 
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและระหวางเครือขาย 
 4. กระตุนและเสริมสรางจิตสํานึกใหชุมชนตนน้ํามีความตื่นตัว และตระหนักรูและใหความรวมมือ
ในการสรางชุมชนท่ีชวยลดผลกระทบตอระบบนิเวศ 
 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

 เชิงปริมาณ 
1. มีการจัดตั้งเครือขายชุมชนตนน้ํา ครบถวนตามแผนงาน 
2. ภายในเครือขายมีการดําเนินงาน ภายในปท่ี 1 ดังนี้ 

 2.1 มีคณะกรรมการเครือขายพรอมท้ังบทบาทหนาท่ีของแตละตําแหนง 
 2.2 มีการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีการดําเนินงาน 
 2.3 มีการบรรลุขอตกลงในการใชกฎระเบียบของเครือขายในการอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 เชิงคุณภาพ 
 1. ชุมชนมีความเขาใจ และใหความรวมมือในการดําเนินงานในรูปแบบองคกรเครือขาย 
 2. องคกรเครือขายมีกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
 

การดําเนินงาน 
 แบงการดําเนินงานเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 
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1. การดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธการสรางเครือขาย 
แบงออกตามหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนงาน ไดดังนี้ 
1.1 สวนจัดการตนน้ํา สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 - 16, ท่ี 1 สาขาสระบุรี, ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี, 

ท่ี 13 สาขาลําปาง, ท่ี 16 สาขาแมสะเรียง, สวนจัดการทรัพยากรตนน้ํา และสวนศึกษาการพัฒนาการ
อนุรักษตนน้ํา สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา ทําการติดตามประเมินผล เรงรัดการดําเนินงาน และการ
รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด ใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด 

1.2 หนวยงานสนามดานการอนุรักษและจัดการตนน้ําทุกหนวย 
1) ดําเนินการประชาสัมพันธ ประสานงาน อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการมีสวน

รวมของชุมชนในการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
- คัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย ซ่ึงควรจะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีประเด็นปญหาท่ีเก่ียวกับทรัพยากรปาไม 

หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับท้ังลุมน้ํานั้น (ลุมน้ํายอย) 
- พบปะพูดคุยกับชุมชน ใชเวทีชาวบานแบบไมเปนทางการตามโอกาสตาง ๆ ใหเปน

ประโยชน  ไมจํ า กัดจํ านวนครั้ ง  เ พ่ือกระตุนความสนใจและสรางความเขา ใจในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปของเครือขายลุมน้ํา สถานการณการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน จนตกผลึกความคิด และชุมชนมีความสนใจท่ีจะเขารวม 

- เนนการประสานขอความรวมมือจากคณะกรรมการ สสอ. หมูบานท่ีมีอยูเดิม 
2) รายงานผลในรูปแบบ one page ใหมีรายละเอียดวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร 

อยางไร ลงใน กลุมไลน : สสอ. และเครือขาย ในทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมรวมกับชุมชน 
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2. การดําเนินงานกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา สําหรับเครือขายนํารอง 
แบงออกตามหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนงาน ไดดังนี้ 
2.1 สวนจัดการตนน้ํา สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 และ 16 ติดตามการประเมินผล เรงรัด

การดําเนินงาน และการรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดตามแนวทางท่ีกําหนด 
2.2 หนวยจัดการตนน้ํา จํานวน 4 หนวย คือ 

- หนวยจัดการตนน้ําขุนลาว  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 
- หนวยจัดการตนน้ําขุนแมหาด สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 
- หนวยจัดการตนน้ําแมกลาง  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 
- หนวยจัดการตนน้ําแมแตะ  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 
1) ดําเนินการชวยประสานเครือขาย อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการมีสวนรวมของ

สมาชิกในการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดต้ังองคกรเครือขายลุมน้ําอยางเปนทางการ แตไมจําเปนตองจดทะเบียน 

โดยกําหนดองคประกอบและหนาท่ีของคณะกรรมการเครือขาย นําเสนอใหฝายปกครองรับรองการเปน
เครือขาย 

ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดขอบเขตและพ้ืนท่ีการดําเนินงานของเครือขาย ใหสอดคลองกับ
บริบทของปญหาและวิถีชีวิตชุมชน 

ข้ันตอนท่ี 3 ประกาศใช กฎ ระเบียบ ของเครือขายในการจัดการทรัพยากรในทองถ่ิน 
และผลักดันใหผานความเห็นชอบของ อบต. หรือสภาเทศบาล 

ข้ันตอนท่ี 4 การประชุมปรึกษาหารือของคณะกรรมการเครือขาย เพ่ือจัดทําแผนงาน
เครือขาย ดังนี ้

- รวมกันกําหนดประเด็นปญหาหลัก/ปญหารองดานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนความ
ขัดแยงระหวางชุมชนในลุมน้ํายอย เพ่ือรวมกันคนหาสาเหตุ และทางเลือกในการแกไขปญหา รวมท้ัง
รวมกันประกาศเจตนารมณ/เปาหมายสูงสุดของเครือขายในการทํางาน 

- จัดทําแผนงานของเครือขายในการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติของลุมน้ํายอย 
ระยะ 5 ป พิจารณาจัดทําโครงการแกไขปญหา เปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบดําเนินการ และ 
แหลงทุน ท้ังนี้ขอใหพิจารณาจัดทํารูปเลมของแผนงานเครือขายใหมีองคประกอบดังนี้ 

(1) ลักษณะท่ัวไปของลุมน้ํา ท้ังทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ และสังคม 
(2) โครงสรางทางการบริหารของเครือขาย คณะกรรมการเครือขาย 
(3) พ้ืนท่ีรับผิดชอบสภาพปญหาและความตองการของชุมชนในลุมน้ํา 
(4) แผนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 5 ดาน (ดังตาราง

ท่ี 4 - 8) ไดแก 
- แผนงานดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
- แผนงานดานการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน 
- แผนงานดานการบริหารจัดการการใชประโยชนทรัพยากรปาไม 
- แผนงานดานคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน 
- แผนงานดานการแกไขปญหาภัยแลง และอุทกภัย 

(5) ภาพกิจกรรมการดําเนินงานท่ีผานมา 
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ข้ันตอนท่ี 5 จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน หรือระหวางเครือขายท่ีมี
ประสบการณ หรือมีประเด็นปญหาท่ีคลายกัน 

ข้ันตอนท่ี 6 ติดตามสรุปบทเรียน และเผยแพรผลงานท่ีไดดําเนินการของเครือขาย 

2) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กําหนดใหจัดทํา แผนงานเครือขายตามรูปแบบท่ีกําหนดไวในขั้นตอนที่ 4 โดยรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา จํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรก ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และครั้งท่ี 2 
ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 โดยกําหนดรูปแบบการรายงาน ดังนี้ 

2.1) จัดทําเปนรูปเลมเก็บไวท่ีหนวยงาน 1 เลม มอบใหเครือขาย 1 เลม 
  2.2) บันทึกเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส ใสแผน CD/DVD ไมตองสงเปนเอกสารฉบับจริง ถึง 
สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา 
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ตารางท่ี 4  ตัวอยางแผนงานดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 
  

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

1. พื้นที่ปาตนน้ําเสื่อมสภาพไดรับการฟนคืนเปนปาสมบูรณ

    1.1 จัดใหมีการปลูกปาในพื้นที่ปาเสื่อมสภาพโดยชุมชนมีสวนรวม

         1.1.1 โครงการปลูกปาเสริมสรางระบบนิเวศ

                  - บานวังดิน 20 ไร 30,000 20 ไร 30,000 20 ไร 30,000 20 ไร 30,000 20 ไร 30,000 เครือขายลุมน้ําแมแตะ ภาคเอกชน

                  - บานฮอมตอ 10 ไร 15,000 10 ไร 15,000 10 ไร 15,000 10 ไร 15,000 10 ไร 15,000 เครือขายลุมน้ําแมแตะ ภาคเอกชน

     1.2 จัดใหมีการเสริมสรางความชุมชื้นเพื่อใหปามีการฟนตัวตามธรรมชาติ

           1.2.1 โครงการสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน

                   -บานวังดิน 10 แหง 30,000 10 แหง 30,000 10 แหง 30,000 10 แหง 30,000 10 แหง 30,000 เครือขายลุมน้ําแมแตะ เทศบาล ต.ลี้

                   -บานลี้ 20 แหง 60,000 20 แหง 60,000 20 แหง 60,000 20 แหง 60,000 20 แหง 60,000 เครือขายลุมน้ําแมแตะ เทศบาล ต.ลี้

2. พื้นที่ปาตนน้ําไดรับการปองกัน

      2.1 จัดใหมีการดําเนินการปองกันไฟปา

           2.1.2 จัดทําแนวกันไฟ

                   -บานกลาง 10 กม. 10,000 10 กม. 10,000 10 กม. 10,000 10 กม. 10,000 10 กม. 10,000 เครือขายลุมน้ําแมแตะ เทศบาล ต.ลี้

           2.1.3 จัดซื้ออุปกรณดับไฟปา 

                   -บานลี้ 10 ชุด 20,000 10 ชุด 20,000 10 ชุด 20,000 10 ชุด 20,000 10 ชุด 20,000 เครือขายลุมน้ําแมแตะ เทศบาล ต.ลี้

ผลผลิต 

     กิจกรรมหลัก

           กิจกรรมยอย/พื้นที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

แหลงทุน

สนับสนุน

2561 2562 2563 2564 2565
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ตารางท่ี 5  ตัวอยางแผนงานดานการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน 

 
  

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

1. ปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดินระหวางชุมชนไดรับการแกไข

    1.1 จัดใหมีการจัดทํามาตรการ หรือขอตกลงในการใชประโยชนที่ดินของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ํายอย

         1.1.1 โครงการจัดประชุมเครือขายเพื่อจัดทํามาตรการ หรือขอตกลงในการใชประโยชนที่ดินของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ํายอย

                  - เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด 4 ครั้ง 20,000 2 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000 เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด กรม อส.

