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สวนสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนนํ้า สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
พฤศจิกายน 2564 

 



 

คํานํา 

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีนโยบายใหการดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกหนวยงานในสังกัด ดําเนินงานอยางเปนเอกภาพ สอดคลองกัน และลดความซํ้าซอน จึงกําหนดใหทุก
หนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน ดําเนินการตาม
คูมือการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวม (แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน/
รายจายอ่ืน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํามีแผนงานงบประมาณดานการ
ดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 4 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม
ของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (สสอ.) 2) กิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินชุมชน
ในลุมน้ํายอย (Watershed Profile) 3) กิจกรรมประชาสัมพันธการสรางเครือขาย และ 4) กิจกรรม
เครือขายชุมชนตนน้ํา ดังนั้น กิจกรรม สสอ. จะตองดําเนินงานตามคูมือดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม 
เพ่ือใหการดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนตนน้ําอีก 3 กิจกรรม สําเร็จลุลวงอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเปาหมายของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงไดมีการ
จัดทําแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดําเนินงาน รวบรวมเปน “คูมือการปฏิบัติงานสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนตนน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565” ฉบับนี้ขึ้น สําหรับใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของไดถือปฏิบัติควบคูไปกับแผนงานงบประมาณที่ไดรับ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และ
สะทอนกลับผลจากการทํางานในพ้ืนท่ีวาไดดําเนินงานจนสัมฤทธิ์ผล มีปญหาอุปสรรคและมีขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาการทํางานใหเหมาะสมและดียิ่งข้ึนตอไปอยางไร เพ่ือจักไดนํามาสรุปเปนขอมูลในภาพรวม
เสนอผูบริหาร ตลอดจนนํามาพิจารณาปรับปรุงแผนงานงบประมาณและแนวทางการปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับสถานการณท่ีเปนจริง ตอไป 

 อนึ่ง หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในคูมือฉบับนี้ ไดแก หนวยงานสนามดานการอนุรักษ
และจัดการตนน้ํา ศูนยจัดการตนน้ํา สวนจัดการตนน้ําในสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษและสาขา ศูนยศึกษา
การพัฒนาการอนุรักษตนน้ําลุมน้ํายม ศูนยโครงการหลวงดานปาไม สวนจัดการทรัพยากรตนน้ํา  
สวนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษตนน้ํา และสวนสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนน้ํา ในสํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา 
 

ฝายสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม  
พฤศจิกายน 2564 

 

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

Line: สสอ. และเครือขาย 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หนา 

1 รายชื่อหนวยงานสนามดานการอนุรักษและจัดการตนน้ํา ท่ีไดรับแผนงานดําเนินงาน 
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (สสอ.) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 9 

2 รายชื่อหนวยงานสนามท่ีไดรับแผนงานดําเนินงานกิจกรรมจัดทําฐานขอมูลชุมชนและ
แผนที่การใชประโยชนที่ดินชุมชนในลุมน้ํายอย (Watershed Profile) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 14 

3 แผนการดําเนินงานกิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินชุมชน
ในลุมน้ํายอย 18 

4 หนวยงานสนามท่ีสงเสริมชุมชนในกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 24 
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ปฏิทินการทํางานและการสงรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนตนน้ํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สสอ. 

กิจกรรมจัดทําขอมูล
ชุมชนและแผนท่ี 

การใชประโยชนท่ีดิน
ชุมชนในลุมน้ํายอย(WP) 

กิจกรรมประชาสัมพันธ
การสรางเครือขาย และ
กิจกรรมเครือขายชุมชน

ตนน้ํา 
29 กันยายน 2564 อ ส .  กํ า ห น ด แ ผ น

ปฏิบัติงานและแผนการใช
จายเงิน 

อ ส .  กํ า ห น ด แ ผ น
ปฏิบัติงานและแผนการใช
จายเงิน  

อ ส .  กํ า ห น ด แ ผ น
ปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายเงิน  

ตุลาคม – ธันวาคม 
2564 

หนวยงานสนามสงรายชื่อ
ห มู บ า น ท่ี จ ะ เ ข า ร ว ม
กิจกรรม ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หนวยงานสนามสงรายชื่อ
ห มู บ า น ท่ี จ ะ เ ข า ร ว ม
กิจกรรม ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

- 

กอน 15 พฤศจิกายน 
2564 
 

อส. สงคูมือการบูรณาการ
การบริหารจัดการทรัพยากร
ปาไมแบบมีสวนรวมให สตน. 
และ สบอ. 

อ ส .  ส ง คู มื อ ก า ร
ปฏิบัติงานสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนตนน้ํา
ให สตน. และ สบอ. 

อ ส .  ส ง คู มื อ ก า ร
ปฏิบัติงานสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนตนน้ํา
ให สตน. และ สบอ. 

25 ธันวาคม 2564 - วันสุดทาย ท่ีหนวยงาน
สนามตองจัดประชุมเพ่ือ
ชี้แจงการดําเนินงานกับ
ชุมชนใหแลวเสร็จ 

- 

31 ธันวาคม 2564 - ดํ า เ นิ น ก า ร จ า ง เ ห ม า
หนวยงานเอกชน (ผูรับจาง) 
ใหแลวเสร็จ 

- 

10 มกราคม 2565 รายงานผลการอนุ มัติฯ 
ตามแบบรายงาน ท่ี  4 * 
และรายงานความกาวหนา 
ตามแบบรายงาน ท่ี  5 * 
(หากมี) 

- - 

10 เมษายน 2565 รายงานผลการอนุ มัติฯ 
ตามแบบรายงาน ท่ี  4 * 
( ห า ก มี )  แ ล ะ ร า ย ง า น
ความกาวหนา ตามแบบ
รายงานท่ี 5*  

- - 

 

 

    
 



2 
 

ปฏิทินการทํางานและการสงรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนตนน้ํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตอ) 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สสอ. 

กิจกรรมจัดทําขอมูล
ชุมชนและแผนท่ี 

การใชประโยชนท่ีดิน
ชุมชนในลุมน้ํายอย(WP) 

กิจกรรมประชาสัมพันธ
การสรางเครือขาย และ
กิจกรรมเครือขายชุมชน

ตนน้ํา 
30 เมษายน 2565 - กํากับ ดูแล ผูรับจางให

สํารวจและบันทึกขอมูล
ชุมชน (ภาคผนวก 1 ) 
รวมกันจัดทําแผนท่ีชุมชน 
และบั น ทึ กข อ มู ล ร า ย
ครัวเรือน (ภาคผนวก 2) 
ใหแลวเสร็จ 

- 

31 พฤษภาคม 2565 - กํา กับ ดูแลผู รับจ างให
จั ด ทํ า แ ผ น ท่ี ก า ร ใ ช
ประโยชนท่ีดินของชุมชน
ในเขตลุมน้ํายอย (Land 
Use Map) ใหแลวเสร็จ 

- 

10 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการอนุ มัติฯ 
ตามแบบรายงาน ท่ี  4 * 
( ห า ก มี )  แ ล ะ ร า ย ง า น
ความกาวหนา ตามแบบ
รายงานท่ี 5* 

- - 

31 สิงหาคม 2565 - กํา กับ ดูแลผู รับจ างให
จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร ใ ช
ประโยชนท่ีดินของชุมชน
ในเขตลุมน้ํายอย (Land 
Use Planning) ใหแลว
เสร็จ 

วันสุดท ายของการส ง
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน ถึง สตน. 

15 กันยายน 2565 - วั น สุ ด ท า ย  ท่ี  ส บ อ . 
รวบรวมรายงานผลการ
ดําเนินงานสง ถึง สตน. 

- 

30 กันยายน 2565 รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแบบรายงานท่ี 6* สง 
สบอ. และ สตน. 

- - 

 

    
 



3 
 

ปฏิทินการทํางานและการสงรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนตนน้ํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตอ) 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สสอ. 

กิจกรรมจัดทําขอมูล
ชุมชนและแผนท่ี 

การใชประโยชนท่ีดิน
ชุมชนในลุมน้ํายอย(WP) 

กิจกรรมประชาสัมพันธ
การสรางเครือขาย และ
กิจกรรมเครือขายชุมชน

ตนน้ํา 
15 ตลุาคม 2565 ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร

ดําเนินงานในภาพรวมของ 
สบอ. ตามแบบรายงานท่ี 
7* สง อส. 

