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คำนำ 

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ เนื่องจากสร้างความสมดุล      
ต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ้ือประโยชน์ต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชุมชน
ในพ้ืนที่รอบๆ ป่า การทำลายทรัพยากรป่าไม้หรือการทำให้ป่าไม้มีความเสื่อมโทรมจะส่งผลต่อความเป็นอยู่
และสภาวะการดำรงชีวิตทั้งของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช และสัตว์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
และเสื่อมถอยลงไปด้วย ดังนั้น การอนุรักษ์ป่าไม้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกัน แม้ว่าทางภาครัฐจะพยายามแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และเร่งรัด
ปลูกฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าให้เพ่ิมขึ้น แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความเสื่อมโทรมและการลดลงของพ้ืนที่ป่าได้ ดังนั้น การบริหาร
ทรัพยากรป่าไม้ที่เคยดำเนินการโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงโดยภาคประชาชนและชุมชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชน 
ความตระหนักของสมาชิกในชุมชน การได้รับการสนับสนุน การได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและชุมชนอื่นๆ 
ความเข้มแข็งชุมชน และความสามารถของผู้นำชุมชน ฯลฯ 

การเปิดโอกาสให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้วยตนเองนั้น
นับเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เกิดศักยภาพในการอนุรักษ์ ดังนั้น การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
จึงเป็นแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพ่ือให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักษาและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมจากผู้บุกรุกทำลายเป็นผู้ดูแลรักษา จนนำไปสู่การรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
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การบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บทนำ 

  การมีส่วนร่วมถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยเฉพาะ
ในบทบัญญัติของมาตรา 57 รัฐต้อง (2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บํารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์  
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์
จากการดําเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับตามบทบัญญัติของ มาตรา 58 วรรคแรก 
ที่กำหนดไว้ว่า การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย สําคัญอ่ืนใดของประชาชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มี
ความสำคัญยิ่งที่จะนำพาไปสู่ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

  ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 การมีส่วนร่วมถูกกำหนดไว้ในมาตรา 8 
วรรคสาม ความว่า “ในการกำหนดให้พ้ืนที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการ 
เพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ตามประกาศที่รัฐมนตรี
กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” และมาตรา 18 วรรคสาม กำหนดไว้ว่า “แผนการบริหารจัดการ
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการดำเนินการ แนวทางการจัดการ และการกำกับดูแล
การใช้พ้ืนที่ และให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนด้วย” 
และความในวรรคสี่ กำหนดไว้ว่า “ในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
และประชาชน ตามวรรคสาม ให้นำประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในมาตรา ๘ วรรคสาม มาใช้บังคับด้วย 
โดยอนุโลม” เช่นเดียวกันกับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 48 วรรคสาม 
กำหนดไว้ว่า “ในการกำหนดให้พ้ืนที่บริเวณใดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพ่ือนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ 
ตามประกาศท่ีรัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” และมาตรา 52 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า 
“แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามมาตรา ๔๕ (๓) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำหนด โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการรับฟังความคิดเห็น 
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และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการจัดทำแผนแนวทางการอนุรักษ์
และคุ้มครองสัตว์ป่า การดูแลและฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า การคุ้มครองและดูแล
รักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น” ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทั้งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่เป็นกฎหมายเฉพาะของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ล้วนแต่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนทั้งสิ้น  

  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการในลักษณะ
ของเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 
ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) เป็นต้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานในลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละสำนัก/แต่ละหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ของกรมและมีทิศทางการดำเนินงานไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน 
เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงกำหนดให้ดำเนินงานภายใต้การบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วม 

2. ลดความซ้ำซ้อนในการรับเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืนของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ 

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การป้องกัน
รักษาพ้ืนที่ การป้องกันไฟป่า การฟ้ืนฟูและเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่ป่า และการแกไ้ขปัญหาด้านสัตว์ป่า 

4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย สร้างรายได้เสริม 
แบบพ่ึงตนเองให้กับราษฎรในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมและมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่าง 
มีเอกภาพและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายได้มีส่วนร่วม  
ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ การป้องกันรักษาพ้ืนที่ การป้องกันไฟป่า การฟ้ืนฟูและเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่ป่า
และการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ป่า จึงได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
การมสี่วนร่วม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ขั้นเตรียมการ 
       1.1  หน่วยงานภาคสนามที่เกี่ยวข้อง รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมแก่หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายเป้าหมาย และดำเนินการสำรวจศักยภาพ ความพร้อม และข้อมูล
พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย โดยร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ดำเนินการ  และสำหรับ
การดำเนินการให้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้นำ/สมาชิกภายในชุมชนในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
       1.2 สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรม…...... 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่........(..................) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายในเบื้องต้น     
เข้าร่วมโครงการ โดยมีองค์ประกอบของคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนที่กำกั บดูแลแผนงาน/
โครงการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนจากส่วนอุทยานแห่งชาติ และส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
หรือหัวหน้าหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ของส่วนที่กำกับดูแลแผนงาน/
โครงการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ถ่ายทอดความรู้/แนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
และถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนงาน/โครงการให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย
เป้าหมาย 

2) พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่มีความเหมาะสม
ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 

3) ประสานงาน/กำกับดูแล/ให้คำปรึกษา/ติดตามการดำเนินงานและตัวชี้วัดของหมู่บ้าน /
ชุมชนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ แก้ไขปัญหา เร่งรัดและตรวจสอบการดำเนินงาน 
ให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่นำเสนอ 

4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายในเบื้องต้นของคณะทำงาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว ให้พิจารณาร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 

1.3 สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชื่อว่า คณะกรรมการ
บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่…...(...................) 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  เป็นประธาน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน 
หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
   1)  พิจารณา แผนงาน/โครงการ ความซ้ำซ้อนของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย การใช้ 

     งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ืออนุมัติการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการ 
     อนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการ  
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      2)  ให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า แนะนำ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน 
                                    ของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 
      3)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ขั้นจัดทำแผนงาน/โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการจัดสรร

เงินงบประมาณเพ่ือดำเนินการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ 1 : พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไป เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) และงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ป่าไม้ นอกจากนี้ยังได้รับการจัดสรรภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) และเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า และยังได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนใน 2 ลักษณะ ทั้งเบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานและงบลงทุน ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม ในการนำเสนอแผนงาน/โครงการ
ของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย เพ่ือขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดพ้ืนที่รับผิดชอบ
ดำเนินงานและดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่เป็นภารกิจหลักของกรม ทั้งด้านการอนุรักษ์ 
การป้องกันรักษาพ้ืนที่ การป้องกันไฟป่า การฟ้ืนฟูและเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ป่า 
และเพ่ือให้การนำเสนอแผนงาน/โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน จึงได้กำหนด
รูปแบบ/แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ตามแบบรายงานที่ 1 แบบเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุน/รายจ่ายอื่น 

สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
มีนโยบายการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม ในเรื่อง “เครือข่ายหนึ่งเดียว” นั่นคือ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) แต่เนื่องจากกระบวนการงบประมาณ
ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืนในหลายรายการ  ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ป่าไม้ เครือข่ายราษฎร
พิทักษ์ป่า และเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว 
และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จึงดำเนินการบูรณาการแผนงานในลักษณะเนื้องานด้านการอนุรักษ์ การป้องกันรักษาพ้ืนที่ การป้องกันไฟป่า 
การฟ้ืนฟูและเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่และการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ป่า เพ่ือให้หนึ่งเครือข่ายสามารถดำเนิน
กิจกรรมตามภารกิจของกรมได้อย่างครอบคลุม/หลากหลาย โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน  
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ให้แต่ละเครือข่ายเลือกดำเนินการในกิจกรรมหลักภายใต้วัตถุประสงค์ของเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน ตามความเหมาะสมของพื้นที่และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเลือกดำเนิน
กิจกรรมรองให้ครอบคลุมภารกิจของกรมทุกด้านตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 
ภารกิจกรม กิจกรรม 

ด้านการป้องกันทรัพยากร 
ในพื้นที่ป่า 

1. ลาดตระเวน ดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
2. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
3. การหา/แจ้งข่าว 
4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
5. การป้องกันรักษาป่าตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น การบวชป่า  
    สืบชะตาป่า เป็นต้น 
6. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ 
    ที่เก่ียวข้อง 
7. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่ 
8. อื่นๆ (ระบุ).................................................................................  

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ไฟป่า 

1. การจัดทำแนวกันไฟชุมชน 
2. สร้างแนวกันไฟป่าเปียก 
3. ทํา/ปรับปรุงทางตรวจการณ์บริเวณแนวกันไฟ 
4. ชิงเก็บ ลดการเผา 
5. การลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า  
6. ตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่า 
7. ปฏิบัติงานดับไฟป่า  
8. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
9. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ดับไฟป่า 
10. อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................   

ด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและ 
เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ 

1. การอนุรักษ์ตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น การสืบชะตาสายน้ำ  
    เป็นต้น 
2. ปลูกป่าเสริมบริเวณป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์ 
3. ปลูกป่าพ้ืนบ้าน สมุนไพร อาหารชุมชน 
4. ปลูกต้นไม้ สองข้างทาง/ลําคลอง/แนวรอบหมู่บ้าน 
5. ปลูกหญ้าแฝก 
6. ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร 
7. ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร 
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ภารกิจกรม กิจกรรม 
8. ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 
9. บํารุงดูแลรักษาป่าปลูก 
10. บํารุงดูแลรักษาป่าพ้ืนบ้าน สมุนไพร อาหารชุมชน 
11. จัดสร้างเรือนเพาะชำประจําหมู่บ้าน 
12. เพาะชํากล้าไม้เศรษฐกิจ 
13. จัดทําระบบประปาภูเขา 
14. ซอมแซมระบบประปาภูเขา 
15. จัดสรางที่กักเก็บน้ำ 
16. จัดทําปายประชาสัมพันธ 
17. จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานดานทรัพยากรธรรมชาติ 
18. สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ปาตนน้ำ 
19. พัฒนาแหลงน้ำ 
20. ปรับปรุงทางเดินธรรมชาติ ภูมิทัศน และจุดชมวิว 
21. ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 
22. ปลูกเสริมพืชพ้ืนล่างในป่าธรรมชาติ/ป่าชุมชน 
23. ปลูกต้นไม้ตามพ้ืนที่รกร้าง/พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
24. ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชน 
25. ปล่อยพันธุ์สัตว์ป่า/สัตวน์้ำสู่ธรรมชาติ 
26. กำหนดแนวเขตระหว่างป่าและพ้ืนที่ทำกิน 
27. ทำป้ายกำหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ 
28. จัดเวทีชาวบานของชุมชนในพื้นท่ีลุมน้ำเครือขาย 
29. การประชุมการดําเนินงาน การกําหนดกติกาของชุมชน/หมูบาน 
30. โครงการปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน  
      และป้องกันไฟป่า  
31. อื่นๆ (ระบุ)..................................................................... ............. 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
ด้านป่าไม้ 