2. พื้นที่ที่ทําไรหมุนเวียนที่ใชพื้นที่มากเกินความจําเปนไดรับการปรับเปลี่ยนใหลดพื้นที่ลง

    2.1 จัดใหมีการสรางแรงจูงใจในการปรับลดพื้นที่ไรหมุนเวียน

          2.1.1 โครงการสงเสริมทุนการศึกษาใหบุตรหลานผูเขารวมโครงการ

                  - เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด 10 ทุน 100,000 10 ทุน 100,000 10 ทุน 100,000 10 ทุน 100,000 10 ทุน 100,000 เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด ภาคเอกชน

          2.1.2 โครงการอบรมหรือดูงานเกี่ยวกับการทําเกษตรแบบปรานีต

                  - เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด 3 ครั้ง 60,000 3 ครั้ง 60,000 3 ครั้ง 60,000 3 ครั้ง 60,000 3 ครั้ง 60,000 เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด ภาคเอกชน

3. พื้นที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่ไมเหมาะสมไดรับการปรับเปลี่ยนเปนเกษตรผสมผสาน

    3.1 จัดใหมีการอบรมถายทอดใหความรูดานการเกษตรแบบผสมผสาน 

          3.1.1 โครงการคัดเลือกเกษตรกรตัวอยางที่ทําวนเกษตรเปนศูนยเรียนรูในชุมชน

                   -เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด 2 แหง 50,000 2 แหง 50,000 2 แหง 50,000 2 แหง 50,000 2 แหง 50,000 เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด ภาคเอกชน

          3.1.2 โครงการอบรมหรือดูงานดานเกษตรแบบผสมผสาน

                   -เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด 3 ครั้ง 60,000 3 ครั้ง 60,000 3 ครั้ง 60,000 3 ครั้ง 60,000 3 ครั้ง 60,000 เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด โครงการหลวง

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
แหลงทุน

สนับสนุน

ผลผลิต 

     กิจกรรมหลัก

           กิจกรรมยอย/พื้นที่ดําเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565
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ตารางท่ี 6  ตัวอยางแผนงานดานการบริหารจดัการการใชประโยชนทรัพยากรปาไม 

 
  

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

1. ปญหาการใชประโยชนทรัพยากรปาไมไมเหมาะสมไดรับการแกไข

    1.1 จัดใหมีการจัดทํามาตรการ หรือขอตกลงในการใชประโยชนทรัพยากรปาไมไมเหมาะสม

         1.1.1 โครงการจัดประชุมเครือขายเพื่อ zoning พื้นที่ในการเลี้ยงปศุสัตว

                  - เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด 2 ครั้ง 10,000 - - - - - - - - เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด กรม อส.

         1.1.2 โครงการจัดประชุมเครือขายเพื่อจัดทํามาตรการ หรือขอตกลงในการเก็บหาของปา

                  - เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด 2 ครั้ง 10,000 - - - - - - - - เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด กรม อส.

         1.1.3  โครงการติดปายประชาสัมพันธ และรณรงคสรางจิตสํานึก

                  - เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด 2 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000 เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด เทศบาล ต.แมตื่น

    1.2 จัดใหมีการสงเสริมใหความรูในการใชประโยชนจากปาอยางเหมาะสมและสรางรายได

          1.2.1 โครงการสงเสริมการผลิตสินคาแปรรูปจากของปาเพื่อเพิ่มมูลคา

                  - บานกองซาง 3 ครั้ง 15,000 3 ครั้ง 15,000 2 ครั้ง 15,000 - - - เครือขายลุมน้ําขุนแมหาด ภาคเอกชน

          

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
แหลงทุน

สนับสนุน

ผลผลิต 

     กิจกรรมหลัก

           กิจกรรมยอย/พื้นที่ดําเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565
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ตารางท่ี 7  ตัวอยางแผนงานดานคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน 

 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

1. คุณภาพน้ําในลําน้ํามีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน

    1.1 จัดใหมีการลดการใชสารเคมีทางการเกษตรนอยลง

         1.1.1 โครงการจัดทําปุยหมักจากเศษซากพืชและมูลสัตว

                  - บานผาหมอน 5 แหง 5,000 10 แหง 10,000 15 แหง 15,000 20 แหง 20,000 25 แหง 25,000 บานผาหมอน โครงการหลวง

                  - บานแมกลางหลวง 5 แหง 5,000 10 แหง 10,000 15 แหง 15,000 20 แหง 20,000 25 แหง 25,000 บานแมกลางหลวง โครงการหลวง

                  - บานขุนกลาง 5 แหง 5,000 10 แหง 10,000 15 แหง 15,000 20 แหง 20,000 25 แหง 25,000 บานขุนกลาง โครงการหลวง