- - 

หมายเหตุ *  คูมือการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวม (แนวทางการจัดสรร
เงินอุดหนุน/รายจายอ่ืน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กรอบระยะเวลาในการดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนตนน้ํา 

 หนวยงานสนามแจงรายชื่อหมูบานท่ีจะเขารวมดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนตนน้ํา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แยกตามกิจกรรม ผานทางกลุมไลน: สสอ. และเครือขาย ชวงประมาณ
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 

1. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (สสอ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: 1.  * คูมือการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวม (แนวทางการ
จัดสรรเงินอุดหนุน/รายจายอ่ืน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.  ชวงเวลาในการดําเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

กําหนดแผนงานและ
แผนการใชจายเงิน 

รายงานผลการดําเนินงาน ถึง อส. 

รวบรวมรายงานผลการดําเนินงาน
ของหมูบาน สงคณะกรรมการ
บูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไมแบบมีสวน  

และ สตน. 

คณะกรรมการ สสอ. หมูบาน จดัทํา
รายงานผลการดําเนินงานของหมูบาน 

(แบบรายงานท่ี 6*) 

คณะกรรมการ สสอ. รวมกับชุมชน 
ดําเนินกิจกรรมตามแผน 

คณะกรรมการ สสอ. จัดทําแบบเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน  

(แบบรายงานท่ี 1*) 

อส. สงคูมือการบูรณาการ 
การบริหารจัดการทรัพยากร

ปาไมแบบมีสวนรวมฯ 

คณะทํางานสงเสรมิการมี
สวนรวม กิจกรรม สสอ. 

คณะกรรมการบูรณาการ 
การบริหารจัดการทรัพยากรปาไม
แบบมีสวนรวม จัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงาน (แบบรายงานท่ี 7*) 

29 ก.ย. 64 

ภายใน 45 วัน 

อนุมัติ 

แจงผลการพิจารณา 

ภายใน 30 ก.ย. 65 

หนวยงานสนาม จํานวน 94 หนวย 

ตามตารางท่ี 1 ประชาสัมพันธและจัด

เวทีชาวบาน เพ่ือคัดเลือก

คณะกรรมการ สสอ. ของหมูบาน 

รับสมัครสมาชิก อส.อส. 

สําหรับผูท่ีสนใจ 

คณะกรรมการบูรณาการการบริหาร
จัดการทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวม 

เสนอโครงการ 

ไตรมาสท่ี 1: 10 ม.ค. 65 

ไตรมาสท่ี 2: 10 เม.ย. 65 

ไตรมาสท่ี 3: 10 ก.ค. 65 

 

ติดตาม เรงรดัการดําเนินงาน 
จัดทํารายงานผลการอนุมัติ 

(แบบรายงานท่ี 4*) และรายงาน
ความกาวหนา (แบบรายงานท่ี 5*)  

ทุกไตรมาส  

เสนอโครงการ พิจารณาโครงการ 

ภายใน 15 ต.ค. 65 ภายใน 30 ก.ย. 65 

สําเนารายงานผลการดําเนินงานของ
หมูบาน (แบบรายงานท่ี 6*) สง สตน. 
ในรูปแบบของแผนบันทึกขอมลู (CD) 
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2. กิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินชุมชนในลุมน้ํายอย (Watershed 
Profile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ชวงเวลาในการดําเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

กําหนดแผนงานและ
แผนการใชจายเงิน 

อส. สงคูมือการปฏิบัติงานฯ
กิจกรรม Watershed Profile 

29 ก.ย. 64 

ภายใน 45 วัน 

หนวยงานสนาม จํานวน 15 หนวย ตามตารางท่ี 1 
ดําเนินการประชุมช้ีแจงการดําเนินงานใหกับชุมชน 

สบอ. รวบรวมรายงาน 
ผลการดําเนินงาน ถึง สตน. 

จัดทําแผนการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมนํ้ายอย 
(Land Use Planning) พรอมลงนามทายแผนท่ีรวมกัน 

จัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชน 
ในเขตลุมนํ้ายอย (Land Use Map) 

กํากับ ดูแล ผูรับจางดําเนินงาน การสํารวจ
และรวบรวมขอมลูตามแบบบันทึกขอมูล
ชุมชน (ภาคผนวก 1) และแบบบันทึก
ขอมูลรายครัวเรือน (ภาคผนวก 2) 

จางเหมาเอกชน 
ในการดําเนินงาน 

ภายใน 31 ธ.ค. 64 

ประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 

ภายใน 25 ธ.ค. 64

ภายใน 30 เม.ย. 65 

ภายใน 31 พ.ค. 65 

ภายใน 31 ส.ค. 65 

ภายใน 15 ก.ย. 65 

วิเคราะหขอมูลในภาพรวม 

สํารวจพ้ืนท่ี/เก็บขอมูล 
ตามแบบภาคผนวก 1 และ 2 

สบอ. 

สวนจัดการตนนํ้า 

 

กํากับ ดูแล 

การดําเนินงานของหนวยงาน

สนามในพ้ืนท่ี 
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3. กิจกรรมประชาสัมพันธการสรางเครือขายและเครือขายชุมชนตนน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ชวงเวลาในการดําเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  

กําหนดแผนงานและ
แผนการใชจายเงิน 

อส. สงคูมือการปฏิบัติงานฯ กิจกรรม
ประชาสมัพันธการสรางเครือขาย 

และเครือขายชุมชนตนนํ้า 

29 ก.ย. 64 

ภายใน 45 วัน 

กิจกรรมประชาสมัพันธ
การสรางเครือขาย 

(ทุกหนวยงานสนาม) 

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

ดําเนินการประชาสัมพันธ 
ประสานงาน อํานวยความ

สะดวก และสนับสนุน  
การมีสวนรวมของชุมชน
ในรูปแบบเครือขายลุมนํ้า 

จัดตั้งคณะกรรมการ
เครือขาย 

ดําเนินกิจกรรม  
(หากมี) 

ประชุมเครือขาย 
อยางนอย 2 ครั้ง 

รายงานผล ถึง สตน.  
ภายใน 31 ส.ค. 65 

 

รายงาน

 

กิจกรรมเครือขายชุมชนตนนํ้า 
หนวยงานสนาม 30 หนวย 

ตามตารางท่ี 4 

ตอเน่ืองจากแผนงาน 

ป 2563 ถายังไมเสร็จ 

ดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ดําเนินการติดตาม

สถานภาพการดําเนิน
กิจกรรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติของ
หมูบานท่ีเคยเขารวม

กิจกรรม สสอ. 

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือพบปะ
พูดคุยและรวมทํา
กิจกรรมกับชุมชน 

รายงานผลตามแบบรายงาน
ผลการติดตามสถานภาพ

หมูบานท่ีเคยเขารวมกิจกรรม 
สสอ. ภายใน 31 ส.ค. 65 
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นิยามศัพทในการกรอกขอมูล 
 

 บาน หมายถึง หมูบานหรือกลุมบานท่ีเปนเปาหมายในการทํางาน 

 บานหลัก หมายถึง หมูบานท่ีมีการจัดตั้งตาม พรบ. ลักษณะการปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457  
ซ่ึงหมูบานหรือกลุมบานท่ีเปนเปาหมายในการทํางาน ข้ึนอยูกับบานหลักนั้น  

 Zone ใหอานคาจากแผนท่ีสภาพภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร มาตราสวน 1:50,000 ลําดับ
ชุด L7018 ซ่ึงในประเทศไทยจะมีเพียง Zone 47 หรือ 48 เทานั้น 

 ลุมน้ําหลัก หมายถึง ลุมน้ําท่ีมีแมน้ําสายใหญเปนหลัก ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ํา พ.ศ. 
2564 ไดจัดแบงพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ออกเปน 22 ลุมน้ําหลัก 

 ลุมน้ําสาขา หมายถึง ลุมน้ําท่ีมีขนาดเล็กกวาลุมน้ําหลัก โดยใชชื่อของลําน้ําสุดทายท่ีไหลลง
บรรจบกับลําน้ําสายหลักเปนชื่อของลุมน้ําสาขา ซ่ึงสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติไดจัดแบงพ้ืนท่ี 
ท่ัวประเทศ ออกเปน 353 ลุมน้ําสาขา 