1. กลุ่มด้านการปลูกไม้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ 
    1.1 การปลูกหวาย 
    1.2 การปลูกไผ่ 
    1.3 การปลูกไม้ทำฟืน เช่น การปลูกไม้โกงกาง การปลูกไม้สะแก 
    1.4 การปลูกปอสาเพ่ือทำกระดาษ 
    1.5 การปลูกไม้หอม ได้แก่ ไม้กฤษณา ไม้อบเชย ไม้หอม ฯลฯ 
    1.6 การปลูกไม้เพ่ือทำสีย้อมผ้าตามธรรมชาติ 
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ภารกิจกรม กิจกรรม 
    1.7 การปลูกไม้เพ่ือทำธูป 
    1.8 การเพาะกล้าไม้ขาย 
    1.9 การปลูกไม้เศรษฐกิจ 
    1.10 การปลูกต้นไม้เพ่ือขุดล้อม 
    1.11 อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................... 
2. กลุ่มด้านการทำประดิษฐกรรมจากไม้ขนาดเล็ก 
    2.1 การทำของที่ระลึก 
    2.2 การทำเครื่องใช้ 
    2.3 การแกะสลัก 
    2.4 การทำเฟอร์นิเจอร์ 
    2.5 อื่นๆ (ระบุ)........................................................................... 
3. กลุ่มด้านการเก็บหาผลิตผลป่าไม้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
    3.1 การเก็บเห็ดป่า 
    3.2 การเก็บหาของป่า 
    3.3 การเก็บสมุนไพร 
    3.4 การเก็บพืชผักป่า และไม้กินได้ 
    3.5 การเก็บกระวาน กานพลู เร่ว กำยาน 
    3.6 การเก็บหน่อไม้ 
    3.7 การเก็บดอกไม้กวาด (ก๋ง) เพ่ือทำไม้กวาด 
    3.8 การเลี้ยงครั่ง 
    3.9 การเลี้ยงผึ้ง 
    3.10 การกำจัดปลวกจากไม้เป็นและไม้ตาย 
    3.11 การกำจัดโรคราและแมลงจากพ้ืนที่สวนป่า 
    3.12 การเลี้ยงหนอนไม้ไผ่ 
    3.13 การเก็บถนอมอาหาร หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
    3.14 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................... 
4. กลุ่มด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 
    4.1 การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม 
    4.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเลื้อยคลาน 
    4.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปีก 
    4.4 อื่นๆ (ระบุ)............................................................................ 
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ภารกิจกรม กิจกรรม 
5. กลุ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    5.1 การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
    5.2 โฮมสเตย์ 
    5.3 การจำหน่ายของที่ระลึกจากป่า (จัดทำและจำหน่าย)  
    5.4 การนวดแผนไทยเพ่ือการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
    5.5 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................... 
6. กลุ่มอาชีพอ่ืน (เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์) 
    6.1 เพาะเห็ดฟาง 
    6.2 ดอกไม้จันทน์จากซังข้าวโพด 
    6.3 กระดาษจากใยสับปะรด/กระดาษจากขี้ช้าง 
    6.4 อื่น (ระบุ) ............................................................................  
หมายเหตุ : 
1. การตั้งกลุ่มอาชีพ ให้พิจารณากลุ่มอาชีพด้านป่าไม้เป็นหลักก่อน   
    โดยดูบริบทของชุมชนที่มีอาชีพดั้งเดิม ภูมิปัญญาที่ชุมชนมีอยู่  
    และพิจารณาถึงความยั่งยืนของกลุ่มท่ีจัดตั้งด้วย 
2. หากเป็นกลุ่มอาชีพอ่ืน ต้องสามารถอธิบายถึงความเชื่อมโยงกับการ  
    อนุรักษ์ได้ เช่น การผลิตข้าวแบบอินทรีย์ การเพาะเห็ดฟาง การทำ   
    ดอกไม้จันทน์จากซังข้าวโพด การผลิตกระดาษจากใยสับปะรด ฯลฯ 

 
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายและคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมกับหมู่บ้าน/

ชุมชนเครือข่าย ในการเขียนข้อเสนอแผนงาน/โครงการตามแบบที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
และนโยบายที่กำหนด โดยให้กำหนดแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งปีงบประมาณนั้นๆ 

3. ขั้นการพิจารณา/อนุมัติโครงการ 
      3.1 หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย นำเสนอแผนงาน/
โครงการต่อคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรม................ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี.... (..................) 

3.2 คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรม……..........สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่..... 
(.....................) ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ ภายใต้แนวทางและคู่มือ 
ที่กรมกำหนด โดยในการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายของคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว 
ให้พิจารณาร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ  
      3.3 คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรม...............สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่...... 
(..................) โดยหัวหน้าคณะทำงาน และเลขานุการคณะทำงาน นำเสนอหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ผ่านการ
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คัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ต่อคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี…….(...................) เพ่ือพิจารณาต่อไป 
      3.4 คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม สำนักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่…...(......................) พิจารณา แผนงาน/โครงการ ความซ้ำซ้อนของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย  
การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ืออนุมัติการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการอนุมัติงบประมาณสำหรับ
ดำเนินการ 
      3.5 คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรม…………........ สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่..... 
(..................) โดยหัวหน้าคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงาน รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบูรณาการ
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี…... (...............) เพ่ือดำเนินการแจ้งผล
ให้แก่หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำ/คณะกรรมการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4. ขั้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
      เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ 
      4.1 คณะกรรมการเครือข่ายของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ต้องเปิดบัญชีธนาคารในนาม 
“เครือข่าย.......................บ้าน...................” เพ่ือใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรม 
                        4.2 ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนงาน/โครงการ ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายดำเนิน
กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   โดยมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนทีเ่ป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลทางวิชาการในการดำเนินกิจกรรม 
                        4.3 การจัดทำบัญชีรายรับ–รายจ่าย ให้คณะกรรมการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย  
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปตามกิจกรรมการดำเนินงานที่นำเสนอไว้ในแผนงาน/โครงการ ชี้แจงรายละเอียด
การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพ่ือให้มีการจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการดำเนินงานทั้งท่ีเกี่ยวกับ
รายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ
ของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยมีรูปแบบการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น (แบบรายงานที่ 2) 
โดยแยกเป็นรายกิจกรรมที่ดำเนินการ 

 

รายละเอียดบัญชีรายรับ - รายจ่าย 
ชื่อเครือข่าย...................................... บ้าน................................. 