                  - บานสบหาด 5 แหง 5,000 10 แหง 10,000 15 แหง 15,000 20 แหง 20,000 25 แหง 25,000 บานสบหาด โครงการหลวง

                  - บานอางกานอย 5 แหง 5,000 10 แหง 10,000 15 แหง 15,000 20 แหง 20,000 25 แหง 25,000 บานอางกานอย โครงการหลวง

                  - บานแมลา 5 แหง 5,000 10 แหง 10,000 15 แหง 15,000 20 แหง 20,000 25 แหง 25,000 บานแมลา โครงการหลวง

                  - บานผาหมอนใหม 5 แหง 5,000 10 แหง 10,000 15 แหง 15,000 20 แหง 20,000 25 แหง 25,000 บานผาหมอนใหม โครงการหลวง

           1.1.2 โครงการอบรมการทําสารชีวภาพในการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช

                  - เครือขายลุมน้ําแมกลาง 3 ครั้ง 15,000 3 ครั้ง 15,000 3 ครั้ง 15,000 3 ครั้ง 15,000 3 ครั้ง 15,000 เครือขายลุมน้ําแมกลาง เทศบาล ต.บานหลวง

     1.2 จัดใหมีระบบจัดการขยะและของเสียในพื้นที่อยางเหมาะสม

          1.2.1 โครงการอบรมการคัดแยกและกําจัดขยะและของเสียในชุมชน

                  - เครือขายลุมน้ําแมกลาง 2 ครั้ง 10,000 2 ครั้ง 10,000 2 ครั้ง 10,000 2 ครั้ง 10,000 2 ครั้ง 10,000 เครือขายลุมน้ําแมกลาง เทศบาล ต.บานหลวง

          1.2.2 โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการไมทิ้งขยะลงในแมน้ํา/พื้นที่ปา/พื้นที่สาธารณะ

                  - เครือขายลุมน้ําแมกลาง 2 ครั้ง 10,000 2 ครั้ง 10,000 2 ครั้ง 10,000 2 ครั้ง 10,000 2 ครั้ง 10,000 เครือขายลุมน้ําแมกลาง เทศบาล ต.บานหลวง

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

แหลงทุน

สนับสนุน

ผลผลิต 

     กิจกรรมหลัก

           กิจกรรมยอย/พื้นที่ดําเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565
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ตารางท่ี 8  ตัวอยางแผนงานดานการแกไขปญหาภัยแลง และอุทกภัย 

 
 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

1. ผลกระทบของปญหาน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลมตอชุมชนในพื้นที่ลดนอยลง

    1.1 จัดใหมีการสํารวจจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

         1.1.1 โครงการจัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย

                -เครือขายลุมน้ํากาด 1 ครั้ง 20,000 - - - - - - - - เครือขายลุมน้ํากาด เทศบาล

     1.2 จัดใหมีแผนเฝาระวังและแจงเตือนชุมชนและซอมหนีภัย

                -เครือขายลุมน้ํากาด 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000 เครือขายลุมน้ํากาด เทศบาล

2.  ผลกระทบของปญหาภัยแลงตอชุมชนในพื้นที่ลดนอยลง

    2.1 จัดใหมีแหลงกักเก็บน้ําเพื่อการบริโภคอยางเพียงพอ

          2.1.1 โครงการสรางฝายกึ่งถาวรเพื่อการกักเก็บน้ํา

                 - บานใหม 5 30,000 5 30,000 - - - - - - บานใหม กรม อส.

                 - บานหวยเลา 5 30,000 5 30,000 - - - - - - บานหวยเลา กรม อส.

                 - บานน้ําหก 5 30,000 5 30,000 - - - - - - บานน้ําหก กรม อส.

                 - บานหนองบัว 3 18,000 3 18,000 - - - - - - บานหนองบัว กรม อส.

                 - บานหนองผํา 3 18,000 3 18,000 - - - - - - บานหนองผํา กรม อส.

           2.1.2 โครงการจัดทําระบบประปาภูเขา

                 - บานใหม 1 30,000 - - - - - - - - บานใหม กรม อส.

                 - บานหวยเลา 1 30,000 - - - - - - - - บานหวยเลา กรม อส.

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

แหลงทุน

สนับสนุน

ผลผลิต 

     กิจกรรมหลัก

           กิจกรรมยอย/พื้นที่ดําเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565
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3. การดําเนินงานกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา สําหรับเครือขายท่ีเพ่ิงเริ่มกอตั้ง 
ใหงบเงินอุดหนุนตั้งตนสําหรับการดําเนินการกิจกรรมของเครือขายชุมชนตนน้ํา ในพ้ืนท่ีสํานัก

บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7 (นครราชสีมา), 9 (อุบลราชธานี), 10 (อุดรธานี), 11 (พิษณุโลก), 13 (แพร),  
13 สาขาลําปาง, 15 (เชียงราย) และ 16 (เชียงใหม) จํานวน 128 หมูบาน หมูบานละ 10,000 บาท รวม 
1,280,000 บาท ดังแสดงในตารางท่ี 9 กําหนดใหดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการบริหาร สสอ. และเครือขาย มีหนาท่ีพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนใหกับชุมชน 
ตรวจสอบดูแลใหคําปรึกษา และติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม สสอ. และเครือขายชุมชนตนน้ํา ให
บรรลุวตัถุประสงค 