 ลุมน้ํายอย หรือ ลุมน้ําชุมชน หมายถึง ลุมน้ําท่ีมีขนาดเล็กกวาลุมน้ําสาขา สามารถกําหนดขนาด
พ้ืนท่ีตามวัตถุประสงคของการจัดการ การเรียกชื่อลุมน้ํากําหนดตามชื่อลําน้ําสายสําคัญ 

 พ้ืนท่ีปาอนุรักษ หมายถึง อุทยานแหงชาติ, เขตรักษาพันธุสัตวปา, เขตหามลาสัตวปา, ปาสงวน
แหงชาติ 
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กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนที่ปาอนุรักษ (สสอ.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยสํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา (สตน.) มีกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (สสอ.) ในลักษณะท่ีใหเงินอุดหนุนแก
ชุมชนซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีหรือบริเวณรอบปาอนุรักษ ในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามบริบท
ของพ้ืนท่ีและความสามารถในการดําเนินงานเองไดของชุมชน โดยมีหนวยงานสนามดานการอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา เปนผูประสานงานทางวิชาการและอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสม กิจกรรม สสอ. 
เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และตอเนื่องมาทุกป ท้ังนี้ เงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ี
กําหนดใหจายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของ
ชุมชนตามกิจกรรม สสอ. ซ่ึงไมตองอิงกับ unit cost ของหนวยงาน 

 การดําเนินกิจกรรม สสอ. ท่ีผานมา พบวา ชุมชนสวนใหญจะเขามามีสวนรวมในกระบวนการรวม
ทํากิจกรรม โดยขาดการมีสวนรวมคิด ตัดสินใจกําหนดกิจกรรมของชุมชน ดังนั้น ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จะตองเนนสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมใหมากขึ้นทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน ตั้งแต
การรวมรับฟงเพ่ือใหเขาใจกิจกรรม สสอ. และวัตถุประสงค การรวมคิด ตัดสินใจกําหนดกิจกรรมของ
ชุมชน รวมกันดําเนินกิจกรรม ตลอดจนรวมรับประโยชนจากกิจกรรม เพ่ือสะทอนถึงบทบาทและอิทธิพล
ของชุมชนอยางแทจริง 
 
การดําเนินงาน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ท่ีจะใหทุกเครือขายดําเนินงานการสงเสริมการมีสวนรวมอยางมีเอกภาพ สอดคลอง และลดความซํ้าซอน 
จึงใหหนวยงานสนาม จํานวน 94 หนวย ดําเนินงานรวมกับชุมชนเขารวมกิจกรรม สสอ. จํานวน 100 
หมูบาน (ตารางท่ี 1) ปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดวนที่สุด ที่ ทส 
0904.201/20427 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง การบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม
แบบมีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม QR Code ดานลาง 
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ตารางท่ี 1 รายชื่อหนวยงานสนามดานการอนุรักษและจัดการตนน้ํา ท่ีไดรับแผนงานดําเนินงาน กิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (สสอ.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลํา
ดับ 
ท่ี 

ช่ือหนวยงานสนาม 

จํานวน
บาน 

ช่ือหมูบาน 
หมู
ท่ี 

ตําบล อําเภอ จังหวัด 

งบ
สว

นร
วม

 

งบ
ลุม

น้ํา
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 สาขาสระบุรี 
1 หนวยจัดการตนน้ําลําสนธ ิ  1 วังเชื่อม 7 กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบุรี 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 3 (บานโปง) 
2 หนวยจัดการตนน้ําซองกาเลีย  1 สะละวะ 4 ไลโว สังขละบุรี กาญจนบรุี 
3 หนวยจัดการตนน้ํายางโทน  1 ไลโว 4 ไลโว สังขละบุรี กาญจนบรุี 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 
4 หนวยจัดการตนน้ําหนองพลับ  1 มะคาสี่ซอง 5 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 
5 หนวยจัดการตนน้ําแมน้ําตรัง  1 หนักไทร 3 ชอง นาโยง ตรัง 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 6 (สงขลา) 
6 หนวยจัดการตนน้ําคลองเทพา  1 คลองปอง 4 เขาแดง สะบายอย สงขลา 
7 หนวยจัดการตนน้ํ าคลองปา 

พรุพอ 
 2 เหมืองตะก่ัว 1 หนองธง ปาบอน พัทลุง 

คลองกอย 15 ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา 
8 หนวยจัดการตนน้ําคลองนาทว ี  1 ชางไห 3 คลองกวาง นาทว ี สงขลา 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 8 (ขอนแกน) 
9 หนวยจัดการตนน้ําภูเวียง  1 โนนสูง 14 ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน 
10 หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ํา 

ลําหวยสัก 
 2 ผึง้ 2 วังยาว ดานซาย เลย 

วังยาว 3 วังยาว ดานซาย เลย 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 9 (อุบลราชธานี) 
11 หนวยจัดการตนน้ําหวยโพธิ ์ 1  คันทาเกวียน 3 นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 
12 หนวยจัดการตนน้ําหวยสวาย-

หวยหลวง 
1  โอปงโกว 6 ไพรพัฒนา ภูสิงห ศรีสะเกษ 

13 หนวยจัดการตนน้ําหวยบังอ่ี 1  นาจาน 8 ดงเย็น เมือง มุกดาหาร 
14 หนวยจัดการตนน้ําหวยโดน 1  คําสมบูรณ 17 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 
15 หนวยจัดการตนน้ําหวยเสียดจะเอิง 1  ไกรสรพัฒนา 9 อาโพน บัวเชด สุรินทร 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 10 (อุดรธานี) 
16 หนวยจัดการตนน้ําน้ําโสม 1  วังแข 3 นาแค นายูง อุดรธาน ี
17 หนวยจัดการตนน้ําหวยหลวง 1  โคกลาม 3 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธาน ี
18 หนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพราว 1  ดงปาเปลือย 6 นาง้ิว สังคม หนองคาย 
19 หนวยจัดการตนน้ําลําพะเนียง 1  หนองเลาขาว 4 บานถ่ิน โนนสัง หนองบัวลําภ ู
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20 หนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพุง 1  สวนสวรรค 7 โคกภู ภูพาน สกลนคร 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 (พิษณุโลก) 
21 หนวยจัดการตนน้ําเข่ือนสิริกิติ ์ 1  ผาแกน 11 ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถ 
22 หนวยจัดการตนน้ําหวยผึ้ง 1  งอมมด 2 ทาแฝก น้ําปาด อุตรดิตถ 
23 หนวยจัดการตนน้ําขุนน้ําปาด 1  หวยยศ 4 มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถ 
24 หนวยจัดการตนน้ําน้ําภาค 1  น้ําจวงเหนือ 13 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 
25 หนวยจัดการตนน้ําหวยอีมาย 1  ปางยาง 1 ทาดวง หนองไผ เพชรบูรณ 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 12 (นครสวรรค) 
26 หนวยจัดการตนน้ําขุนวังเจา  1 ปาหมาก 26 โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร 
27 หนวยจัดการตนน้ําขุนน้ําเย็น  1 ธารมะยม 10 วังซาน แมวงก นครสวรรค 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 (แพร) 
28 หนวยจัดการตนน้ําน้ําเพาะ-น้ําพิ 1  น้ําเพาะ 10 และ ทุงชาง นาน 
29 หนวยจัดการตนน้ําขุนนาน 1  นาก๋ึน 5 บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน 
30 หนวยจัดการตนน้ําน้ํางาว 1  ผาขวาง 4 บอ เมือง นาน 
31 หนวยจัดการตนน้ําน้ําแหน 1  น้ําไคร 5 แสนทอง ทาวังผา นาน 
32 หนวยจัดการตนน้ําน้ํามาง 1  น้ําแพะ 13 บอเกลือใต บอเกลือ นาน 
33 หนวยจัดการตนน้ําน้ํามวบ  1 น้ําป 5 น้ํามวบ เวียงสา นาน 
34 หนวยจัดการตนน้ําแมจริม  1 น้ําวา 5 น้ําพาง แมจริม นาน 
35 หนวยจัดการตนน้ําน้ําปาด  1 ปน 4 หวยโกน เฉลิมพระเกียรต ินาน 
36 หนวยจัดการตนน้ําน้ําเปอ  1 หวยแกว 7 พระธาต ุ เชียงกลาง นาน 
37 หนวยจัดการตนน้ําน้ํากอน สาขาท่ี 4  1 ใหม 5 ปอน ทุงชาง นาน 
38 หนวยจัดการตนน้ําน้ํามีด  1 น้ํามีด 14 เปอ เชียงกลาง นาน 
39 หนวยจัดการตนน้ําน้ําปว  1 ตานอย 5 ภูคา ปว นาน 
40 หนวยจัดการตนน้ําน้ําหิน  1 นาตอง 7 นาทะนุง นาหม่ืน นาน 
41 หนวยจัดการตนน้ําขุนสถาน  1 น้ํายาว 3 อวน ปว นาน 
42 หนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ

ตนน้ําผาเวียง 
 1 โปงตีนตั่ง 11 แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

43 หนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ
ตนน้ําน้ํางิม 

 1 สะเกิน 1 ยอด สองแคว นาน 

44 หนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ
ตนน้ําแมถาง 

 1 บุญแจม 1 น้ําเลา รองกวาง แพร 

    
 



11 
 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ลํา
ดับ 
ท่ี 

ช่ือหนวยงานสนาม 

จํานวน
บาน 

ช่ือหมูบาน 
หมู
ท่ี 

ตําบล อําเภอ จังหวัด 

งบ
สว

นร
วม

 

งบ
ลุม

น้ํา
 

45 หนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ
ตนน้ําบานหลวง 

 1 ฟา 3 บานฟา บานหลวง นาน 

46 หนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ
ตนน้ําแมสอง 

 1 อัมพวัน 8 เตาปูน สอง แพร 

47 หนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ
ตนน้ําดอยผาหิ้ง 

 1 แมหีด 9 บานปน ลอง แพร 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) 
48 หนวยจัดการตนน้ําดอยผาหมน 

  
2  น้ําลาว 7 แมลาว เชียงคํา พะเยา 

น้ําญวนพัฒนา 19 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 
49 หนวยจัดการตนน้ําแมงา 1  แมตอง 6 ปาหุง พาน เชียงราย 
50 หนวยจัดการตนน้ําแมปูน 

  
2  หวยโตง 10 ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย 

ผาเยือง 7 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย 
51 หนวยจัดการตนน้ําแมหอม 1  ปาแหนง 3 วังแกว วังเหนือ ลําปาง 
52 หนวยจัดการตนน้ําดอยตุง 1  ปาซางสูง 16 เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย 
53 หนวยจัดการตนน้ําแมยาว 1  อาจา 11 แมยาว เมือง เชียงราย 
54 หนวยจัดการตนน้ําหงาว-งาว 1  ทาขาม 1 ทาขาม เวียงแกน เชียงราย 
55 หนวยจัดการตนน้ําขุนลาว 1  หวยมะเกลีย้ง 8 ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย 
56 หนวยจัดการตนน้ําแมคํา 1  พะนอย 12 แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย 
57 หนวยจัดการตนน้ําแมพริก 1  ปางออย 9 แมพริก แมสรวย เชียงราย 
58 หนวยจัดการตนน้ําแมยางม้ิน 

  
 2 แมยางม้ินใต 11 ศรีถอย แมสรวย เชียงราย 

แมผักแหละ 11 ทากอ แมสรวย เชียงราย 
59 หนวยจัดการตนน้ําแมสาน 

  
 2 หวยสาน 1 หวยชมภ ู เมือง เชียงราย 

หวยสานอาขา 9 โปงแพร แมลาว เชียงราย 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม) 
60 หนวยจัดการตนน้ําขุนแมกก 1  ปางตนเดื่อ 9 แมอาย แมอาย เชียงใหม 
61 หนวยจัดการตนน้ําดอยผาหลวง 1  แมแรง 15 แมสาว แมอาย เชียงใหม 
62 หนวยจัดการตนน้ําแมเผอะ 1  หวยงูใน 5 สันทราย ฝาง เชียงใหม 
63 หนวยจัดการตนน้ําแมสลาหลวง 1  ฟาสวย 10 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม 
64 หนวยจัดการตนน้ําดอยสามหม่ืน 1  หวยงู 1 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม 
65 หนวยจัดการตนน้ําหวยจะคาน 1  ปางเฟอง 2 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม 
66 หนวยจัดการตนนํ้าแมลาย-แมออน 1  แมรวม 1 ออนเหนือ แมออน เชียงใหม 
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67 หนวยจัดการตนน้ําแมสะลวม 1  แมงัดนอย 4 ปาไหน พราว เชียงใหม 
68 หนวยจัดการตนน้ําดอยผาแดง 1  หวยตนโชค 4 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม 
69 หนวยจัดการตนน้ําแมตะมาน 1  ปางมะโอ 9 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม 
70 หนวยจัดการตนน้ําพราว 1  ลอง 1 แมแวน พราว เชียงใหม 
71 หนวยจัดการตนน้ําแมหวาน 1  ฝงหม่ิน 2 ปาเม่ียง ดอยสะเก็ด เชียงใหม 
72 หนวยจัดการตนน้ําโปงไคร 1  ปอก 5 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม 
73 หนวยจัดการตนน้ําแมลาน 1  หวยเหี๊ยะ 6 สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม 
74 หนวยจัดการตนน้ําหวยปาเลา 1  หนองไหว 6 น้ําบอหลวง สันปาตอง เชียงใหม 
75 หนวยจัดการตนน้ําแมสา 1  มวงคํา 3 โปงแยง แมริม เชียงใหม 
76 หนวยจัดการตนน้ําแมนาไทร 1  ทุงโปงเหนือ 4 บานปง หางดง เชียงใหม 
77 หนวยจัดการตนน้ําบอแกว 1  ปาเก๊ียะใน 8 บอแกว สะเมิง เชียงใหม 
78 หนวยจัดการตนน้ําขุนวาง  1 หนองมณฑา 16 แมวิน แมวาง เชียงใหม 
79 หนวยจัดการตนน้ําแมเทย  1 ปพอ 6 แมตื่น อมกอย เชียงใหม 
80 หนวยจัดการตนน้ําขุนแมหาด  1 แมแฮหลวง 14 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 
81 หนวยจัดการตนน้ําแมระอา  1 หวยยาบ 8 แมตื่น อมกอย เชียงใหม 
82 หนวยจัดการตนน้ําขุนหวยโปง  1 เลอะกรา 15 แมตื่น อมกอย เชียงใหม 
83 หนวยจัดการตนน้ําแมจาง  1 กองปอใต 8 นาเกียน อมกอย เชียงใหม 
84 หนวยจัดการตนน้ําแมหลอง  1 แมหลองหลวง 3 สบโขง อมกอย เชียงใหม 
85 หนวยจัดการตนน้ําแมกลาง  1 แมแอบใน 6 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 
86 หนวยจัดการตนน้ําแมลี ้  1 หนองหลัก 9 ตะเคียนปม ทุงหัวชาง ลําพูน 
87 หนวยจัดการตนน้ําแมเตี๊ยะ  1 บนนา (หยอม

บานขยัน) 
14 บานแปะ จอมทอง เชียงใหม 

88 หนวยจัดการตนน้ําแมทา  1 ทามอน 1 แมทา แมออน เชียงใหม 
89 หนวยจัดการตนน้ําแมตอม  1 แมตอมบน 13 อมกอย อมกอย เชียงใหม 
90 หนวยจัดการตนน้ําแมแจมนอย  1 โปงขาว 6 บานจันทร กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม 
91 หนวยจัดการตนน้ําขุนแมแจม  1 แมผาป ู 1 แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม 
92 หนวยจัดการตนน้ําแมหยอด  1 ผาละปกลาง 8 แมศึก แมแจม เชียงใหม 
93 หนวยจัดการตนน้ําหวยทรายเหลือง  1 ขุนแมนาย 14 แมศึก แมแจม เชียงใหม 
94 หนวยจัดการตนน้ําแมจอนหลวง  1 แมจอนหลวง 14 แมนาจร แมแจม เชียงใหม 

รวม 50 50           
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กิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนที่การใชประโยชนที่ดินชุมชนในลุมน้ํายอย 
(Watershed Profile) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
กิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินชุมชนในลุมน้ํายอย (Watershed 

Profile) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการหยุดยั้ง
การบุกรุกทําลายปา และฟนฟูสภาพปาไม ซ่ึงกําหนดใหดําเนินงานในเขตลุมน้ํายอย โดยชุมชนมีสวนรวม
ในทุกข้ันตอน ท้ังข้ันตอนการสํารวจเก็บขอมูลชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม และการใชประโยชนทรัพยากร
ปาไม การทําแผนท่ีชุมชน การสํารวจการครอบครองท่ีดิน ประเภทการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือจัดทําแผนท่ี
การใชประโยชนท่ีดิน มีการสํารวจตรวจสอบพิกัดพ้ืนท่ี และการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนใน
ลุมน้ํายอยรวมกันโดยคํานึงถึงหลักวิชาการและการจัดชั้นคุณภาพลุมน้ําเปนสําคัญ 

