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ค าน า 

 
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช โดยสํานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา ดําเนิน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (สสอ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  
กับชุมชนที่อยู่อาศัยและ/หรือทํากินในและรอบพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ให้มีความสามารถในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ปุาไม้ท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของชุมชน และเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กําหนดให้หน่วยงานที่มีแผนงานกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ดําเนินงานภายใต้การบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้มีการ
ดําเนินงานที่สอดรับกับภารกิจของกรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินงาน
ที่ใกล้เคียงกับกระบวนงาน สสอ. อยู่แล้ว 

  รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ปุา
อนุรักษ์ (สสอ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ เป็นการนํารายงานผลที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภาคสนามมาประมวลและสรุปเป็นผลการดําเนินงานในภาพรวม ตลอดจนอุปสรรคและข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานในพ้ืนที่และชุมชน สําหรับรายงานต่อผู้บริหาร เป็นข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 23 ระดับ
ความสําเร็จของการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วม ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์กับผู้ที่สนใจ และปรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีต่อไป 
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การบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม 
 

หลักการและเหตุผล 

  การมีส่วนร่วมถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
โดยเฉพาะในบทบัญญัติของมาตรา 57 รัฐต้อง (2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บํารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ  
และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ดําเนินการและได้รับประโยชน์จากการดําเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับ  
ตามบทบัญญัติของ มาตรา 58 วรรคแรก ที่กําหนดไว้ว่า “การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้
ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้อง
ดําเนินการให้มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือ
ชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน  
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ” ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งที่จะนําพาไปสู่
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

  ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 การมีส่วนร่วมถูกกําหนดไว้ในมาตรา 8 
วรรคสาม ความว่า “ในการกําหนดให้พ้ืนที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ  
หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการ ทั้งนี้ ตาม
ประกาศที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” และมาตรา 18 วรรคสาม กําหนดไว้ว่า  
“แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการดําเนินการ แนวทาง  
การจัดการ และการกํากับดูแลการใช้พ้ืนที่ และให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มี  
ส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนด้วย” และความในวรรคสี่ กําหนดไว้ว่า “ในการรับฟัง 
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ตามวรรคสาม ให้นํา
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในมาตรา ๘ วรรคสาม มาใช้บังคับด้วย โดยอนุโลม” เช่นเดียวกันกับ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2562 มาตรา 48 วรรคสาม กําหนดไว้ว่า “ในการ
กําหนดให้พ้ืนที่บริเวณใดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย ชุมชนที่เก่ียวข้อง และประชาชน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการ ทั้งนี้ ตามประกาศ
ที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” และมาตรา 52 วรรคสอง กําหนดไว้ว่า 
“แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท  
การบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ปุาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ตามมาตรา ๔๕ (๓) และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ประกาศกําหนด โดยอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ในการจัดทําแผนแนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ปุา การดูแลและฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากิน
ของสัตว์ปุา การคุ้มครองและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และ



๒ 
 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุานั้น” ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทั้งพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2562 ที่เป็นกฎหมายเฉพาะของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ล้วนแต่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
ทั้งสิ้น 

  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ดําเนินการ  
ในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ เช่น โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา 
(รสทป.) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (สสอ.) เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ดําเนินงานในลักษณะเฉพาะของแต่ละสํานัก/แต่ละหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ของกรมและมี  
ทิศทางการดําเนินงานไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
จึงกําหนดให้ดําเนินงานภายใต้การบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาอย่างมีส่วนร่วม 

2. ลดความซ้ําซ้อนในการรับเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืนของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ 

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  
การปูองกันรักษาพ้ืนที่ การปูองกันไฟปุา การฟ้ืนฟูและเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่ปุา และการแก้ไขปัญหา
ด้านสัตว์ปุา 

4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปุาไม้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย สร้างรายได้เสริม
แบบพ่ึงตนเองให้กับราษฎรในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมและมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายได้มี 
ส่วนร่วมในภารกิจด้านการอนุรักษ์ การปูองกันรักษาพ้ืนที่ การปูองกันไฟปุา การฟ้ืนฟูและเพ่ิมความชุ่มชื้น
ให้แก่พ้ืนที่ปุาและการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ปุา จึงได้กําหนดแนวทางและขั้นตอนในการดําเนินงานเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 หน่วยงานภาคสนามที่เกี่ยวข้อง รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมแก่หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายเปูาหมาย และดําเนินการสํารวจศักยภาพ ความพร้อม และข้อมูล
พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย โดยร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ดําเนินการ และ
สําหรับการดําเนินการให้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้นํา/สมาชิกภายในชุมชนในการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
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1.2 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์  แต่งตั้ งคณะท างานส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
กิจกรรม…...... ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่.... .... (..................) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายในเบื้องต้น เข้าร่วมโครงการ โดยมีองค์ประกอบของคณะทํางานประกอบด้วย ผู้อํานวยการส่วน 
ที่กํากับดูแลแผนงาน/โครงการเป็นหัวหน้าคณะทํางาน ผู้อํานวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากร
ปุาไม้และสัตว์ปุา หัวหน้าฝุายหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนจากส่วนอุทยานแห่งชาติ และ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุาหรือหัวหน้าหน่วยงานในพื้นท่ีที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ของส่วนที่
กํากับดูแลแผนงาน/โครงการ เป็นคณะทํางานและเลขานุการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ถ่ายทอดความรู้/แนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 
และถ่ายทอดความรู้การจัดทําแผนงาน/โครงการให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย
เปูาหมาย 

2) พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่มีความเหมาะสม
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี 

3) ประสานงาน/กํากับดูแล/ให้คําปรึกษา/ติดตามการดําเนินงานและตัวชี้วัดของ
หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ แก้ไขปัญหา เร่งรัดและตรวจสอบ
การดําเนินงานให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่นําเสนอ 

4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายในเบื้องต้นของคณะทํางาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว ให้พิจารณาร่วมกับผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการ 

1.3 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชื่อว่า คณะกรรมการ
บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่…. . . 
(...................) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ เป็นประธาน ผู้อํานวยการ
ส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการส่วน
ประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้  

1) พิจารณา แผนงาน/โครงการ ความซ้ําซ้อนของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย การใช้ 
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ืออนุมัติการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการ 
อนุมัติงบประมาณสําหรับดําเนินการ  

2) ให้คําปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า แนะนํา และแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน 
ของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 