3.2 หนวยจัดการตนน้ํา 
 การเบิกจาย 
 1) จัดทําแบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนภายใตกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอรมหนา 33 – 34 
 2) นําเสนอโครงการตอคณะกรรมการบริหาร สสอ. และเครือขาย ใหแลวเสร็จภายใน

วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 เพ่ือเรงรัดเรื่องเบิกจายไปดําเนินงานตามแผนงาน โดยสั่งจายเปนเช็คในนาม 
“เครือขาย.............................” หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจายเงินเปนแบบโอนเงินเขาบัญชี ก็
ใหบันทึกขอมูลการโอนเงินไวเปนหลักฐาน หัวหนาหนวยงานสนามท่ีรับผิดชอบเปนผูรับเช็คไปสงให
คณะกรรมการเครือขาย พรอมทําบันทึกการรับมอบเช็คไวเปนหลักฐาน 

 3) ใหคณะกรรมเครือขาย หรือผูแทน เปดบัญชีธนาคารในนาม “เครือขาย....................” 
และบริหารจัดการงบเงินอุดหนุนไปดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 

การดําเนินกิจกรรม 
1) ชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงคของกิจกรรมกับชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยมีผูนํา

ชุมชน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน มาปรึกษาหารือถึงเหตุผลและความจําเปน และประโยชนใน
การจัดตั้งเครือขาย  

2) จัดตั้งคณะกรรมการเครือขาย หมูบานท่ีเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย สงตัวแทนเขา
เปนคณะกรรมการเครือขายทุกหมูบาน โดยใหมีจํานวนท่ีเหมาะสม และจัดเตรียมเสนอคําสั่งการแตงตั้ง
คณะกรรมการเครือขายอยางเปนทางการใหทางฝายปกครองในพ้ืนท่ีลงนาม 
  โดยใหมีองคประกอบของคณะกรรมการเครือขาย ดังนี้ 

1. ชื่อเครือขาย 
2. ประธานคณะกรรมการเครือขาย 
3. รองประธาน 
4. กรรมการ 
5. เลขานุการ 

และใหมีผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา อยางนอย 5 ทาน ดังนี้ 
1. ผูทรงคุณวุฒิทางฝายปกครอง 
2. ผูทรงคุณวุฒิทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เชน ดาน

อนุรักษและจัดการตนน้ํา ดานการปองกันและควบคุมไฟปา ดานอุทยานแหงชาติ ดาน
สัตวปา เปนตน 

3. ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน เชน ครู ปราชญชาวบาน ผูนําทางศาสนา เปนตน
และคณะกรรมการเครือขายอาจจัดใหมีคณะทํางานฝายตางๆ เพ่ิมเติมตามสมควร 
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3) วางรูปแบบการทํางานของเครือขาย มีการรวมกันกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีการ
ดําเนินงาน เชน ขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินงานของหมูบาน และขอบเขตลุมน้ํายอยในความรับผิดชอบของ
เครือขาย  

4) จัดเวทีประชุม/เวทีชาวบาน เพ่ือสํามะโนปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุมน้ํา รวมกันหา
สาเหตุของปญหา วางแนวทางแกไข กําหนดเปาหมายการดําเนินงานของเครือขาย 

5) หมูบานท่ีรวมเปนสมาชิกเครือขาย รวมกันพิจารณากําหนดกฎระเบียบของเครือขาย 
โดยมีพ้ืนฐานจากกฎระเบียบแตละหมูบานนํามารวบรวม และพิจารณาโดยคณะกรรมการเครือขาย 

6) มีการประกาศใชกฎระเบียบในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของเครือขาย ใน
การควบคุม ดูแลการใชทรัพยากรธรรมชาติในเขตลุมน้ํายอย  

7) จัดใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับคณะกรรมการเครือขาย เชน ศึกษาดูงาน
เครือขายชุมชนตนน้ํา หรือเครือขายอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จ 

 8) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ท่ีไดดําเนินการพรอมภาพประกอบการทํากิจกรรมแตละข้ันตอน ซ่ึงกําหนดใหรายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา จํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรก ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และครั้งท่ี 2 
ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 โดยกําหนดรูปแบบการรายงาน ดังนี้  

   8.1) จัดทําเปนรูปเลมเก็บไวท่ีหนวยงาน 1 เลม มอบใหเครือขาย 1 เลม 
        8.2) บันทึกเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส ใสแผน CD/DVD ไมตองสงเปนเอกสารฉบับจริง 
ถึง สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา 

ตารางท่ี 9  รายชื่อหมูบานท่ีเขารวมกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงานสนาม ชื่อหมูบาน หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7 (นครราชสีมา) 