 
เปาหมาย 
 เพ่ือลดการขยายพ้ืนท่ีทํากินเขาไปในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ โดยการกําหนดขอบเขตพื้นที่ทํากิน
ท่ีแนนอน และลดขนาดพ้ืนท่ีทํากินใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหไดขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในลุมน้ํายอย 
2) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนการจัดการการใชประโยชนท่ีดินของ

ชุมชนในลุมน้ํายอย (Land Use Planning) และแผนท่ีแสดงรูปแบบการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขต
ลุมน้ํายอย (Land Use Map) 
 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

 เชิงปริมาณ 
 1. มีการดําเนินงานกิจกรรม Watershed Profile ครบถวนทุกหมูบานตามแผนงาน 
 2. มีการรายงานผลการดําเนินงานครบถวน ตามกําหนด 

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

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 8, 13, 15 และ 16 โดยใหหนวยงานสนาม 
จํานวน 15 หนวย ดําเนินการรวมกับชุมชน จํานวน 23 หมูบาน (ตารางท่ี 2) ท้ังนี้ใหดําเนินการรวมกับ
ชุมชนทุกครัวเรือนในหมูบานท่ีตั้งอยูในลุมน้ํายอย ท้ังบานหลัก บานรอง กลุมบาน และปอกบาน 
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ตารางท่ี 2 รายชื่อหนวยงานสนามท่ีไดรับแผนงานดําเนินงานกิจกรรมจัดทําฐานขอมูลชุมชนและแผนท่ี
การใชประโยชนที่ดินชุมชนในลุมน้ํายอย (Watershed Profile) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือหนวยงานสนาม ช่ือหมูบาน หมู
ท่ี 

ตําบล อําเภอ จังหวัด 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 8 (ขอนแกน) 
1 หนวยจัดการตนน้ําภูเวียง โนนสวรรค 10 เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 (แพร) 
2 หนวยจัดการตนน้ําน้ําเคิม น้ําลีใต 8 ปงหลวง นาหม่ืน นาน 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) 
3 หนวยจัดการตนน้ําแมพริก ปางหลวง 8 ทากอ แมสรวย เชียงราย 
4 หนวยจัดการตนน้ําแมปูน หวยหินลาดนอก 7 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย 
5 หนวยจัดการตนน้ําขุนลาว แมหาง 7 ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย 
   หวยมะเกลี้ยง 8 ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย 
6 หนวยจัดการตนน้ําดอยปางหนุน มงแปดหลัง 12 เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย 
7 หนวยจัดการตนน้ําแมสลอง เลาสิบ 3 แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย 
   ธาต ุ 4 แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย 
8 หนวยจัดการตนน้ําแมยางม้ิน ปาคาหลวง 17 ทากอ แมสรวย เชียงราย 
   หวยชมภ ู 17 ทากอ แมสรวย เชียงราย 
   ปาเก๊ียะ 18 ทากอ แมสรวย เชียงราย 
9 หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําแมจัน รวมใจ 19 ปาตึง แมจัน เชียงราย 

    หลอโย 19 ปาตึง แมจัน เชียงราย 
    ก่ิวสะไต 19 ปาตึง แมจัน เชียงราย 
    โปงขม 20 ปาตึง แมจัน เชียงราย 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม) 

10 หนวยจัดการตนน้ําทุงจอ หัวเลา 5 ปาแป แมแตง เชียงใหม 
11 หนวยจัดการตนน้ําพราว แมสายนาเลา 9 โหลงขอด พราว เชียงใหม 
12 หนวยจัดการตนน้ําแมตอม ดอยดํา 19 อมกอย อมกอย เชียงใหม 
13 หนวยจัดการตนน้ําดอยผาแดง ก่ิวไฮ 11 สันทราย พราว เชียงใหม 
14 หนวยจัดการตนน้ําแมกลาง แมแอบใน 6 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 
   หวยน้ําอุน 9 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

15 หนวยจัดการตนน้ําแมลาย-แมออน แมรวม 15 แมสาว แมอาย เชียงใหม 
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การดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การดําเนินงานกิจกรรมจัดทําขอมูลชุมชนและแผนท่ีการใช
ประโยชนที่ดินชุมชนในลุมน้ํายอย (Watershed Profile) จัดอยูในงบรายจายอื่น สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ําจึงกําหนดใหใชวิธีการจางเหมาเอกชนดําเนินงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
รวมกับชุมชนภายใตระยะเวลาจํากัด โดยมีแผนการดําเนินงาน (ตารางท่ี 3) ประกอบดวยข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 หนวยงานสนามจัดประชุมเพ่ือช้ีแจงการดําเนินงานใหกับชุมชน 
โดยหนวยงานสนามจัดประชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค และรายละเอียดของโครงการใหกับ

ชุมชน โดยใหมีผูนําชุมชน สมาชิกชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย เชน หนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ 
เขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 พรอมทั้งจัดทํา
รายงานการประชุม 

ข้ันตอนท่ี 2 การจางเหมาหนวยงานเอกชน 
โดยกําหนดใหหนวยงานสนามดําเนินการจัดหาเอกชนมาดําเนินงานภายหลังจากไดรับทราบ

แนวทางปฏิบัติ โดยในสัญญาจางเหมาหรือขอตกลงการจาง กําหนดใหมีรายละเอียดขอบเขตของงาน ดังนี้ 
1) จัดเตรียมเอกสารและแผนท่ีประกอบการดําเนินงาน ประกอบดวย 

- แบบบันทึกขอมูลชุมชน (1 ชุด/หมูบาน) (ภาคผนวก 1) 
- แบบบนัทึกขอมูลรายครัวเรือน (ภาคผนวก 2) 
- แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000  
- แผนท่ีภาพถายทางอากาศสี (Ortho Photo) ป พ.ศ. 2545 มาตราสวน 1:4,000  
- ภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูงปลาสุด 
- แผนท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ํา และขอบเขตลุมน้ํายอย 
- แนวเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
- แนวเขตแปลงสํารวจการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541  

ในพ้ืนท่ีอนุรักษนั้น ๆ (ถามี) 
- ขอบเขตแปลงสํารวจการถือครองตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

ท่ี ทส 0909.202/851 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงานในการจัดการพ้ืนท่ีปาอนุรักษ
และฟนฟูปาตนน้ําเสื่อมสภาพ (ภาคผนวก 3) ในพ้ืนท่ีอนุรักษนั้น ๆ ถาไมมี ตองทําการสํารวจเพ่ิมเติม 
อยางไรก็ตามขอบเขตแปลงสํารวจการถือครองฯ สามารถประสานขอขอมูลจากสวนฟนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ี
อนุรักษ หากไมมีตองทําการสํารวจเพ่ิมเติม 

2) ชี้แจงการดําเนินงาน และกระบวนการทํางานรวมกันในแตละข้ันตอนใหกับชุมชน 
ท้ังนี้ หนวยงานสนามตองดําเนินการจางเหมาใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ข้ันตอนท่ี 3 สํารวจขอมูลรายครัวเรือนและชุมชน รวมกันจัดทําแผนท่ีชุมชนอยางมีสวนรวม 
หนวยงานสนามทําหนาท่ีกํากับ ดูแล ผูรับจางดําเนินการสํารวจและรวบรวมขอมูลใหแลว

เสร็จภายในวันท่ี 30 เมษายน 2565 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1) ใหสํารวจและบันทึกขอมูลชุมชน (ภาคผนวก 1) ของแตละหมูบานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มี

การตรวจเอกสาร การสัมภาษณกลุม รวมถึงการนําขอมูลท่ีไดจากการสรุปบันทึกขอมูลรายครัวเรือน 
(ภาคผนวก 2) มาใสเพ่ิมในแบบบันทึกดังกลาวดวย 
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2) จัดทําแผนท่ีชุมชน (Community Map) 
3) บันทึกขอมูลรายครัวเรือน (ภาคผนวก 2) โดยทําการบันทึกรายละเอียดผูถือครองท่ีดิน 