3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ขั้นจัดท าแผนงาน/โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้รับการจัดสรร
เงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ 1 : พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรม
งานจัดการลุ่มน้ํา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่
ปุาอนุรักษ์ (สสอ.) และงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ปุาไม้ 
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นอกจากนี้ยังได้รับการจัดสรรภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม
จัดการพ้ืนที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (สสอ.) และเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ปุา และยังได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 

จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนใน 2 ลักษณะ ทั้งเบิกจ่ายลักษณะงบดําเนินงานและงบลงทุน 
ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วม ในการนําเสนอแผนงาน/
โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย เพ่ือขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดพ้ืนที่
รับผิดชอบดําเนินงานและดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่เป็นภารกิจหลักของกรม ทั้งด้าน
การอนุรักษ์ การปูองกันรักษาพ้ืนที่ การปูองกันไฟปุา การฟ้ืนฟูและเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่ การแก้ไข
ปัญหาด้านสัตว์ปุา และเพ่ือให้การนําเสนอแผนงาน/โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกัน จึงได้กําหนดรูปแบบ/แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ตามแบบรายงานที่ 1 แบบเสนอแผนงาน/
โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน/รายจ่ายอื่น 

สําหรับการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
มีนโยบายการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วม ในเรื่อง “เครือข่ายหนึ่งเดียว”  
นั่นคือเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช (อส.อส.) แต่เนื่องจากกระบวนการ
งบประมาณได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืนในหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (สสอ.) โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ปุา
ไม้ เครือข่ายราษฎรพิทักษ์ปุา และเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน ดังนั้น เพ่ือตอบสนองต่อ
นโยบายดังกล่าวและเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงดําเนินการบูรณาการแผนงานในลักษณะเนื้องานด้านการอนุรักษ์ การปูองกัน
รักษาพ้ืนที่ การปูองกันไฟปุา การฟ้ืนฟูและเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่และการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ปุา 
เพ่ือให้หนึ่งเครือข่ายสามารถดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของกรมได้อย่างครอบคลุม/หลากหลาย  
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงานให้แต่ละเครือข่ายเลือกดําเนินการในกิจกรรมหลักภายใต้
วัตถุประสงค์ของเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเลือกดําเนินกิจกรรมรองให้ครอบคลุมภารกิจของกรมทุกด้าน 
ตามความเหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมการดําเนินงานแยกตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

ภารกิจกรม กิจกรรม 
ด้านการป้องกันทรัพยากร 
ในพื้นที่ป่า 

1. ลาดตระเวน ดูแลรักษาพ้ืนที่ปุาร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
2. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
3. การหา/แจ้งข่าว 
4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
5. การปูองกันรักษาปุาตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น การบวชปุา  
    สืบชะตาปุา เป็นต้น 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ภารกิจกรม กิจกรรม 
 6. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ 

    ที่เก่ียวข้อง 
7. การแก้ไขปัญหาช้างปุาและสัตว์ปุาออกนอกพ้ืนที่ 
8. อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................. 

ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า 

1. การจัดทําแนวกันไฟชุมชน 
2. สร้างแนวกันไฟปุาเปียก 
3. ทํา/ปรับปรุงทางตรวจการณ์บริเวณแนวกันไฟ 
4. ชิงเก็บ ลดการเผา 
5. การลาดตระเวนตรวจหาไฟปุา  
6. ตั้งจุดเฝูาระวังไฟปุา 
7. ปฏิบัติงานดับไฟปุา 
8. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
9. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ดับไฟปุา 
10. อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................   

ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ 
เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ 

1. การอนุรักษ์ตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น การสืบชะตาสายน้ํา  
    เป็นต้น 
2. ปลูกปุาเสริมบริเวณปุาชุมชน/ปุาอนุรักษ์ 
3. ปลูกปุาพ้ืนบ้าน สมุนไพร อาหารชุมชน 
4. ปลูกต้นไม้ สองข้างทาง/ลําคลอง/แนวรอบหมู่บ้าน 
5. ปลูกหญ้าแฝก 
6. ก่อสร้างฝายต้นน้ําแบบถาวร 
7. ก่อสร้างฝายต้นน้ําแบบกึ่งถาวร 
8. ก่อสร้างฝายต้นน้ําแบบผสมผสาน 
9. บํารุงดูแลรักษาปุาปลูก 
10. บํารุงดูแลรักษาปุาพ้ืนบ้าน สมุนไพร อาหารชุมชน 
11. จัดสร้างเรือนเพาะชําประจําหมู่บ้าน 
12. เพาะชํากล้าไมเ้ศรษฐกิจ 
13. จัดทําระบบประปาภูเขา 
14. ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
15. จัดสรา้งที่กักเก็บน้ํา 
16. จัดทําปูายประชาสัมพันธ์ 
17. จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
18. สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ปุาต้นน้ํา 
19. พัฒนาแหล่งน้ํา 
20. ปรับปรุงทางเดินธรรมชาติ ภูมิทัศน์ และจุดชมวิว 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ภารกิจกรม กิจกรรม 
 21. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

22. ปลูกเสริมพืชพ้ืนล่างในปุาธรรมชาติ/ปุาชุมชน 
23. ปลูกต้นไม้ตามพ้ืนที่รกร้าง/พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
24. ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชน 
25. ปล่อยพันธุ์สัตว์ปุา/สัตวน์้ําสู่ธรรมชาติ 
26. กําหนดแนวเขตระหว่างปุาและพ้ืนที่ทํากิน 
27. ทําปูายกําหนดแนวเขตปุาอนุรักษ์ 
28. จัดเวทีชาวบ้านของชุมชนในพืน้ที่ลุ่มน้ําเครือขา่ย 
29. การประชุมการดําเนินงาน การกําหนดกติกาของชุมชน/หมู่บ้าน 
30. โครงการปลูกปุาเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูปุาต้นน้ํา ปุาชายเลน  
      และปูองกันไฟปุา  
31. อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................. 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
ด้านป่าไม้ 