1 หนวยจัดการตนนํ้าลาํตะคอง โนนอารีย 19 ปากชอง ปากชอง นครราชสมีา 

 
  หนองตาแกว 8 ปากชอง ปากชอง นครราชสมีา 

2 หนวยจัดการตนนํ้าลาํปะทาว หินหนีบ 6 ทาหินโงม เมือง ชัยภูม ิ

 
  วังโพน 4 ทาหินโงม เมือง ชัยภูม ิ

 
  ซับสมบูรณ 8 ทาหินโงม เมือง ชัยภูม ิ

3 หนวยจัดการตนนํ้าทุงลุยลาย ทุงลุยลาย 1 ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูม ิ
4 หนวยจัดการตนนํ้าคลองไผ เขากระเจียว 13 ลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย 

 
  คลองโปง 5 ลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 9 (อุบลราชธาน)ี 
5 หนวยจัดการตนนํ้าหวยสวาย-หวยหลวง แซรสะโบว 6 ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ 

 
  กลาง 5 ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 10 (อุดรธานี) 
6 หนวยจัดการตนนํ้านํ้ากํ่า สรางติ่ว 7 นาแก นาแก นครพนม 

 
  ตนผึ้น 9 นาแก นาแก นครพนม 

 
  แกงนอย 10 นาแก นาแก นครพนม 

7 หนวยจัดการตนนํ้านํ้าโสม นาแค 1 นาแค นายูง อุดรธานี 

 
  โนนศิลา 6 นาแค นายูง อุดรธานี 

 
  วังแข 3 นาแค นายูง อุดรธานี 
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ตารางท่ี 9  รายชื่อหมูบานท่ีเขารวมกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ) 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงานสนาม ชื่อหมูบาน หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 (พิษณุโลก) 

8 หนวยจัดการตนนํ้าหวยตะเบาะ หวยไคร 5 ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ 

 
  โนนเสาธง 6 ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ 

 
  เขาขาด 8 ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ 

 
  มิตรใหม 9 ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ 

 
  ไรยาน 10 ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ 

9 หนวยจัดการตนนํ้าหวยทรายขาว สองหอง 1 สองหอง ฟากทา อุตรดิตถ 

 
  เดิ่น 2 สองหอง ฟากทา อุตรดิตถ 

 
  นาแซง 3 สองหอง ฟากทา อุตรดิตถ 

 
  ชําบอน 4 สองหอง ฟากทา อุตรดิตถ 

 
  นาไรเดียว 5 สองหอง ฟากทา อุตรดิตถ 

10 หนวยจัดการตนนํ้าขุนนํ้าปาด หวยยศ 5 มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถ 

 
  มวงเจ็ดตน 2 มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถ 

 
  มวงเจ็ดตน 7 มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถ 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ ท่ี 13 (แพร) 
11 หนวยจัดการตนนํ้าหวยสะแตง ไรไทรงาม 2 ปอน ทุงชาง นาน 

 
  ใหม 5 ปอน ทุงชาง นาน 

 
  ปอน 6 ปอน ทุงชาง นาน 

12 หนวยจัดการตนนํ้านํ้าเลียบ ทุงชาง 2 ทุงชาง ทุงชาง นาน 

 
  หวยยาง 4 ทุงชาง ทุงชาง นาน 

 
  ทุงผึ้ง 5 ทุงชาง ทุงชาง นาน 

 
  แพะกลาง 6 ทุงชาง ทุงชาง นาน 

13 หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน นํ้าไคร 4 แสนทอง ทาวังผา นาน 

 
  ฮวก 5 แสนทอง ทาวังผา นาน 

 
  สันติสุข 7 แสนทอง ทาวังผา นาน 

 
  แหน 3 8 ผาทอง ทาวังผา นาน 

 
  วังผาง 2 ผาทอง ทาวังผา นาน 

14 หนวยจัดการตนนํ้านํ้างาว นํ้างาว 5 บอ เมือง นาน 

 
  ภูเวียง 3 บอ เมือง นาน 

 
  สาระสุขสันต 6 บอ เมือง นาน 

 
  ทรายทอง 8 บอ เมือง นาน 

15 หนวยจัดการตนนํ้าแมจริม บอน 1 แมจริม แมจริม นาน 

 
  กอ 3 แมจริม แมจริม นาน 

 
  ฝาย 2 แมจริม แมจริม นาน 

16 หนวยจัดการตนนํ้านํ้ากาด หนองเตา 5 ศรีษะเกษ นานอย นาน 

 
  ใหม 7 ศรีษะเกษ นานอย นาน 

 
  หนองผํา 13 ศรีษะเกษ นานอย นาน 

17 หนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษตนนํ้าหวยโลง แมฮางใต 4 นาแก งาว ลําปาง 

 
  สันติสุข 6 นาแก งาว ลําปาง 

 
  ขุนออนพัฒนา 8 บานออน งาว ลําปาง 
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ตารางท่ี 9  รายชื่อหมูบานท่ีเขารวมกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ) 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงานสนาม ชื่อหมูบาน หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด 
18 หนวยจัดการตนนํ้าแมพวก นํ้าแรม 4 หวยไร เดนชัย แพร 