และประเภทการใชประโยชนท่ีดิน ในกรณีท่ีผูใหสัมภาษณไมรูหนังสือ/ไมใชภาษาไทย ใหใชวิธีสัมภาษณ 
หากผูใหสัมภาษณรูหนังสือ/ใชภาษาไทยไดดี ใหกรอกแบบสอบถามดวยตนเองหรือสัมภาษณก็ได  
(ตามความเหมาะสม) 

ข้ันตอนท่ี 4 สํารวจจัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย (Land Use Map) 
หนวยงานสนามทําหนาท่ีกํากับ ดูแล ผูรับจางใหจัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชน

ในเขตลุมน้ํายอย (Land Use Map) ท้ังนี้ตองมีผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชน เขารวมกิจกรรมครบทุก
ครัวเรือน และดําเนินการข้ันตอนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

1) สํารวจขอบเขตท่ีทํากินรายแปลง เพ่ือจัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขต
ลุมน้ํายอยลงบนภาพถายทางอากาศสี (Ortho Photo) 

2) สํารวจแนวเขตที่ดินทํากิน บันทึกขอมูลพิกัดที่ตั้งแปลงทํากินรายแปลง และประเภท
การใชประโยชนท่ีดินลงบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

3) จัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย (Land Use Map)  

ข้ันตอนท่ี 5 จัดการประชุมเพ่ือสํามะโนปญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
หนวยงานสนามและผูรับจางจัดการประชุมเพ่ือนําเสนอแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินใหกับ

ชุมชน สํามะโนปญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางแกไขปญหาการใชประโยชนท่ีดินของชุมชน
โดยยึดหลักวิชาการ และการจัดชั้นคุณภาพลุมน้ํา ปรับปรุง กฎ ระเบียบหรือขอตกลงของชุมชนในเรื่อง
การใชประโยชนท่ีดินในเขตลุมน้ํายอย โดยใหชุมชนมีท่ีดินทํากินตามสมควรแกการดํารงชีพและยั่งยืน  
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดประกอบการจัดทําแผนการใชประโยชนท่ีดิน 

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทําแผนการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย และลงนามทายแผนท่ี
รวมกันระหวางชุมชนกับหนวยงาน 
หนวยงานสนามทําหนาท่ีกํากับ ดูแล ผูรับจางใหจัดทําแผนการใชประโยชนท่ีดินของชุมชน

ในเขตลุมน้ํายอย (Land Use Planning) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

6.1) แผนการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย (Land Use Planning) 
ประกอบดวย 

- ขอมูลพ้ืนฐานของลุมน้ํายอย การจัดชั้นคุณภาพลุมน้ํา และขอมูลดานปาไม (Forest 
Cover) 

- ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และการใชประโยชนปาไมของชุมชน 
- แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีเห็นชอบรวมกัน ขอมูลการถือครองและประเภท

การใชประโยชนท่ีดินของสมาชิกชุมชนจําแนกโดยละเอียด และพ้ืนท่ีบริเวณใดท่ีมีขอตกลงจะฟนฟูสภาพ
ปาไมใหกําหนดขอบเขตลงในพ้ืนท่ีดวย 

- ประเด็นปญหาดานการใชประโยชนท่ีดินท่ีไมเหมาะสมของชุมชน และแนวทางแกไข 
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- แผนการดําเนินงานของชุมชน เนน (1) แผนฟนฟูสภาพปา (2) แผนพัฒนา ใหระบุวา
ดําเนินการอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร และโดยใคร (ชุมชนสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง หรือ
ตองการความชวยเหลือจากภายนอก) ผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนคืออะไร 

6.2) ใหมีการลงนามรับรองทายแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย
ตามท่ีเห็นชอบรวมกัน โดยหัวหนาหนวยสนามกับผูนําชุมชน ซ่ึงจัดใหมีพยานท่ีเปนผูท่ีมีสวนรวมในการ
จัดทํา เชน สมาชิกชุมชน ฝายปกครอง และผูท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี จํานวนรวมไมนอยกวา 5 คน 

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

ประกอบดวย 
- ขอมูลชุมชน พรอมแผนท่ีชุมชน (Community Map) 
- แผนการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย (Land Use Planning) 
- แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย (Land Use Map) 
- ภาพถายบันทึกการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน  

2) แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย (Land Use Map) จัดพิมพแผนท่ี
มาตราสวน 1:4,000 (พิมพ 4 สี) ลงบนไวนิล หรือวัสดุอ่ืนท่ีทนทาน กันน้ํา แลวสงมอบใหชุมชน 1 ชุด  
และหนวยงาน 1 ชุด 

3) ขอมูลการครอบครองและประเภทการใชประโยชนท่ีดินรายครัวเรือน และแผนการใช
ประโยชนท่ีดินของชุมชน บันทึกลงในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เก็บไวท่ีหนวยงาน 1 ชุด 

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

สําเนาสง สตน. ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 กันยายน 2565 
 
หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกขอมูลหรือการจัดสงขอมูลเปนรูปแบบอ่ืน 

เชน Google Form จะแจงใหหนวยงานทราบตอไป 
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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.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดประชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค และรายละเอียดของโครงการใหกับชุมชน 

 

           
2 ดําเนินการจัดหาเอกชนดําเนินงานใหแลวเสร็จ             
3 กํากับดูแลผูรับจางใหดําเนินการ ดังน้ี 

 

           
 3.1 จัดเตรียมเอกสารและแผนที่ประกอบการดําเนินงาน 

 

           
 3.2 ชี้แจงการดําเนินงาน และกระบวนการทํางานรวมกันในแตละขั้นตอนใหกับชุมชน 

 

           
 3.3 สํารวจและบันทึกขอมูลชุมชน รวมกันจัดทําแผนที่ชุมชน  

 

          
 3.4 บันทึกรายละเอียดผูถือครองที่ดิน และประเภทการใชประโยชนที่ดินลงในแบบบันทึกขอมูล

รายครัวเรือน 
 

 

          

 3.5 จัดทําขอบเขตที่ทํากินรายแปลง ลงในแผนที่ภาพถายทางอากาศสี (ortho photo)    
 

        
 3.6 สํารวจแนวเขตที่ทํากินรายแปลง จับพิกัด และบันทึกพิกัดที่ดินรายแปลงลงบนระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร 
  

 

         

 3.7 จัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย    
 

        
 3.8 นําเสนอแผนที่การใชประโยชนที่ดินใหกับชุมชน สํามะโนปญหา แลกเปล่ียนความคิดเห็น หาแนวทาง

แกไขปญหาการใชประโยชนที่ดินของชุมชนโดยยึดหลักวิชาการ และการจัดชั้นคุณภาพลุมน้ํา ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบหรือขอตกลงของชุมชนในเร่ืองการใชประโยชนที่ดินในเขตลุมน้ํายอย โดยใหชุมชนมีที่ดินทํากินตาม
สมควรแกการดํารงชีพและยั่งยืน จัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดินและบันทึกขอตกลงระหวางชุมชนกับ
หนวยงานสนาม 

     
 

      

 3.9 จัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินของชุมชนในเขตลุมน้ํายอย      
 

      
 3.10 การลงนามรับรองทายแผนที่การใชประโยชนที่ดิน โดยหัวหนาหนวยสนามกับผูนําชุมชน       

 

     
 3.11 รายงานผลการดําเนินงาน ถึงหนวยงาน         

 

   
 3.12 บันทึกภาพถายการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 

 

           
4 ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานของผูรับจาง กอน การรายงานถึงสํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า         

 

   
5 รายงานผลการดําเนินงาน ถึง สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า          

 

  
 

หมายเหตุ: ท้ังน้ีสามารถกําหนดแบงระยะเวลาการปฏิบัติงานไดตามความจําเปนและเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี และตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร
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กิจกรรมประชาสมัพันธการสรางเครือขายและเครือขายชุมชนตนน้ํา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
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 เพ่ือสรางความเขมแข็งและเพ่ิม 
ขีดความสามารถของชุมชนในการดําเนินงานดานการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
 3. ถายทอดองคความรูเทคนิคทางวิชาการดานการอนุรักษและจัดการพ้ืนท่ีปาตนน้ําใหกับชุมชน 
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและระหวางเครือขาย 
 4. กระตุนและเสริมสรางจิตสํานึกใหชุมชนตนน้ํามีความตื่นตัว ตระหนักรู และใหความรวมมือใน
การสรางชุมชนท่ีชวยลดผลกระทบตอระบบนิเวศ 
 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