1. กลุ่มด้านการปลูกไม้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 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 
    1.7 การปลูกไม้เพ่ือทําธูป 
    1.8 การเพาะกล้าไม้ขาย 
    1.9 การปลูกไม้เศรษฐกิจ 
    1.10 การปลูกต้นไม้เพ่ือขุดล้อม 
    1.11 อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................................... 
2. กลุ่มด้านการท าประดิษฐกรรมจากไม้ขนาดเล็ก 
    2.1 การทําของที่ระลึก 
    2.2 การทําเครื่องใช้ 
    2.3 การแกะสลัก 
    2.4 การทําเฟอร์นิเจอร์ 
    2.5 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................... 
3. กลุ่มด้านการเก็บหาผลิตผลป่าไม้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
    3.1 การเก็บเห็ดปุา 
    3.2 การเก็บหาของปุา 
    3.3 การเก็บสมุนไพร 
    3.4 การเก็บพืชผักปุา และไม้กินได้ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ภารกิจกรม กิจกรรม 
     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 การกําจัดโรคราและแมลงจากพ้ืนที่สวนปุา 
    3.12 การเลี้ยงหนอนไม้ไผ่ 
    3.13 การเก็บถนอมอาหาร หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
    3.14 อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................... 
4. กลุ่มด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 
    4.1 การเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาเลี้ยงลูกด้วยนม 
    4.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาเลื้อยคลาน 
    4.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาปีก 
    4.4 อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................ 
5. กลุ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    5.1 การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
    5.2 โฮมสเตย์ 
    5.3 การจําหน่ายของที่ระลึกจากปุา (จัดทําและจําหน่าย)  
    5.4 การนวดแผนไทยเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    5.5 อื่น ๆ (ระบุ) .......................................................................... 
6. กลุ่มอาชีพอ่ืน (เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์) 
    6.1 เพาะเห็ดฟาง 
    6.2 ดอกไม้จันทน์จากซังข้าวโพด 
    6.3 กระดาษจากใยสับปะรด/กระดาษจากขี้ช้าง 
    6.4 อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................. ...........  
หมายเหตุ : 
1. การตั้งกลุ่มอาชีพ ให้พิจารณากลุ่มอาชีพด้านปุาไม้เป็นหลักก่อน   
    โดยดูบริบทของชุมชนที่มีอาชีพดั้งเดิม ภูมิปัญญาที่ชุมชนมีอยู่  
    และพิจารณาถึงความยั่งยืนของกลุ่มท่ีจัดตั้งด้วย 
2. หากเป็นกลุ่มอาชีพอ่ืน ต้องสามารถอธิบายถึงความเชื่อมโยงกับการ  
    อนุรักษ์ได้ เช่น การผลิตข้าวแบบอินทรีย์ การเพาะเห็ดฟาง การทํา   
    ดอกไม้จันทน์จากซังข้าวโพด การผลิตกระดาษจากใยสับปะรด ฯลฯ 
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ทั้งนี้ ให้หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายและคณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมกับ
หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ในการเขียนข้อเสนอแผนงาน/โครงการตามแบบที่กําหนด เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายที่กําหนด โดยให้กําหนดแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินกิจกรรมให้ครอบคลุม  
ทั้งปีงบประมาณนั้น ๆ 

3. ขั้นการพิจารณา/อนุมัติโครงการ 

3.1 หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย นําเสนอ
แผนงาน/โครงการต่อคณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรม................ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่..... 
(..................) 

3.2 คณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรม…....... สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่..... 
(..................) ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ ภายใต้แนวทางและ
คู่มือที่กรมกําหนด โดยในการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายของคณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ดังกล่าว ให้พิจารณาร่วมกับผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ  

3.3 คณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรม..... .... สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่..... 
(..................) โดยหัวหน้าคณะทํางาน และเลขานุการคณะทํางาน นําเสนอหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ผ่าน
การคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ต่อคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วน
ร่วม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี……. (...................) เพ่ือพิจารณาต่อไป 

3.4 คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วม สํานัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่…... (......................) พิจารณา แผนงาน/โครงการ ความซ้ําซ้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่าย การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ืออนุมัติการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการอนุมัติ
งบประมาณสําหรับดําเนินการ 

3.5 คณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรม……......... สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่..... 
(................) โดยหัวหน้าคณะทํางานและเลขานุการคณะทํางาน รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบูรณาการ
การบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วม สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่…... (..........) เพ่ือดําเนินการแจ้งผล
ให้แก่หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นํา/คณะกรรมการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

4. ขั้นด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้ 

4.1 คณะกรรมการเครือข่ายของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ต้องเปิดบัญชีธนาคาร 
ในนาม “เครือข่าย.......................บ้าน...................” เพ่ือใช้จ่ายสําหรับการดําเนินกิจกรรม 

4.2 ดําเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนงาน/โครงการ ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย
ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนทีเ่ป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลทางวิชาการในการดําเนินกิจกรรม 

4.3 การจัดทําบัญชีรายรับ–รายจ่าย ให้คณะกรรมการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย  
จัดทําบัญชีรายรับ–รายจ่ายให้เป็นไปตามกิจกรรมการดําเนินงานที่นําเสนอไว้ในแผนงาน/โครงการ ชี้แจง
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รายละเอียดการจัดทําบัญชีรายรับ–รายจ่าย เพ่ือให้มีการจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการ
ดําเนินงานทั้งที่เกี่ยวกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยมีรูปแบบการจัดทําบัญชีรายรับ–
รายจ่ายเบื้องต้น (แบบรายงานที่ 2) โดยแยกเป็นรายกิจกรรมที่ดําเนินการ 

4.4 การจัดทําทะเบียนคุมเครื่องมือ/อุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ (ถ้ามี) กรณีที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเครือข่าย ได้ใช้เงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน ไปจัดหาเครืองมือ/อุปกรณ์ ประกอบการดําเนินงานตามกิจกรรมต่าง  ๆ
ให้คณะกรรมการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย จัดทําทะเบียนคุมเครื ่องมือ/อุปกรณ์และสิ ่งของ
เครื่องใช้ (แบบรายงานที่ 3) เพ่ือช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปูองกันการสูญหาย 

5. การติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 
1) การติดตามและประเมินผล 
2) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

      –  การรายงานผลการอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
      –  การรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน 
      –  การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

การสรุปผลตัวชี้วัดที่กําหนดตามแผนงาน/โครงการ 
 1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 3) ตัวชี้วัดเชิงผลสัมฤทธิ์ 

ตารางท่ี 2 สรุปขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow) 

ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 การแต่งตั้งคณะท างาน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ แต่งตั้งคณะทํางานส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม กิจกรรม................. สํานักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ี...... (..................) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/
ชุมชนเครือข่ายในเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการ โดยมี
องค์ประกอบของคณะทํางานประกอบด้วย ผู้ อํานวยการ
ส่ วนที่ กํ ากับดูแลแผนงาน/โครงการ  เป็นหั วหน้ า
คณะทํางาน ผู้อํานวยการส่วนประสานความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา หัวหน้าฝุายหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนจากส่วนอุทยาน
แห่งชาติ และส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทํางานและเจ้าหน้าที่
ของส่วนที่กํากับดูแลแผนงาน/โครงการ เป็นคณะทํางาน
และเลขานุการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ 

 



๑๐ 
 

 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
      1) ถ่ายทอดความรู้/แนวทางการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทร ัพยากรปุา ไม ้และส ัตว ์ป ุา  และถ่ายทอด
ความรู้การจัดทําแผนงาน/โครงการให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายเปูาหมาย 
    2) พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการของหมู่บ้าน/
ชุมชนเครือข่ายที่มีความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานใน
พ้ืนที ่
    3) ประสานงาน/กํากับดูแล/ให้คําปรึกษา/ติดตาม
การดําเนินงานและตัวชี้วัดของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่
เข้าร่วมโครงการ และแก้ไขปัญหา เร่งรัดและตรวจสอบ
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่นําเสนอ 
    4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย
เบื้องต้นของคณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว  
ให้พิจารณาร่วมกับผู ้นําหมู ่บ ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 

 

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
บูรณาการการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้
แบบมีส่วนร่วม 

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ แต่งตั้งคณะกรรมการโดยใช้ชื่อ
ว่ า  คณะกรรมการบู รณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่..... (.................) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
ผู้ อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ เป็นประธาน 
ผู้ อํ านวยการส่ วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่ มงาน ผู้ แทน
ห น ่ว ย ง า น ภ า ย น อ ก ที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง เ ป ็น ก ร ร ม ก า ร
ผู้อํานวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากร
ปุาไม้และสัตว์ปุา เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  
    1) พิจารณา แผนงาน/โครงการ ความซ้ําซ้อนของ
หมู่บ้าน/ช ุมชนเคร ือข่าย การใช ้งบประมาณให้เก ิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ืออนุมัติการเข้าร่วมโครงการ รวมถึง
การอนุมัติงบประมาณสําหรับดําเนินการ  
    2) ให้คําปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า แนะนํา และแก้ไข
ปัญหาในการดําเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที ่
เข้าร่วมโครงการ 
    3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ 



๑๑ 
 

 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
3 การถ่ายทอดความรู้

ความเข้าใจให้แก่
หมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายที่สนใจ 
เข้าร่วมโครงการ 

ดําเนินการถ่ายทอดความรู้และชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
    1) หลักการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
และส ัต ว ์ป ุา ตั ้ง แต ่ต ้นน้ํ า  กล า งน้ํ า  และปลายน้ํ า  
โดยมุ่งเน้นให้หมู ่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย  ได้มีส่วนร่วม 
ในภารกิจของกรม ด้านการอนุรักษ์ การปูองกันรักษา
พ้ืนที่ การปูองกันไฟปุา การฟ้ืนฟูและเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่
พ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาช้างปุาและสัตว์ปุาออกนอกพ้ืนที่ และ
เปูาหมายของกรมที่จะให้ทุกเครือข่ายดําเนินงานอย่างมี
เอกภาพ ภายใต้ “เครือข่ายหนึ่งเดียว” นั่นคือ เครือข่ายอาสา 
สมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช (อส.อส.) 
    2) หลักการ/แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการ และ
การกําหนดกิจกรรมที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือให้
ชุมชน/หมู่บ้านเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/
โครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ โดยชี้แจงให้เห็นถึงการเลือก
ดําเนินการในกิจกรรมหลักภายใต้วัตถุประสงค์ของการได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณของกรมเพ่ือดําเนินการในภารกิจ
ดังกล่าว และการเลือกดําเนินกิจกรรมรองเพ่ือให้ครอบคลุม
ภารกิจของกรมทุกด้าน 
    3) การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือ
ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ 
    4) การจัดทําบัญชีรายรับ–รายจ่าย เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินอุดหนุน/รายจ่ายอื่นเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
ทีไ่ด้รับอนุมัติ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

1. คณะทํางาน
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 
2. หน่วยงาน
ในพ้ืนที่ที่
ได้รับ
มอบหมาย 
3. หมู่บ้าน/
ชุมชน
เครือข่ายที่
ต้องการขอรับ
เงินอุดหนุน/
รายจ่ายอื่น 

4 การจัดท าแผนงาน/
โครงการ ข้อมูลพื้นฐาน 
การก าหนดกิจกรรมและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.1 หมู ่บ ้าน/ช ุมชนเคร ือข ่ายที ่ต ้องการขอร ับเง ิน
อุดหนุน/รายจ่ายอื่น ร่วมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ
เพ่ือขอรับเงิน อุดหนุน/รายจ่ายอื่น ตามแนวทางที่กําหนด 
(แบบรายงานที่ 1 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ) ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลหลัก ๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 
    1) หลักการ/วัตถุประสงค์ 
    2) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย 
    3) ระบุกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองที่จะดําเนินการ 
โดยให้ครอบคลุมภารกิจของกรมทุกด้าน 
    4) แผนที่สังเขปของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน พ้ืนที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน และจุดที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย 

1. คณะทํางาน
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 
2. หน่วยงาน
ในพ้ืนที่ที่
ได้รับ
มอบหมาย 
3. หมู่บ้าน/
ชุมชน
เครือข่ายที่
ต้องการขอรับ 



๑๒ 
 

 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
      5)  แผนการดําเนินงาน  โดยดําเนินกิจกรรมให้

ครอบคลุมทั้งปีงบประมาณนั้น ๆ 
    6) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
4.2 ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายจัดตั้งคณะกรรมการ (ระบุ
รายชื่อกรรมการและสมาชิก) โดยมีคณะทํางานส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม/หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ ได้รับมอบหมาย  
เป็นผู้ให้คําปรึกษาด้านวิชาการ  
4.3 ให้หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ ได้รับมอบหมายร่วมกับ
หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายนําเสนอแผนงาน/โครงการ  
ผ่านคณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

เงินอุดหนุน/
รายจ่ายอื่น 

5 การคัดเลือกและอนุมัติ
หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย
ให้ได้รับการสนับสนุน
เงินงบประมาณเงิน
อุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน  