 

ลำดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี รายการ/รายละเอียดการใช้จ่าย รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

      
      
      
      
 รวมเป็นเงิน    
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  4.4 การจัดทำทะเบียนคุมเครื่องมือ/อุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ (ถ้ามี) กรณีที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเครือข่าย ได้ใช้เงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน ไปจัดหาเครืองมือ/อุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ 
ให้คณะกรรมการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย จัดทำทะเบียนคุมเครื่องมือ/อุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้  
(แบบรายงานที่ 3) เพ่ือช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย  

 
รายละเอียดการจัดทำทะเบียนคุมเครื่องมือ/อุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ (ถ้ามี) 

ชื่อเครือข่าย .......................................... บ้าน .................................  
 

 

ลำดับ
ที ่

 

รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้มา 

 
จำนวน 

สภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
ดี ชำรุด 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
5. การติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผล/ตัวชี้วัดและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
1)  การติดตามและประเมินผล 
2)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

      -  การรายงานผลการอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
      -  การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
      -  การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
การสรุปผลตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนงาน/โครงการ 
 1)  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 2)  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 3)  ตัวชี้วัดเชิงผลสัมฤทธิ์ 
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สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน (Work Flow) 
 

ลำดับ กิจกรรม การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 การแต่งตั้งคณะทำงาน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วม กิจกรรม ................. สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่...... 
(..................) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย 
ในเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการ โดยมีองค์ประกอบของคณะทำงาน
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนที่กำกับดูแลแผนงาน/โครงการ 
เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ า หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนจากส่วนอุทยานแห่งชาติ  
และส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หรือหัวหน้าหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ของส่วนที่กำกับดูแล
แผนงาน/โครงการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยให้มี
อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
    1) ถ่ายทอดความรู้/แนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และถ่ายทอดความรู้การจัดทำ
แผนงาน/โครงการให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายเป้าหมาย     
    2) พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายที่มีความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
    3) ประสานงาน/กำกับดูแล/ให้คำปรึกษา/ติดตามการ
ดำเนินงานและตัวชี้วัดของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการ และแก้ไขปัญหา เร่งรัดและตรวจสอบการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่นำเสนอ 
   4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
       ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย
เบื ้องต้นของคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว  
ให้พิจารณาร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ประสงค์ 
จะเข้าร่วมโครงการ 

สำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ 

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
บูรณาการการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้
แบบมีส่วนร่วม 

สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ แต่งตั้งคณะกรรมการโดยใช้ชื่อว่า 
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
แบบมีส่วนร่วม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่.....(.................) 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 
เป็นประธาน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้แทน

สำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ 
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ลำดับ กิจกรรม การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการ  
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  1) พิจารณา แผนงาน/โครงการ ความซ้ำซ้อนของหมู่บ้าน/
ชุมชนเครือข่าย การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เพ่ืออนุมัติการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการอนุมัติงบประมาณ
สำหรับดำเนินการ  
   2) ให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า แนะนำ และแก้ไขปัญหา
ในการดำเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 
  3) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3 การถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจให้แก่
หมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายที่สนใจ 
เข้าร่วมโครงการ 

ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
    1) หลักการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และสัตว์ป่าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมุ่งเน้น  
ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในภารกิจของกรม    
ด้านการอนุรักษ์ การป้องกันรักษาพื้นที่ การป้องกันไฟป่า   
การฟ้ืนฟูและเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาช้างป่า
และสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่  และเป้าหมายของกรมที่จะให้  
ทุกเครือข่ายดำเนินงานอย่างมีเอกภาพ ภายใต้ “เครือข่าย 
หนึ่งเดียว” นั่นคือ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) 
    2) หลักการ/แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการ
กำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชน/หมู่บ้าน
เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ โดยชี้แจงให้เห็นถึงการเลือกดำเนินการในกิจกรรมหลัก
ภายใต้วัตถุประสงค์ของการได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ   
ของกรมเพ่ือดำเนินการในภารกิจดังกล่าว และการเลือกดำเนิน
กิจกรรมรองเพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจของกรมทุกด้าน 
    3) การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเพ่ือประเมิน
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
    4) การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน/รายจ่ายอ่ืนเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่  ได้รับ 
อนุมัต ิเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

1. คณะทำงานส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 
2. หน่วยงานในพื้นท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 
3. หมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายที่ต้องการ
ขอรับเงินอุดหนุน/
รายจ่ายอื่น 
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ลำดับ กิจกรรม การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
4 การจัดทำแผนงาน/

โครงการ ข้อมูลพื้นฐาน 
การกำหนดกิจกรรม
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4.1 หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที ่ต้องการขอรับเงินอุดหนุน /
รายจ่ายอื่น ร่วมกันจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับเงิน 
อุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน ตามแนวทางที่กำหนด (แบบรายงานที่ 1 
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลหลักๆ  
ที่สำคัญ ดังนี้ 
       1) หลักการ/วัตถุประสงค์ 
       2) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย 
       3) ระบุกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองที่จะดำเนินการ 
โดยให้ครอบคลุมภารกิจของกรมทุกด้าน 
       4) แผนที่สังเขปของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน พ้ืนที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน และจุดที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย 
       5) แผนการดำเนินงาน โดยดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุม
ทั้งปีงบประมาณนั้นๆ 
       6) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
4.2 ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายจัดตั้งคณะกรรมการ (ระบุ
รายชื ่อกรรมการและสมาชิก) โดยมีคณะทำงานส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม/หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ให้
คำปรึกษาด้านวิชาการ  
4.3 ให้หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับหมู่บ้าน/
ชุมชนเครือข่ายนำเสนอแผนงาน/โครงการ ผ่านคณะทำงาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