1. มีการจัดตั้งเครือขายชุมชนตนน้ํา ครบถวนตามแผนงาน 
2. เครือขายมีการดําเนินงาน ภายในป พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 2.1 มีคณะกรรมการเครือขายพรอมท้ังบทบาทหนาท่ี 
 2.2 มีการประชุมเครือขาย อยางนอย 2 ครั้ง 
 
การดําเนินงาน 

 แบงการดําเนินงานเปน 2 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
รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานสนามในสังกัด ใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด 

1.2 หนวยงานสนามดานการอนุรักษและจัดการตนน้ําทุกหนวย 
1) ดําเนินการติดตามสถานภาพการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของ

หมูบานท่ีเคยเขารวมกิจกรรม สสอ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
สนาม ตาม QR Code ดานลาง 

 
- ลงพ้ืนท่ีทุกหมูบาน สสอ. ในความรับผิดชอบของหนวยงานสนาม พบปะพูดคุยกับ

คณะกรรมการหมูบานหรือชุมชน ถึงการดําเนินงาน สสอ. ของหมูบานท่ีผานมาวายังมีการดําเนินงานท่ี
เก่ียวของ มีปญหา อุปสรรค และความตองการของชุมชน อะไร อยางไรหรือไม และหากชุมชนมีกิจกรรม
ท่ีตองดําเนินงานบํารุงรักษาตอเนื่อง หนวยงานสนามควรเปนผูประสาน สนับสนุนใหชุมชนเขารวม
กิจกรรม เชน การบํารุงรักษาปาปลูก การซอมแซมฝาย เปนตน 

- รายงานผลตามแบบรายงานผลการติดตามสถานภาพหมูบานท่ีเคยเขารวมกิจกรรม 
สสอ. โดยบันทึกขอมูลเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส พรอมภาพการดําเนินกิจกรรมเปนไฟล jpeg ใสแผน 
CD/DVD ไมตองสงเอกสารฉบับจริง ถึงสํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

2) ดําเนินการประชาสัมพันธ ประสานงาน อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการมีสวนรวม
ของชุมชนในการดําเนินกิจกรรม 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 
- รายงานผลในรูปแบบ one page ใหมีรายละเอียดวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร 

อยางไร ลงใน กลุมไลน: สสอ. และเครือขาย ในทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมรวมกับชุมชน 
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แบบรายงานผลการติดตามสถานภาพหมูบานท่ีเคยเขารวมกิจกรรม สสอ.  
ในความรับผิดชอบของหนวยงานสนามดานการอนุรักษและจัดการตนน้ํา 

หนวย...................................................................สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี………………………………………… 

 มีหมูบานท่ีเขารวมกิจกรรม สสอ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํนวน.........บาน ดังนี้ (ใหรายงานผล
ทุกหมูบานท่ีเขารวมกิจกรรม สสอ.) 

 1. สสอ. บาน........................................ บานหลัก............................................ หมูท่ี.......................... 
ต. .....................................................อ. ............................................... จ. ................................................... 
เคยเขารวมกิจกรรม สสอ. ปงบประมาณ พ.ศ. ..................................................... รวม..........................ครั้ง 
หมูบานนี้  ไมมีการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแลว 
  เนื่องจาก............................................................................................................................ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ยังมีการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยู 
  ไดแก.................................................................................................................................. 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
 ปญหา อุปสรรค ความตองการของชุมชน คือ..................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ความคิดเห็นของหนวยงานสนาม คือ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ใหรายงานหนาละ 1 หมูบาน) 
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 2. สสอ. บาน........................................ บานหลัก............................................ หมูท่ี.......................... 
ต. .....................................................อ. ............................................... จ. ................................................... 
เคยเขารวมกิจกรรม สสอ. ปงบประมาณ พ.ศ. ..................................................... รวม..........................ครั้ง 
หมูบานนี้  ไมมีการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแลว 
  เนื่องจาก............................................................................................................................ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ยังมีการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยู 
  ไดแก.................................................................................................................................. 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
 ปญหา อุปสรรค ความตองการของชุมชน คือ..................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ความคิดเห็นของหนวยงานสนาม คือ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 3. ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หัวหนาหนวย…..............……………………… 
โทร. ......................................................... 
วันท่ี………เดือน…….…....……..พ.ศ….……... 
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2. การดําเนินงานกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา 
เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหกับชุมชน  

แตเพ่ือใหการดําเนินงานกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํายังคงมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไดจัดงบดําเนินงานสําหรับหนวยงานสนามท่ีดําเนินกิจกรรมเครือขายชุมชน
ตนน้ํา ดังแสดงในตารางท่ี 4 กําหนดใหดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 สวนจัดการตนน้ํา สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7 (นครราชสีมา), 9 (อุบลราชธานี), 10 
(อุดรธานี), 11 (พิษณุโลก), 13 (แพร), 13 สาขาลําปาง, 15 (เชียงราย), 16 (เชียงใหม) และสวนศึกษา 
การพัฒนาการอนุรักษตนน้ํา สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา ทําการติดตาม เรงรัดการทํางาน และ 
การรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานสนามในสังกัดใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด 

2.2 หนวยงานสนามดานการอนุรักษและจัดการตนน้ํา 
 1) ชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงคของกิจกรรมกับชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยมีผูนํา

ชุมชน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน รวมปรึกษาหารือถึงเหตุผลและความจําเปน และประโยชนใน
การจัดตั้งเครือขาย  

2) จัดตั้งคณะกรรมการเครือขาย หมูบานท่ีเขารวมเปนสมาชิกเครือขายทุกหมูบาน  
สงตัวแทนเขาเปนคณะกรรมการเครือขาย 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  

ดานอนุรักษและจัดการตนน้ํา ดานการปองกันและควบคุมไฟปา ดานอุทยานแหงชาติ 
ดานสัตวปา เปนตน 

3. ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน เชน ครู ปราชญชาวบาน ผูนําทางศาสนา เปนตน
และคณะกรรมการเครือขายอาจจัดใหมีคณะทํางานฝายตาง ๆ เพ่ิมเติมตามสมควร 
3) จัดเวทีประชุม/เวทีชาวบาน เพ่ือสํามะโนปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุมน้ํา รวมกันหา

สาเหตุของปญหา วางแนวทางแกไข กําหนดเปาหมายการดําเนินงานของเครือขาย 
4) ดําเนินกิจกรรม (หากมี) 
5) รายงานผลตามแบบรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีไดดําเนินการพรอมภาพประกอบการทํากิจกรรมแตละข้ันตอน ซ่ึงกําหนดให
รายงานผลการดําเนินกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา โดยบันทึกขอมูลเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส ใสแผน 
CD/DVD ไมตองสงเอกสารฉบับจริง ถึงสํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
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ตารางท่ี 4 หนวยงานสนามที่สงเสริมชุมชนในกิจกรรมเครือขายชุมชนตนน้ํา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยงานสนาม ช่ือหมูบาน 
หมู
ท่ี 

ตําบล อําเภอ จังหวัด 

สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา 
1 หนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ แมฮางใต 4 นาแก งาว ลําปาง 

 
ตนน้ําหวยโลง สันติสุข 6 นาแก งาว ลําปาง 

 
  ขุนออนพัฒนา 8 บานออน งาว ลําปาง 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7 (นครราชสีมา) 
2 หนวยจัดการตนน้ําลําตะคอง โนนอารีย 19 ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา 

 
  หนองตาแกว 8 ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา 

  ปอหู 3 ปงตาลอง ปากชอง นครราชสีมา 
3 หนวยจัดการตนน้ําลําปะทาว หินหนีบ 6 ทาหินโงม เมือง ชัยภูมิ 

 
  วังโพน 4 ทาหินโงม เมือง ชัยภูมิ 

 
  ซับสมบูรณ 8 ทาหินโงม เมือง ชัยภูมิ 

4 หนวยจัดการตนน้ําทุงลุยลาย ทุงลุยลาย 1 ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 
  น้ําทิพย 3 ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 
  หนองหญาโกง 4 ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 
  หนองเชียงรอดเหนือ 7 ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 
5 หนวยจัดการตนน้ําคลองไผ เขากระเจียว 13 ลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย 