5.1 คณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม พิจารณาคัดเลือก
หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ให้เข้าร่วมโครงการ โดยให้
พิจารณาหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่มีตั้งอยู่ในหรือรอบ
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ หรือพ้ืนที่โครงการพระราชดําริ/โครงการ
พัฒนาเพ่ือความมั่นคง และมีขอบเขตการปกครองของ
หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์หรือ
พ้ืนที่โครงการพระราชดําริ  
5.2 คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากร  
ปุาไม้แบบมีส่วนร่วม พิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติ
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณเงินอุดหนุน/รายจ่าย
อ่ืน 
5.3 คณะกรรมการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับ     
การคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการจากส่วนราชการ 
ดําเนินการเปิดบัญชีธนาคารในนาม “เครือข่าย................. 
บ้าน...................” และดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยมี
คณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม/หน่วยงานในพ้ืนที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลทางวิชาการ 

1. คณะกรรมการ
บูรณาการ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ปุาไม้แบบมี
ส่วนร่วม 
2. คณะทํางาน
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 
3. หน่วยงาน
ในพ้ืนที่ที่
ได้รับ
มอบหมาย 
4. หมู่บ้าน/
ชุมชน
เครือข่ายที่
ได้รับ
คัดเลือก/
อนุมัติให้
ได้รับเงิน
อุดหนุน/
รายจ่ายอื่น 

 



๑๓ 
 

 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
6 การจัดท าบัญชีรายรับ –

รายจ่าย 
ให้คณะกรรมการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย จัดทําบัญชี
รายรับ–รายจ่ายเงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืนดังกล่าว ให้
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ เพ่ือความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ (แบบรายงานที่ 2) 

หมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายที่
ได้รับเงิน
อุดหนุน/
รายจ่ายอื่น 

7 การจัดท าทะเบียนคุม
เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 

ให้คณะกรรมการของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย จัดทํา
ทะเบียนคุมเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพ่ือช่วยให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและปูองกันการสูญหาย (แบบรายงาน
ที่ 3) 

หมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายที่
ได้รับเงิน
อุดหนุน/
รายจ่ายอื่น 

8 ด าเนินกิจกรรมตามที่
ระบุไว้ในแผนงาน/
โครงการ  
 

หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  โดยมี
หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษาและ
ให้ข้อมูลทางวิชาการในการดําเนินกิจกรรม 

1. หมู่บ้าน/
ชุมชน
เครือข่ายที่
ได้รับเงิน
อุดหนุน/
รายจ่ายอื่น 
2. หน่วยงาน
ในพ้ืนที่ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

9 การติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 การติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปุา
ไม้แบบมีส่วนร่วม /คณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม/
หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ดําเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าและการใช้จ่ายเงินของหมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายเป็นระยะ ๆ โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน กิจกรรม
ของเครือข่าย และประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการภายใต้ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ ตลอดจนให้คําปรึกษา 
แก้ไขปัญหาให้ลุล่วง รวมทั้งเร่งรัดและตรวจสอบการรายงาน
ผลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกําหนดเวลา 
9.2 การรายงานผลการอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
    สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ รายงานผลความก้าวหน้า 
การอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด (แบบรายงานที่ 4) ให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืชทราบ เป็นรายไตรมาส  

1. คณะกรรมการ
บูรณาการ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ปุาไม้แบบมี
ส่วนร่วม/
หน่วยงานใน
พ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. สํานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ 
3. สํานักส่วนกลาง 
ที่เก่ียวข้อง 



๑๔ 
 

 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
  โดยให้รายงานภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส  

9.3 การรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน 
    สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์  รายงานความก้าวหน้า 
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด (แบบรายงานที่ 5) ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดที่ก ากับดูแล เป็นรายไตรมาส โดยให้รายงาน
ภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส  
9.4 การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
    1) เมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นตามแผนงาน/โครงการ
แล้ว ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่
ที่ได้รับมอบหมาย หรือคณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จัดทํ า รายงานผลการดํ า เนิ นกิ จกรรม เป็ นรู ป เล่ ม 
ตามรูปแบบที่กําหนด (แบบรายงานที่ 6) จํานวน 2 ชุด 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD หรือ DVD จํานวน 2 แผ่น  
ส่งให้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 
2565 
    2) สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ จัดทํารายงานสรุปผล      
การดําเนินงานในภาพรวมของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 
นํ า เ ส น อ ปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  
ในกระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบูรณาการ
การบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วม ตาม
รูปแบบที่กําหนด (แบบรายงานที่ 7) โดยให้จัดทําเป็น
รูปเล่ม จํานวน 2 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD หรือ 
DVD จํานวน 2 แผ่น จัดส่ งให้กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ภายใน 15 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ 
พร้อมแนบรายงานผลการดําเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชน
เครือข่ายในความรับผิดชอบจํานวนเครือข่ายละ 1 ชุด  
มาในคราวเดียวกัน  
    3)  สํ านั กส่ วนกลางที่ กํ า กั บดู แลแผนงานและ
งบประมาณ สรุปผลการดําเนินงาน และจัดทําผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมเป็นรูปเล่ม จํานวน 1 ชุด พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล CD หรือ DVD จัดส่งให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ภายใน 30 วันหลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

 



๑๕ 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (สสอ.) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดําเนินงานตามแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบมี
ส่วนร่วม สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

 
งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ 

เป็นเงินอุดหนุนสําหรับหมู่บ้านละ 50,000 บาท ภายใต้กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ํา จํานวน 
50 หมู่บ้าน และกิจกรรมจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม จํานวน 50 หมู่บ้าน รวม 100 หมู่บ้าน 
จํานวน 5,000,000 บาท (ห้ าล้ านบาทถ้วน) ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  
แสดงในตารางที่ 3 และ 4 

ตารางท่ี 3 งบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สสอ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ หน่วยงาน 

จ านวนหมู่บ้านแยกตาม
งบประมาณ 
(หมู่บ้าน) 

เงินงบประมาณ 
(บาท) กิจกรรม

จัดการพื้นที่
อนุรักษ์อย่างมี

ส่วนร่วม 

กิจกรรมงาน
จัดการลุ่มน้ า 

1 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 สาขาสระบุรี – 1 50,000 
2 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโปุง) – 2 100,000 
3 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี – 1 50,000 
4 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) – 1 50,000 
5 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) – 4 200,000 
6 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) – 3 150,000 
7 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 5 – 250,000 
8 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 5 – 250,000 
9 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 5 – 250,000 