1. คณะทำงานส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 
2. หน่วยงานในพื้นท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 
3. หมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายที่ต้องการ
ขอรับเงินอุดหนุน/
รายจ่ายอื่น 

5 การคัดเลือกและอนุมัติ
หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย
ให้ได้รับการสนับสนุน
เงินงบประมาณเงิน
อุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน  

5.1 คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม พิจารณาคัดเลือก
หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ให้เข้าร่วมโครงการ โดยให้พิจารณา
หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่มีตั้งอยู่ในหรือรอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
หรือพ้ืนที่โครงการพระราชดำริ/โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง 
และมีขอบเขตการปกครองของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย
ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่โครงการพระราชดำริ  
5.2. คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากร  
ป่าไม้แบบมีส่วนร่วม พิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติแผนงาน/
โครงการ และงบประมาณเงินอุดหนุน/รายจ่ายอื่น 
5.3 คณะกรรมการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ ได้รับ     
การคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการจากส่วนราชการ ดำเนินการ

1 . คณ ะกรรมการ
บูรณาการการบริหาร
จั ด ก ารท รัพ ย าก ร      
ป่าไม้แบบมีส่วนร่วม 
2. คณะทำงานส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 
3. หน่วยงานในพื้นท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 
4. หมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายที่ได้รับ
คัดเลือก/อนุมัติให้
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ลำดับ กิจกรรม การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เปิดบัญชีธนาคารในนาม “เครือข่าย........................................ 
บ้าน...................” และดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีคณะทำงานส่งเสริม
การมีส่วนร่วม/หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษา
และให้ข้อมูลทางวิชาการ 

ได้รับเงินอุดหนุน/
รายจ่ายอื่น 
 

6 การจัดทำบัญชีรายรับ -
รายจ่าย 

ให้คณะกรรมการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย จัดทำบัญชี
รายรับ-รายจ่ายเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืนดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการที่ ได้รับอนุมัติ  เพ่ือความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ (แบบรายงานที่ 2) 

ห มู่ บ้ า น / ชุ ม ช น
เครือข่ายที่ได้รับเงิน
อุดหนุน/รายจ่ายอื่น 

7 การจัดทำทะเบียนคุม
เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 

ให้คณะกรรมการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย จัดทำทะเบียน
คุมเครื่องมือ/อุปกรณ์  เพ่ือช่วยให้ เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย (แบบรายงานที่ 3) 

ห มู่ บ้ า น / ชุ ม ช น
เครือข่ายที่ได้รับเงิน
อุดหนุน/รายจ่ายอื่น 

8 ดำเนินกิจกรรมตามที่
ระบุไวใ้นแผนงาน/
โครงการ  
 

หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  โดยมีหน่วยงานในพ้ืนที่
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ในการดำเนินกิจกรรม 
 

1. หมู่ บ้ าน/ชุมชน
เครือข่ายที่ได้รับเงิน
อุดหนุน/รายจ่ายอื่น 
2. หน่วยงานในพื้นท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 

9 การติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

9.1 การติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
แบบมีส่วนร่วม /คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม/หน่วยงาน
ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า 
และการใช้จ่ายเงินของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายเป็นระยะๆ โดยให้
สอดคล้องกับแผนงาน กิจกรรมของเครือข่าย และประเมินผล
ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
ตลอดจนให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้ลุล่วง รวมทั้งเร่งรัดและ
ตรวจสอบการรายงานผลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา 

9.2 การรายงานผลการอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
      สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ รายงานผลความก้าวหน้าการอนุมัติ 
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
(แบบรายงานที่ 4) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ทราบ เป็นรายไตรมาส โดยให้รายงานภายใน 10 วัน หลังสิ้น
ไตรมาส  

1 . คณ ะกรรมการ
บูรณาการการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่า
ไม้แบบมีส่วนร่วม/
หน่วยงานในพ้ืนที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
2. สำนักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ ์
3. สำนักส่วนกลาง 
ที่เก่ียวข้อง 
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ลำดับ กิจกรรม การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 
      สำนักบริหารพ้ืนที่ อนุ รักษ์  รายงานความก้าวหน้ าผล       
การดำเนินงานในภาพรวมของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับการ
จั ดสรรเงิ น งบประมาณ ตามแผนปฏิ บั ติ งานประจำปี               
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบรายงานที่ 5) ให้หน่วยงานต้น
สังกัดที่กำกับดูแล เป็นรายไตรมาส ภายใน 10 วัน หลังสิ้น 
ไตรมาส 
9.4 การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
    1) เมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นตามแผนงาน/โครงการแล้ว 
ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมาย หรือคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดทำ
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นรูปเล่มตามรูปแบบที่กำหนด 
(แบบรายงานที่ 6) จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD 
หรือ DVD จำนวน 2 แผ่น ส่งให้สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
    2) สำนักบริหารพ้ืนที่ อนุ รักษ์  จัดทำรายงานสรุปผล      
การดำเนินงานในภาพรวมของสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 
นำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในกระบวนการ
ทำงานที่ เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบูรณาการการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม ตามรูปแบบที่กำหนด 
(แบบรายงานที่ 7) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 ชุด 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่น จัดส่ง
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน 15 วัน
หลังสิ้นปีงบประมาณ พร้อมแนบรายงานผลการดำเนินงานของ
หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายในความรับผิดชอบจำนวนเครือข่ายละ 
1 ชุด มาในคราวเดียวกัน  
    3)  สำนักส่วนกลางที่กำกับดูแลแผนงานและงบประมาณ 
สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำผลการดำเนินงานในภาพรวม
เป็นรูปเล่ม จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD หรือ 
DVD จัดส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่ า และพันธุ์ พืช 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

แบบรายงานที ่1 

 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ชื่อ เครือข่าย.....................................................................  บ้าน ..........................................................................  
ท้องที ่ หมู่ที่ ...... บ้าน .................................... ตำบล..................... อำเภอ ..................... จังหวัด ..........................  
 