 
  ฮานนํ้าหมอ 6 หวยไร เดนชัย แพร 

 
  หวยลากปนใน 10 หวยไร เดนชัย แพร 

 
  หวยปากทอด 2 หวยไร เดนชัย แพร 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 สาขาลําปาง 
19 หนวยจัดการตนนํ้าแมเสริม โปงนํ้ารอน 1 เสรมิกลาง เสรมิงาม ลําปาง 

 
  ก่ิวหวยเบิก 2 เสรมิกลาง เสรมิงาม ลําปาง 

 
  สันโปง 3 เสรมิกลาง เสรมิงาม ลําปาง 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) 
20 หนวยจัดการตนนํ้าดอยผาหมน ตนผึ้ง 16 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 

 
  ผาแดงบน 11 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 

 
  ผาแดงลาง 10 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 

 
  ปางถํ้า 9 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 

 
  นํ้าญวณพัฒนา 19 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 

21 หนวยจัดการตนนํ้าแมปูน หวยทรายขาว 7 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย 

 
  หินลาดใน 7 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย 

 
  หินลาดนอก 7 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย 

 
  ปาตึง 5 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม) 
22 หนวยจัดการตนนํ้าดอยสามหมื่น สามหมื่น 6 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม 

 
  หวยงู 1 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม 

 
  หวยนํ้าร ู 5 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม 

 
  ปาเก๊ียะใหม 5 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม 

23 หนวยจัดการตนนํ้ายางอมพาย สันติธรรม 4 ปาแป แมสะเรียง แมฮองสอน 

 
  ชางหมอ 4 ปาแป แมสะเรียง แมฮองสอน 

 
  อมพายใต 11 ปาแป แมสะเรียง แมฮองสอน 

 
  อมพายเหนือ 11 ปาแป แมสะเรียง แมฮองสอน 

 
  ธรรมชัย 11 ปาแป แมสะเรียง แมฮองสอน 

 
  ตุน 4 หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน 

 
  แมแอบ 7 บานทับ แมแจม เชียงใหม 

 
  แมแอบใน 7 บานทับ แมแจม เชียงใหม 

 
  อมแรด 8 บานทับ แมแจม เชียงใหม 

24 หนวยจัดการตนนํ้าแมลอง สบลอง 5 บานทับ แมแจม เชียงใหม 

 
  ทุงแก 6 บานทับ แมแจม เชียงใหม 

 
  ขุนปอน 12 บานทับ แมแจม เชียงใหม 

 
  หวยวอก 12 บานทับ แมแจม เชียงใหม 

 
  แมหล ุ 2 กองแขก แมแจม เชียงใหม 

 
  อมลาน 5 กองแขก แมแจม เชียงใหม 

 
  แมคงคา 10 กองแขก แมแจม เชียงใหม 
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ตารางท่ี 9  รายชื่อหมูบานท่ีเขารวมกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ) 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงานสนาม ชื่อหมูบาน หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด 
25 หนวยจัดการตนนํ้าแมอวม ปาปงเปยง 13 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 

 
  สันพัฒนา 17 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 

 
  สันเก๋ียง 17 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 

26 หนวยจัดการตนนํ้าขุนแมหาด แมลานหลวง 3 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  แมลานนอย 3 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  หวยปูหลวง 4 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  หวยปูนอย 4 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  หวยโคง 5 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  ปตุค ี 11 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  สบลาน 10 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  หลังปาขา 17 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  หวยตองหลวง 6 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  หวยตองนอย 6 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  แมแฮหลวง 14 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  แมแฮนอย 14 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  แมวกองซาง 12 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  สบหาด 14 แมตื่น อมกอย เชียงใหม 

 
  ขุนหาด 15 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  หวยแหง 17 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  หวยไกปา 10 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

 
  ขุนสอง 11 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 

27 หนวยจัดการตนนํ้าแมแตะ แวนนาริน 1 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  นากลาง 2 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ปู 3 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  วังดิน 4 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ฮอมตอ 5 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ลี้หลวง 6 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ปาหก 7 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  มวงสามป 8 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ปวงคํา 9 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  กลาง 10 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  โฮง 11 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ใหมศิวิลัย 12 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  แพะหนองหา 13 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  วังดินใหม 14 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  พระธาต ุ5 ดวง 15 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ใหมนํ้าผึ้ง 16 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ผายอง 17 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 
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แบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนภายใต 
กิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 

ช่ือหนวยงานสนาม : ............................................................ สังกัด............................................................. 
ช่ือเครือขาย…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
บานสมาชิก 1. บาน...................หมูท่ี……….บานหลัก........................ตําบล...................อําเภอ.................... 
                   จังหวัด.....................................……..พิกัด............................................................................. 
      2. บาน...................หมูท่ี……….บานหลัก........................ตําบล...................อําเภอ.................... 
                   จังหวัด.....................................……..พิกัด............................................................................. 
      3. บาน...................หมูท่ี……….บานหลัก........................ตําบล...................อําเภอ.................... 
                   จังหวัด.....................................……..พิกัด............................................................................. 
      ฯลฯ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

2. ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของเครือขาย (พรอมนี้ไดแนบแผนท่ีการเดินทางจากตัวจังหวัด/อําเภอถึงหมูบาน
ในเครือขาย) 

2.1 ภูมิประเทศและสภาพปา.................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

2.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม ...............................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

2.3 การใชประโยชนท่ีดิน ......................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

3. วัตถุประสงคของโครงการ 
3.1 ........................................................................................................................................................  
3.2 ........................................................................................................................................................  
3.3 ........................................................................................................................................................  