10 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) – 2 100,000 
11 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 5 15 1,000,000 
12 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 12 4 800,000 
13 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 18 17 1,750,000 

รวม 50 50 5,000,000 
 
 



 

 

๑๖ 

ตารางท่ี 4 รายชื่อหน่วยงานสนามด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา ที่ได้รับแผนงานดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 
(สสอ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยงานสนาม 

จ านวนบ้าน 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

งบ
ส่ว

นร
่วม

 

งบ
ลุ่ม

น้ า
 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี 

1 หน่วยจัดการต้นน้ําลําสนธิ  1 วังเชื่อม 7 กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบุรี 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 

2 หน่วยจัดการต้นน้ําซองกาเลีย  1 ห้วยมาลัย 6 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 

3 หน่วยจัดการต้นน้ํายางโทน  1 ไล่โว่ 4 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี 

4 หน่วยจัดการต้นน้ําหนองพลับ  1 มะค่าสี่ซอง 5 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 

5 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่น้ําตรัง  1 หนักไทร 3 ช่อง นาโยง ตรัง 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 

6 หน่วยจัดการต้นน้ําคลองเทพา  1 คลองป๋อง 4 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 



 

 

๑๗ 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยงานสนาม 

จ านวนบ้าน 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

งบ
ส่ว

นร
่วม

 

งบ
ลุ่ม

น้ า
 

7 หน่วยจัดการต้นน้ําคลองปุาพรุพ้อ  2 เหมืองตะกั่ว 1 หนองธง ปุาบอน พัทลุง 

คลองกอย 15 ท่าชะมวง รัตภูม ิ สงขลา 

8 หน่วยจัดการต้นน้ําคลองนาทวี  1 ช้างไห้ 3 คลองกวาง นาทวี สงขลา 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 

9 หน่วยจัดการต้นน้ําภูเวียง  1 โนนสูง 14 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 

10 หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําลําห้วยสัก  2 ผึ้ง 2 วังยาว ด่านซ้าย เลย 

วังยาว 3 วังยาว ด่านซ้าย เลย 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 

11 หน่วยจัดการต้นน้ําห้วยโพธิ์ 1  คันท่าเกวียน 3 นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 

12 หน่วยจัดการต้นน้ําห้วยสวาย–ห้วยหลวง 1  โอปังโกว์ 6 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 

13 หน่วยจัดการต้นน้ําห้วยบังอี่ 1  นาจาน 8 ดงเย็น เมือง มุกดาหาร 

 



 

 

๑๘ 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยงานสนาม 

จ านวนบ้าน 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

งบ
ส่ว

นร
่วม

 

งบ
ลุ่ม

น้ า
 

14 หน่วยจัดการต้นน้ําห้วยโดน 1  คําสมบูรณ ์ 17 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 

15 หน่วยจัดการต้นน้ําห้วยเสียดจะเอิง 1  ไกรสรพัฒนา 9 อาโพน บัวเชด สุรินทร์ 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 

16 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ําโสม 2  วังแข้ 3 นาแค นายูง อุดรธานี 

คีรีวงกต 4 นาแค นายูง อุดรธานี 

17 หน่วยจัดการต้นน้ําห้วยหลวง 1  ศรีชมชื่น 3 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 

18 หน่วยจัดการต้นน้ําลําพะเนียง 1  หนองเล้าข้าว 4 บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลําภู 

19 หน่วยจัดการต้นน้ําห้วยน้ําพุง 1  สวนสวรรค์ 7 โคกภู ภูพาน สกลนคร 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 

20 หน่วยจัดการต้นน้ําเขื่อนสิริกิติ์ 1  ผาแก่น 11 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ ์

21 หน่วยจัดการต้นน้ําห้วยผึ้ง 1  งอมมด 2 ท่าแฝก น้ําปาด อุตรดิตถ ์

22 หน่วยจัดการต้นน้ําขุนน้ําปาด 1  ห้วยยศ 4 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ ์



 

 

๑๙ 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยงานสนาม 

จ านวนบ้าน 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

งบ
ส่ว

นร
่วม

 

งบ
ลุ่ม

น้ า
 

23 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ําภาค 1  น้ําจวงเหนือ 13 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 

24 หน่วยจัดการต้นน้ําห้วยอีมาย 1  ปางยาง 1 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 

25 หน่วยจัดการต้นน้ําขุนวังเจ้า  1 ปุาหมาก 26 โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร 

26 หน่วยจัดการต้นน้ําขุนน้ําเย็น  1 ธารมะยม 10 วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 

27 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ําเพาะ–น้ําพิ 1  น้ําเพาะ 10 และ ทุ่งช้าง น่าน 

28 หน่วยจัดการต้นน้ําขุนน่าน 1  นากึ๋น 5 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 

29 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ํางาว 1  ผาขวาง 4 บ่อ เมือง น่าน 

30 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ําแหน 1  น้ําไคร้ 5 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 

31 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ํามาง 1  น้ําแพะ 13 บ่อเกลือใต ้ บ่อเกลือ น่าน 

32 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ํามวบ  1 น้ําปี้ 5 น้ํามวบ เวียงสา น่าน 
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33 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่จริม  1 น้ําว้า 5 น้ําพาง แม่จริม น่าน 

34 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ําปาด  1 ปิน 4 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 

35 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ําเปือ  1 ห้วยแก้ว 7 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 

36 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ํากอน สาขาที่ 4  1 ใหม ่ 5 ปอน ทุ่งช้าง น่าน 

37 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ํามีด  1 น้ํามีด 14 เปือ เชียงกลาง น่าน 

38 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ําปัว  1 ตาน้อย 5 ภูคา ปัว น่าน 

39 หน่วยจัดการต้นน้ําน้ําหิน  1 นาตอง 7 นาทะนุง นาหมื่น น่าน 

40 หน่วยจัดการต้นน้ําขุนสถาน  1 น้ํายาว 3 อวน ปัว น่าน 

41 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ํา 
ผาเวียง 

 1 โปุงตีนตั่ง 11 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

42 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ํา 
น้ํางิม 

 1 สะเกิน 1 ยอด สองแคว น่าน 
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43 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ํา
แม่ถาง 