พิกัดที่ตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย  

ระบบ พิกัดภูมิศาสตร์  Latitude……………………………..…..…Longitude……………………………………….. 
ระบบ พิกัดกริด UTM  datum WGS 84  Zone…….……….X = ………………………Y=……………………. 

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

2. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย  
2.1 ภูมิประเทศและสภาพป่า ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

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

2.3 ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า การตัดไม้ทำลายป่า และการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า .....  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 .......................................................................................................................................................  
3.2 .......................................................................................................................................................  
3.3 .......................................................................................................................................................  
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4. กิจกรรมที่จะดำเนินการ  
        ให้แต่ละเครือข่ายเลือกดำเนินการในกิจกรรมหลักภายใต้วัตถุประสงค์ของเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืนตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเลือกดำเนินกิจกรรมรองให้ครอบคลุมภารกิจของกรม
ทุกด้าน (ตามคู่มือการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม (แนวทางการจัดสรรเงิน
อุดหนุน/รายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

ภารกิจกรม กิจกรรม 
ด้านการป้องกันทรัพยากรในพ้ืนที่ป่า 1. .................................................................. ............... 

2. ................................................................................. 
3. .................................................................................  
4. .................................................................. ...............  
5.  ฯลฯ 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 1. ................................................................................. 
2. ................................................................................. 
3. .................................................................................  
4. .................................................................................  
5.  ฯลฯ 

ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมความ
ชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่ 

1. ................................................................................. 
2. ................................................................................. 
3. .................................................................................  
4. .................................................................................  
5.  ฯลฯ 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ 1. ................................................................................. 
2. ................................................................................. 
3. .................................................................................  
4. .................................................................................  
5.  ฯลฯ 
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5. แผนที่สังเขปของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และจุดที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** พื้นที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ จำนวน............... ไร ่
 
หมายเหตุ ** สำหรับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า ให้ระบุ
จำนวนพ้ืนที่ที่ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่นั้นๆ กรณีเครือข่ายอ่ืน 
หากสามารถระบุพื้นท่ีที่ดำเนินงานได้ ก็ให้ระบุเช่นเดียวกัน 
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6. แผนการดำเนนิงาน 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

จำนวน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมาย
เหต ุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

รวม (บาท)   

หมายเหตุ: งบประมาณหากไม่สามารถแตกเป็นรายกิจกรรมได้ ให้ใส่ในภาพรวม 
 

7. ขอรับเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน เป็นเงิน ............................ บาท (…………………………………………………….) 
(รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามเอกสารแนบ)  

8. คณะกรรมการดำเนินงาน  
 ประธานกรรมการ ................................................................................................................... (ระบุชื่อ) 
 รองประธานกรรมการ ............................................................................................................. (ระบุชื่อ) 
 กรรมการ ................................................................................................................................ (ระบุชื่อ) 
 กรรมการ ................................................................................................................................ (ระบุชื่อ) 
 กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี ............................................................................................... (ระบุชื่อ) 
 กรรมการและเลขานุการ ......................................................................................................... (ระบุชื่อ) 
 จำนวนสมาชิกรวมคณะกรรมการ ……………. คน  เป็นเพศชาย........คน  เพศหญิง.........คน 
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9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ มีไว้เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการ

ตามแผนงาน/โครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เป็นการกำหนดตัวชี้วัดจากกิจกรรมหลักของการดำเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ ซึ่งอาจมีตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัว เช่น กิจกรรมลาดตระเวนพ้ืนที่ ควรกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับจำนวนครั้ง
ของการลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ จำนวน xx ครั้ง จัดทำฝายผสมผสาน จำนวน xx ตัว ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจในชุมชน จำนวน xx ครั้ง เป็นต้น 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เป็นการกำหนดตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพที่ได้จากการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ โดยอาจวัดจากความร่วมมือของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายในการร่วมกันดำเนินกิจกรรม
ตามแผนงาน/โครงการ เช่น ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ xx 

9.3 ตัวชี้วัดเชิงผลสัมฤทธิ์ การวัดผลสัมฤทธิ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งสามารถดูได้จากผลการดำเนิน
ตามแผนงาน/โครงการในภาพรวมแล้วนำมากำหนดเป็นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งอาจจะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ระหว่างอดีต (ก่อนร่วมโครงการ) กับปัจจุบัน (เข้าร่วมโครงการ) ในการกำหนดตัวชี้วัดเชิงผลสัมฤทธิ์นั้น 
ควรกำหนดในลักษณะที่ตอบโจทย์ในภาพรวมว่าเมื่อได้ดำเนินโครงการแล้ว หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายเห็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร เช่น เห็นว่าระยะเวลาที่ลำห้วยมีน้ำขังยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา หรือ การพบเห็นรอยเท้า
สัตว์ตามลำห้วยเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น   
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รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
จำนวน/
หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
สำเร็จ ไม่สำเร็จ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 - กิจกรรมหลัก 
     1 …………………………………..……… 
     2. …………………………………………. 
     3.ฯลฯ 
- กิจกรรมรอง 
     1 …………………………………..……… 
     2. …………………………………………. 
     3.ฯลฯ     

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน 
   ตามแผนงาน/โครงการ 
- ฯลฯ  
ตัวชี้วัดเชิงผลสัมฤทธิ ์
- สภาพพื้นที่ป่ารอบชุมชนกลับมามีความอุดมสมบรูณ์  
  มีความชุ่มช้ืน (เปรียบเทียบกับปีย้อนหลัง)  
  หรือ 
- ตัวช้ีวัดอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
(ระบุ)......................................................................... 