4. แนวทางการดําเนินงาน 
4.1 ........................................................................................................................................................  
4.2 ........................................................................................................................................................  
4.3 ........................................................................................................................................................  
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5. แผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
หนวย
นับ 

จํานวน ระยะเวลาดําเนินการ 
หมายเหตุ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. ก.ย. 

1. ............................ 
2. ............................ 
3. ............................ 
4. ............................ 
5. ............................ 
6. ............................ 

               

หมายเหตุ :  การกําหนดหนวยนับของกิจกรรมท่ีดาํเนินงานใหดูในคูมือการปฏิบัติงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนาท่ี 12 - 13 

6. แนบแผนท่ีแสดงท่ีตั้งชุมชนและขอบเขตลุมน้ําท่ีจะดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………………ผูเสนอ ………………………….…...……….ผูแทนบาน................. 
(……………………………………...)  (………………………………………)  
หัวหนาหนวยงานสนาม………………………… วันท่ี………เดือน………………..พ.ศ…………. 
วันท่ี………เดือน……….………..พ.ศ….………...  
 ………………………….…...……….ผูแทนบาน................. 
 (………………………………………)  
 วันท่ี………เดือน………………..พ.ศ…………. 
  
 ………………………….…...……….ผูแทนบาน................. 
 (………………………………………)  
 วันท่ี………เดือน………………..พ.ศ…………. 
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ภาคผนวก ก 
เอกสารท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม สสอ. 
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ภาคผนวก ก-1 รายชื่อหนวยงานสนามดานการอนุรักษและจัดการตนน้ํา ที่ไดรับแผนงาน

ดําเนินงานกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (สสอ.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
PDF : http://bit.ly/2prBUoF 

ภาคผนวก ก-2 แบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน 

     
PDF : http://bit.ly/36uaQWC   Word : http://bit.ly/34lvfLD 

ภาคผนวก ก-3 แบบรายงานความกาวหนา 

     
PDF : http://bit.ly/2NEqgiv   Word : http://bit.ly/32Xj7A5 

ภาคผนวก ก-4 แบบรายงานผลการดําเนินงานของชุมชน 

     
PDF : http://bit.ly/32XhbHP   Word : http://bit.ly/2qUuESw 

ภาคผนวก ก-5 แบบรายงานผลการดําเนนิงานของหนวยงานสนาม 

     
PDF : http://bit.ly/2q3fYjN   Word : http://bit.ly/2JzXDlh 
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ภาคผนวก ก-6 แบบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สสอ 

     
PDF : http://bit.ly/2JAYu4V   Word : http://bit.ly/2PzoYI6 

ภาคผนวก ก-7 ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยอาสาสมัครพิทักษ
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พ.ศ. 2559 

 
PDF : http://bit.ly/2N3BSwd 

ภาคผนวก ก-8 ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ. 2558 

 
PDF : http://bit.ly/332CjMU 

ภาคผนวก ก-9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อกลุมหรือกลุมกิจกรรม ท่ีผูนําหรือผูแทนกลุม
เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง 

 
PDF : http://bit.ly/34fH7hX 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม Watershed Profile 
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ภาคผนวก ข-1 บัญชีรายชื่อหนวยงานสนามท่ีไดรับแผนงานดําเนินงานกิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ี

การใชประโยชนท่ีดินชุมชนในลุมน้ํายอย (Watershed Profile) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
PDF : http://bit.ly/2MYWOEx 

ภาคผนวก ข-2 แบบบันทึกขอมูลชุมชน 

     
PDF : http://bit.ly/2Ws1mqd   Word : http://bit.ly/36krE2g 

ภาคผนวก ข-3 แบบบันทึกขอมูลรายครัวเรือน 

     
PDF : http://bit.ly/2WyLa6v   Word : http://bit.ly/2q3pwv8 
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ชื่อเร่ือง : 
คู มือการปฏิบัติงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เจาของ : 
สวนสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนนํ้า  
สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า  
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0 2579 6666 ตอ 1851 โทรสาร 0 2579 9723 
 

ที่ปรึกษา : 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ผูอํานวยการสํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า 
ผูอํานวยการสวนสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนนํ้า 
 

กองบรรณาธิการ : 
 เรียบเรียง  นางมาลัยพร  ตาเสน 
 จัดรูปเลม  นางสาวขนิษฐา  เจริญมาก 
    นางสาวอาริษา  เสมอสา  
    นางสาวชมพูนุช  จันทอากาศ 

 
 