 1 บุญแจ่ม 1 น้ําเลา ร้องกวาง แพร่ 

44 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ํา
บ้านหลวง 

 1 ฟูา 3 บ้านฟูา บ้านหลวง น่าน 

45 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ํา
แม่สอง 

 1 อัมพวัน 8 เตาปูน สอง แพร่ 

46 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ํา
ดอยผาหิ้ง 

 1 แม่หีด 9 บ้านปิน ลอง แพร่ 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 

47 หน่วยจัดการต้นน้ําดอยผาหม่น 2  น้ําลาว 7 แม่ลาว เชียงคํา พะเยา 

น้ําญวนพัฒนา 19 ร่มเย็น เชียงคํา พะเยา 

48 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่งา 1  แม่ต๋อง 6 ปุาหุ่ง พาน เชียงราย 
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49 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ปูน 2  ห้วยโต้ง 10 ปุางิ้ว เวียงปุาเปูา เชียงราย 

ผาเยือง 7 บ้านโปุง เวียงปุาเปูา เชียงราย 

50 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ห้อม 1  ปุาแหน่ง 3 วังแก้ว วังเหนือ ลําปาง 

51 หน่วยจัดการต้นน้ําดอยตุง 1  ปุาซางสูง 16 เทอดไทย แม่ฟูาหลวง เชียงราย 

52 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ยาว 1  อาจ่า 11 แม่ยาว เมือง เชียงราย 

53 หน่วยจัดการต้นน้ําหงาว–งาว 1  ท่าข้าม 1 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 

54 หน่วยจัดการต้นน้ําขุนลาว 1  ห้วยมะเกลี้ยง 8 ปุางิ้ว เวียงปุาเปูา เชียงราย 

55 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่คํา 1  พะน้อย 12 แม่สลองใน แม่ฟูาหลวง เชียงราย 

56 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่พริก 1  ปางอ้อย 9 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 

57 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ยางมิ้น  2 แม่ยางม้ินใต ้ 11 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 

แม่ผักแหละ 11 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 
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58 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ส้าน  2 ห้วยส้าน 1 ห้วยชมภู เมือง เชียงราย 

ห้วยส้านอาข่า 9 โปุงแพร่ แม่ลาว เชียงราย 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

59 หน่วยจัดการต้นน้ําขุนแม่กก 1  ปางต้นฆ้อง 1 มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 

60 หน่วยจัดการต้นน้ําดอยผาหลวง 1  หนองไผ่ 15 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 

61 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่เผอะ 1  ห้วยงูใน 5 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 

62 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่สลาหลวง 1  ฟูาสวย 10 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 

63 หน่วยจัดการต้นน้ําดอยสามหมื่น 1  ห้วยงู 1 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 

64 หน่วยจัดการต้นน้ําห้วยจะค่าน 1  ปางเฟือง 2 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 

65 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ลาย–แม่ออน 1  แม่รวม 1 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 

66 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่สะลวม 1  ปางตอย 4 ปุาไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 

67 หน่วยจัดการต้นน้ําดอยผาแดง 1  ห้วยต้นโชค 4 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 
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68 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ตะมาน 1  ปางมะโอ 9 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 

69 หน่วยจัดการต้นน้ําพร้าว 1  ขุนแจ๋ล่าง 8 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 

70 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่หวาน 1  ห้วยหม้อ 2 ปุาเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 

71 หน่วยจัดการต้นน้ําโปุงไคร้ 1  แม่ปะ 6 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 

72 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ลาน 1  ห้วยเหี๊ยะ 6 สะเมิงใต ้ สะเมิง เชียงใหม่ 

73 หน่วยจัดการต้นน้ําห้วยปุาเลา 1  หนองไหว 6 น้ําบ่อหลวง สันปุาตอง เชียงใหม่ 

74 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่สา 1  ม่วงคํา 3 โปุงแยง แม่ริม เชียงใหม่ 

75 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่นาไทร 1  ใหม่สันคะยอม 10 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 

76 หน่วยจัดการต้นน้ําบ่อแก้ว 1  ปุาเกี๊ยะใน 8 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 

77 หน่วยจัดการต้นน้ําขุนวาง  1 หนองมณฑา 16 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 

78 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่เทย  1 ปิพอ 6 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 

79 หน่วยจัดการต้นน้ําขุนแม่หาด  1 แม่แฮหลวง 14 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 
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80 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ระอา  1 ห้วยยาบ 8 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 

81 หน่วยจัดการต้นน้ําขุนห้วยโปุง  1 เลอะกรา 15 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 

82 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่จ๊าง  1 ก๋องปอใต ้ 8 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 

83 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่หลอง  1 แม่หลองหลวง 3 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ 

84 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่กลาง  1 แม่แอบใน 6 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 

85 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ลี้  1 หนองหลัก 9 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลําพูน 

86 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่เตี๊ยะ  1 บนนา (หย่อมบ้านขยัน) 14 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 

87 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ทา  1 ทาม่อน 1 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 

88 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ต๋อม  1 แม่ต๋อมบน 13 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 

89 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่แจ่มน้อย  1 โปุงขาว 6 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 

90 หน่วยจัดการต้นน้ําขุนแม่แจ่ม  1 แม่ผาปู 1 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 

91 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่หยอด  1 ผาละปิกลาง 8 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 
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92 หน่วยจัดการต้นน้ําห้วยทรายเหลือง  1 ขุนแม่นาย 14 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 

93 หน่วยจัดการต้นน้ําแม่จอนหลวง  1 แม่จอนหลวง 14 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 
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ผลการด าเนินกิจกรรม 

 1. การดําเนินงานของชุมชน 

 การดําเนินงานกิจกรรม สสอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 
สสอ. จํานวน 100 หมู่บ้าน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในตารางที่ 4 ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สสอ. ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการวางแผน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินกิจกรรม รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ 
โดยมีผลการดําเนินงานกิจกรรมของชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงในตารางที่ 5 ซึ่งการ
ดูแลพื้นที่และปลูกเสริมปุาชุมชนหรือปุาอนุรักษ์ทําให้ชุมชนได้รับประโยชน์ในการเป็นแหล่งอาหาร  
ความอุดมสมบูรณ์ของปุา ความหลากหลายของสัตว์ปุาเพ่ิมมากขึ้น การเพาะชํากล้าไม้ทําให้ชุมชนมี 
ไม้ท้องถิ่นปลูกตามต้องการและขายเป็นรายได้เสริม การลาดตระเวนดูแลพ้ืนที่ปุา การบวชปุา การทําแนว
กันไฟ และการสร้างฝายชะลอน้ํา ทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนกับหมู่บ้านใกล้เคียง ภายใน
ตําบลเดียวกัน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงได้โดยเร็ว โดยได้รับผลประโยชน์
ร่วมกัน และรู้สึกหวงแหนทรัพยากรปุาไม้เพ่ิมมากขึ้น มีการตั้งกฎระเบียบของชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 