 
  คลองโปง 5 ลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 9 (อุบลราชธานี) 
6 หนวยจัดการตนน้ําหวยสวาย- แซรสะโบว 6 ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ 

 
หวยหลวง กลาง 5 ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ 

  คูสี่แจ 4 ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ 
  จําปานวง 3 ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ 
  ไรพัฒนา 2 ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 10 (อุดรธานี) 
7 หนวยจัดการตนน้ําน้ํากํ่า สรางติ่ว 7 นาแก นาแก นครพนม 

 
  ตนผึง้ 9 นาแก นาแก นครพนม 

 
  แกงนอย 10 นาแก นาแก นครพนม 

8 หนวยจัดการตนน้ําน้ําโสม นาแค 1 นาแค นายูง อุดรธาน ี

 
  โนนศิลา 6 นาแค นายูง อุดรธาน ี

 
  วังแข 3 นาแค นายูง อุดรธาน ี

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 (พิษณุโลก) 
9 หนวยจัดการตนน้ําขุนน้ําปาด หวยยศ 5 มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถ 

 
  มวงเจ็ดตน 2 มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถ 

 
  มวงเจ็ดตน 7 มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถ 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยงานสนาม ช่ือหมูบาน 
หมู
ท่ี 

ตําบล อําเภอ จังหวัด 

10 หนวยจดัการตนน้ําหวยทรายขาว 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 

11 หนวยจัดการตนน้ําหวยตะเบาะ 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 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ ท่ี 13 (แพร) 
12 หนวยจัดการตนน้ําหวยสะแตง ไรไทรงาม 2 ปอน ทุงชาง นาน 

 
  ใหม 5 ปอน ทุงชาง นาน 

 
  ปอน 6 ปอน ทุงชาง นาน 

13 หนวยจัดการตนน้ําน้ําเลียบ ทุงชาง 2 ทุงชาง ทุงชาง นาน 

 
  หวยยาง 4 ทุงชาง ทุงชาง นาน 

 
  ทุงผึ้ง 5 ทุงชาง ทุงชาง นาน 

 
  แพะกลาง 6 ทุงชาง ทุงชาง นาน 

14 หนวยจัดการตนน้ําน้ําแหน น้ําไคร 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 

15 หนวยจัดการตนน้ําน้ํางาว น้ํางาว 5 บอ เมือง นาน 

 
  ภูเวียง 3 บอ เมือง นาน 

 
  สาระสุขสันต 6 บอ เมือง นาน 

 
  ทรายทอง 8 บอ เมือง นาน 

16 หนวยจัดการตนน้ําแมจริม บอน 1 แมจริม แมจริม นาน 

 
  กอ 3 แมจริม แมจริม นาน 

 
  ฝาย 2 แมจริม แมจริม นาน 

17 หนวยจัดการตนน้ําน้ํากาด หนองเตา 5 ศรีษะเกษ นานอย นาน 

 
  ใหม 7 ศรีษะเกษ นานอย นาน 

 
  หนองผํา 13 ศรีษะเกษ นานอย นาน 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยงานสนาม ช่ือหมูบาน 
หมู
ท่ี 

ตําบล อําเภอ จังหวัด 

18 หนวยจัดการตนน้ําแมพวก น้ําแรม 4 หวยไร เดนชัย แพร 

 
  ฮานน้ําหมอ 6 หวยไร เดนชัย แพร 

 
  หวยลากปนใน 10 หวยไร เดนชัย แพร 

 
  หวยปากทอด 2 หวยไร เดนชัย แพร 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 สาขาลําปาง 
19 หนวยจัดการตนน้ําแมเสริม โปงน้ํารอน 1 เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง 

 
  ก่ิวหวยเบิก 2 เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง 

 
  สันโปง 3 เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) 
20 หนวยจัดการตนน้ําดอยผาหมน ตนผึง้ 16 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 

 
  ผาแดงบน 11 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 

 
  ผาแดงลาง 10 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 

 
  ปางถํ้า 9 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 

 
  น้ําญวณพัฒนา 19 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 

21 หนวยจัดการตนน้ําแมปูน หวยทรายขาว 7 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย 

 
  หินลาดใน 7 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย 

 
  หินลาดนอก 7 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย 

 
  ปาตึง 5 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย 

22 หนวยจัดการตนน้ําขุนลาว ขุนลาว 7 แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย 
  หวยคุณพระ 12 แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย 
  ปางมะกาด 8 แมเจดีย เวียงปาเปา เชียงราย 
  หวยน้ํากืน 13 แมเจดีย เวียงปาเปา เชียงราย 
  หวยทราย 9 แมเจดีย เวียงปาเปา เชียงราย 
  ทุงยาว 7 แมเจดีย เวียงปาเปา เชียงราย 
  แมหาง 7 ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย 
  หวยไคร 8 ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม) 
23 หนวยจดัการตนน้ําดอยสามหม่ืน สามหม่ืน 6 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม 

 
  หวยงู 1 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม 

 
  หวยน้ําร ู 5 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม 

 
  ปาเก๊ียะใหม 5 เมืองคอง เชยีงดาว เชียงใหม 

24 หนวยจัดการตนน้ําแมอวม ปาปงเปยง 13 ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม 

 
  สันพัฒนา 17 ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม 

 
  สันเก๋ียง 17 ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยงานสนาม ช่ือหมูบาน 
หมู
ท่ี 

ตําบล อําเภอ จังหวัด 

25 หนวยจัดการตนน้ํายางอมพาย 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 

26 หนวยจัดการตนน้ําแมลอง สบลอง 5 บานทับ แมแจม เชียงใหม 

 
  ทุงแก 6 บานทับ แมแจม เชียงใหม 

 
  ขุนปอน 12 บานทับ แมแจม เชียงใหม 

 
  หวยวอก 12 บานทับ แมแจม เชียงใหม 

27 หนวยจัดการตนน้ําสวนปาสิริกิติ ์ แมหล ุ 2 กองแขก แมแจม เชียงใหม 

 
  อมลาน 5 กองแขก แมแจม เชียงใหม 

 
  แมคงคา 10 กองแขก แมแจม เชียงใหม 

28 หนวยจัดการตนน้ําขุนแมหาด 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 

 
  ปตุคี 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 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยงานสนาม ช่ือหมูบาน 
หมู
ท่ี 

ตําบล อําเภอ จังหวัด 

29 หนวยจัดการตนน้ําแมแตะ แวนนารนิ 1 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  นากลาง 2 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ป ู 3 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  วังดิน 4 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ฮอมตอ 5 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ลีห้ลวง 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 

 
  พระธาตุ 5 ดวง 15 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ใหมน้ําผึ้ง 16 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

 
  ผายอง 17 ลี ้ ลี ้ ลําพูน 

30 หนวยจัดการตนน้ําแมกลาง แมแอบใน 6 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  ปาแขม 6 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  ตีนผา 6 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  ใหมสนามกีฬา 6 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  สบแอบ 6 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  หลายหวย 9 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  หวยน้ําอุน 9 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  ขุนกลาง 7 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  ผาหมอน 8 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  ผาหมอนใหม 8 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  เมืองอาง 9 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  แมลา 9 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  หวยน้ําป 9 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  แมปากอ 9 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  อางกานอย 17 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  สบหาด 17 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  แมกลางหลวง 17 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 

 
  หนองหลม 22 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 
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แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
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4. ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรม หนวยนับ จํานวน 
จํานวนสมาชิกท่ีเขารวม 

หมายเหต ุ
ชาย หญิง 

1. ...................................................................... 
2. …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

     

5. ภาพกิจกรรมการดําเนินงานของเครือขาย 
 ระบุใหชัดเจนวาทํากิจกรรมอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 
 
 

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

หัวหนาหนวย…..............……………………… 
โทร. ......................................................... 
วันท่ี………เดือน…….…....……..พ.ศ….……... 
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ภาคผนวก 1 แบบบันทึกขอมูลชุมชน 

     
PDF: https://bit.ly/3DR6etq   Word: https://bit.ly/3DXC4EG 

ภาคผนวก 2 แบบบันทึกขอมูลรายครัวเรือน 

     
PDF: https://bit.ly/3lU2DEU   Word: https://bit.ly/3jfBuKQ 

ภาคผนวก 3 คูมือการปฏิบัติงานในการจัดการพ้ืนท่ีปาอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําเสื่อมสภาพ 

 
PDF: https://bit.ly/3pgdlrh 
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