 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
ร้อยละ......     
 
 
 
ร้อยละ.......    
 

   

 
 
………………………………..……ผู้เสนอ 

 
 
 
            ………………………….…...............……….ผู้ตรวจสอบ 

(……………………………………...)              (…..............………................……………) 
ประธานกรรมการเครือข่าย            ตำแหน่ง................................................................ 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่.………………………… 
………………………………………กรรมการ      วันที่……..…เดือน……....……....……..พ.ศ……........…. 
(……………………………………...) 
  

 

………………………………………เลขานุการ 
(……………………………………...) 

 

  
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………….  
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  เอกสารแนบ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมที่จะดำเนินการ รายการ/รายละเอียดการใช้จ่าย หมายเหตุ 
กิจกรรม....................................... 
 
 

1. ...................................จำนวน....................บาท 
2. ...................................จำนวน....................บาท 
3. ...................................จำนวน....................บาท 
4. ...................................จำนวน....................บาท 
5. ฯลฯ 
 

 

กิจกรรม....................................... 
 
 

1. ...................................จำนวน....................บาท 
2. ...................................จำนวน....................บาท 
3. ...................................จำนวน....................บาท 
4. ...................................จำนวน....................บาท 
5. ฯลฯ 
 

 

กิจกรรม....................................... 
 
 

1. ...................................จำนวน....................บาท 
2. ...................................จำนวน....................บาท 
3. ...................................จำนวน....................บาท 
4. ...................................จำนวน....................บาท 
5. ฯลฯ 
 

 

กิจกรรม....................................... 
 
 

1. ...................................จำนวน....................บาท 
2. ...................................จำนวน....................บาท 
3. ...................................จำนวน....................บาท 
4. ...................................จำนวน....................บาท 
5. ฯลฯ 
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แบบรายงานท่ี 2 

 
รายละเอียดบัญชีรายรับ - รายจ่าย 

ชื่อ เครือข่าย.................................................. บ้าน…………………………………………………  
ลำดับ

ที ่
วัน/เดือน/ปี รายการ/รายละเอียดการใช้จ่าย รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมเป็นเงิน    
 
 
 

 
ลงช่ือ............................................................... 
       (........................................................) 

                                                                            ผู้จัดทำบัญชี 
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แบบรายงานท่ี 3 

 
 

รายละเอียดทะเบียนคุมเครื่องมือ/อุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ (ถ้ามี) 

ชื่อ เครือข่าย.......................................... บ้าน………………………………………………… 
 
 

ลำดับ
ที ่

รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้มา 

จำนวน สภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
ดี ชำรุด 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

ลงช่ือ............................................................... 
       (........................................................) 

                                                                            ผู้จัดทำทะเบียน 
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แบบรายงานท่ี 5 

 
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ................. (.................................) 

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

1. รายละเอียดหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับเงินอุดหนุน/รายจ่ายอืน่  
    จำนวน…………………..หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้า  
    คิดเป็น  ร้อยละ................ 
   
2. กิจกรรม/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด 

 

จำนวน/

หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

จำนวน ร้อยละ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

 - กิจกรรมหลัก 

1. .............................................. 

2. .............................................. 

     - กิจกรรมรอง 

1. .............................................. 

2. .............................................. 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. .............................................. 

2. .............................................. 

ตัวชี้วัดเชิงผลสัมฤทธิ ์

1. .................................................. 

2. …………………………………………… 
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3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 
                                 ลงชื่อ............................................................... 

                                                               (                                            ) 
                                                      ตำแหน่ง ................................................................ 
                                                      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่……….........…. 
                                                           วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ……...…….. 
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แบบรายงานท่ี 6 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายทีไ่ด้รับเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เครือข่าย.......................................................บ้าน................................................. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ท้องที ่ หมู่ที่ ...... บ้าน .................................... ตำบล..................... อำเภอ ..................... จังหวัด ..........................  
พิกัดที่ตั้งเครือข่าย 

ระบบ พิกัดภูมิศาสตร์  Latitude……………………………..……Longitude……………………………………….. 
ระบบ พิกัดกริด UTM  datum WGS 84  Zone…….……….X = ………………………Y=……………………. 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................................  
 
2. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  

2.1 ภูมิประเทศและสภาพป่า ...............................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................................  

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

2.3 ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า การตัดไม้ทำลายป่า และการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า .  
 ...........................................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................................  
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3. แผนที่สังเขปของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และจุดที่ตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** พื้นที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ จำนวน............... ไร ่

หมายเหตุ ** สำหรับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า ให้ระบุ
จำนวนพ้ืนที่ที่ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่นั้นๆ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายอ่ืนหากสามารถระบุพ้ืนที่ที่ดำเนินงานได้ ก็ให้ระบุเช่นเดียวกัน 



 

32 

4. คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายและสมาชิก 
 จำนวนเครือข่าย (รวมคณะกรรมการ) ………..คน   เพศชาย........คน  เพศหญิง.........คน  
 รายช่ือคณะกรรมการเครือข่าย ประกอบด้วย 

1.  ..................................................................................................................... ประธานกรรมการ 
2.  ..................................................................................................................... รองประธานกรรมการ 
3.  ..................................................................................................................... ฝ่ายการเงินและบัญชี 
4.  ..................................................................................................................... กรรมการและเลขานุการ 
5.  ..................................................................................................................... กรรมการ 
6.  ..................................................................................................................... กรรมการ 

ฯลฯ 

รายชื่อเครือข่าย ประกอบด้วย  
1. ..........................................................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
 
5. ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ (แสดงรายละเอียดกิจกรรม จำนวนและ 
หน่วยนับ พร้อมรูปภาพประกอบ) 

5.1 .......................................................................................................................................................  
5.2 .......................................................................................................................................................  
5.3 .......................................................................................................................................................  
5.4 .......................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
 

6. ผลที่ได้รับ จากการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
 6.1 ข้อดี 
  6.1.1 ...........................................................................................................................................  
  6.1.2 ...........................................................................................................................................  

ฯลฯ 
 6.2 ข้อเสีย 
  6.2.1 ...........................................................................................................................................  
  6.2.2 ...........................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

จำนวน/
หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

สำเร็จ ไม่สำเร็จ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

 กิจกรรมหลัก 

    1. ……………………………… 

    2…………………………....... 

   ฯลฯ 

กิจกรรมรอง 

    1. ……………………………… 

    2…………………………....... 

   ฯลฯ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

- สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

 ฯลฯ 

ตัวชี้วัดเชิงผลสัมฤทธิ ์

- สภาพพื้นที่ป่ารอบชุมชนกลับมามีความอุดมสมบรูณ์     

มีความชุ่มช้ืน (เปรียบเทียบกับปียอ้นหลัง)  

 หรือ 

- ตัวช้ีวดัอื่นๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

(ระบุ)......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 

 

 

 

ร้อยละ 
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8. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
      ลายมือชื่อ…………………………...………........…..……….. 
                                                     (………………….…..…......……………..………....) 
                                          ประธานกรรมการเครือข่าย.......................บ้าน............................ 
                                          โทร. .......................................................................... 
                                          วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ................. 
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แบบรายงานท่ี 7 
 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน  
และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม/

คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ................. (.................................) 

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

1. รายละเอียดหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ทีเ่ข้าร่วมโครงการและได้รับเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน  
    จำนวน………..เครือข่าย คือ 
   

 1) เครือข่าย........................................... บ้าน......................................................... หมู่ที่……..…................ 
  ตำบล……………………….…………อำเภอ………………………………………จังหวัด…………………………….......….. 
       พิกัดที่ตั้งเครือข่าย  

ระบบ พิกัดภูมิศาสตร์  Latitude……………………………..… Longitude……………………………………….... 
ระบบ พิกัดกริด UTM  datum WGS 84  Zone…….……….X = ……………………Y=………………….…… 

 ต้ังอยู่ในพ้ืนที่   อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน...........................................................……… 
    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า............................................... 

   พ้ืนทีโ่ครงการพระราชดำริ/โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง…............... 
                                               ..............................................................................................................   
    พ้ืนทีป่่าอนุรักษ์อ่ืนๆ ( ให้ระบุ)…………………………………………….…………  
  

 2) เครือข่าย........................................... บ้าน..........................................................หมู่ที่……..…................ 
  ตำบล……………………….…………อำเภอ………………………………………จังหวัด…………………………….......….. 
       พิกัดที่ตั้งเครือข่าย  

ระบบ พิกัดภูมิศาสตร์  Latitude……………………………..… Longitude……………………………………….... 
ระบบ พิกัดกริด UTM  datum WGS 84  Zone…….……….X = ……………………Y=………………….…… 

 ต้ังอยู่ในพ้ืนที่   อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน...........................................................……… 
    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า............................................... 

   พ้ืนทีโ่ครงการพระราชดำริ/โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง…............... 
                                               ..............................................................................................................   
    พ้ืนทีป่่าอนุรักษ์อ่ืนๆ ( ให้ระบุ)…………………………………………….…………  
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 3) เครือข่าย........................................... บ้าน...........................................................หมู่ที่……..…................ 
  ตำบล……………………….…………อำเภอ………………………………………จังหวัด…………………………….......….. 
       พิกัดที่ตั้งเครือข่าย  

ระบบ พิกัดภูมิศาสตร์  Latitude……………………………..… Longitude……………………………………….... 
ระบบ พิกัดกริด UTM  datum WGS 84  Zone…….……….X = ……………………Y=………………….…… 

 ต้ังอยู่ในพ้ืนที่   อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน...........................................................……… 
    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า............................................... 

   พ้ืนทีโ่ครงการพระราชดำริ/โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง…............... 
                                               ..............................................................................................................   
    พ้ืนทีป่่าอนุรักษ์อ่ืนๆ ( ให้ระบุ)…………………………………………….…………  
 

ฯลฯ 
2. ภาพรวมผลการดำเนินกิจกรรมของหมูบ้าน/ชุมชนเครือข่าย ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ       
    (ระบวุันเวลา พร้อมรูปภาพประกอบ) 

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

ฯลฯ 
 
3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม/

คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม (อธิบายรายละเอียดการทำงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม/คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการประชุมพิจารณาโครงการ
ของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย การอนุมัติโครงการ การติดตาม การให้คำปรึกษา การเร่งรัดการทำงาน 
และการรายงานผล วันเวลา พร้อมรูปภาพประกอบ) 

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

ฯลฯ 
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4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เครือข่าย...................................................................บ้าน............................................................... 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

จำนวน/

หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

สำเร็จ ไม่สำเร็จ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

 - กิจกรรมหลัก 

     1 …………………………………..……… 

     2. …………………………………………. 

     3. …………………………………………. 

     4. …………………………………………. 

     - กิจกรรมรอง 

     1 …………………………………..……… 

     2. …………………………………………. 

     3. …………………………………………. 

     4. …………………………………………. 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

    1 …………………………………..……… 

    2. …………………………………………. 

ตัวชี้วัดเชิงผลสัมฤทธิ ์

    1.…………………………………..……… 

2. …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 

 

 

ร้อยละ 

 

   

ฯลฯ 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 
                                                        ลงช่ือ............................................................................ 

                                                               (…………………………………………………..…………..) 

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

                                                สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่….……(………..……..……..) 

                                                         วันที่……………..….เดือน…………………..พ.ศ………..…….. 
 

 

 