จากการลงพ้ืนที่ประสานงานหน่วยงานสนามด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําที่รับผิดชอบ 
และสอบถามชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สสอ. พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจมาก และต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่อเนื่องทุกปี เงินอุดหนุนที่ชุมชนได้รับจะทําให้สามารถจัดหาอุปกรณ์มาเสริมการดําเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  
ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการทําแนวกันไฟ การปูองกันไฟ การดูแลรักษาปุาอนุรักษ์ที่เอ้ือประโยชน์กับชุมชน และ
ใช้สําหรับจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้ที่มาร่วมดําเนินกิจกรรม อีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน เช่น การจัดทําระบบประปาภูเขา เพ่ือนําน้ํามาใช้ในชุมชน ทําให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงความสําคัญของปุาต้นน้ํามากขึ้น และร่วมกันรักษาไว้ เพราะหากไม่มีปุาต้นน้ํา ชุมชนก็จะไม่มี
น้ําใช้ ตลอดจนไม่มีพืชอาหารและสมุนไพร นอกจากนี้ สสอ. ยังทําให้ในแต่ละชุมชนลดการจุดไฟเผาในช่วง
ฤดูแล้งได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้แล้วกระบวนการดําเนินงานกิจกรรม สสอ. ทําให้คนในชุมชนได้แสดง
ความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และหน่วยงานต่าง ๆ ทําให้มีความสามัคคี
ในชุมชน ลดความขัดแย้งในชุมชน ระหว่างชุมชน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา  
และพันธุ์พืช 
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ตารางท่ี 5 ผลการดําเนินงานกิจกรรม สสอ. ของชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ 
1 ด้านการป้องกันทรัพยากรในพื้นที่ป่า 

  

1.1 
ลาดตระเวนดูแลรักษาพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์/ปุาชุมชน/พื้นที่
สาธารณประโยชน์/แนวรั้วปูองกันสัตว์ปุา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

535 ครั้ง 
35,933 ไร่ 

1.2 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ 2 จุด 

1.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์/จัดทําปูายประชาสัมพันธ์ 
35 ปูาย 
90 ครั้ง 

1.4 
การปูองกันรักษาปุาตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ การบวชปุา 
สืบชะตาปุา เลี้ยงผีขุนน้ํา 

17 ครั้ง 

1.5 
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

10 ครั้ง 

1.6 การหาและแจ้งข่าว 9 ครั้ง 
2 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

  
2.1 จัดทําแนวกันไฟ 317.40 กิโลเมตร 

2.2 ลาดตระเวนปูองกัน/ตรวจหาไฟปุา 
312 ครั้ง 

15,150 ไร่ 
2.3 ตั้งจุดเฝูาระวังไฟปุา 20 จุด 

2.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์/จัดทําปูายประชาสัมพันธ์ 
32 ปูาย 
46 ครั้ง 

2.5 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ดับไฟ 10 ชุด 
2.6 จัดซื้อเครื่องเปุาลม สําหรับทําแนวกันไฟ 2 เครื่อง 
2.7 จัดตั้งชุดปฏิบัติงานดับไฟปุา 7 ชุด 

2.8 ชิงเก็บเชื้อเพลิง เพ่ือลดการเผา  
32 ครั้ง 

18,000 กิโลกรัม 
30 ไร่ 

2.9 ทํา/ปรับปรุงทางตรวจการณ์บริเวณแนวกันไฟ 3 แห่ง 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ล าดับที่ กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ 
3 ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ 

  
3.1 ดูแลรักษาปุาต้นน้ํา/ปุาอนุรักษ์/ปุาชุมชน 96,074 ไร่ 

3.2 ปลูกปุาเสริมบริเวณปุาชุมชน/ปุาอนุรักษ์/ที่สาธารณประโยชน์/ที่รกร้าง 
2,000 กล้า 
937 ไร่ 

2 จุด 

3.3 ปลูกปุาพ้ืนบ้าน สมุนไพร อาหารชุมชน ไม้พ้ืนล่าง 
95 ไร่ 
20 ครัวเรือน 

3.4 ปลูกต้นไม้ สองข้างทาง/ลําคลอง/แนวรอบหมู่บ้าน/อ่างเก็บน้ํา/แนวกันชน 
8,500 กล้า 

16 กิโลเมตร 

3.5 ปลูกหญ้าแฝก/ปลูกหญ้าแฝกสองข้างทาง 
307,000 กล้า 

10 กิโลเมตร 
20 ไร่ 

3.6 บํารุงดูแลรักษาปุาปลูก/ปุาชุมชน 
875 ไร่ 

5 ครั้ง 
3.7 บํารุงดูแลรักษาปุาพ้ืนบ้าน สมุนไพร อาหารชุมชน 195 ไร่ 
3.8 จัดทําฝายต้นน้ําแบบผสมผสาน 132 แห่ง 
3.9 จัดทําฝายต้นน้ําแบบกึ่งถาวร 3 แห่ง 

3.10 ดูแล บํารุงรักษาฝายต้นน้ํา 5 แห่ง 
3.11 เพาะชํากล้าไม้/สมุนไพร/พืชผักปุา/ไม้ดอกไม้ประดับ 242,500 กล้า 
3.12 เปลี่ยนถุงเพาะชํา 5,000 ถุง 
3.13 จัดทําเรือนเพาะชํากล้าไม้ชุมชน เพ่ือปลูกในพ้ืนที่ปุา 14 เรือน 

3.14 จัดทําปูายประชาสัมพันธ์/รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
125 ปูาย 

2 ครั้ง 
3.15 ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 13 แห่ง 
3.16 จัดสร้างที่กักเก็บน้ํา 6 จุด 
3.17 พัฒนาแหล่งน้ํา 4 แห่ง 
3.18 ประชุมการดําเนินงาน กําหนดกติกาของชุมชน/หมู่บ้าน 247 ครั้ง 
3.19 จัดเวทีชาวบ้านของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ําเครือข่าย 16 ครั้ง 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ล าดับที่ กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ 
3.20 การอนุรักษ์ตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น ได้แก่ เลี้ยงผีฝาย, อวยพรสายน้ํา 2 ครั้ง 
3.21 ปรับปรุงจุดชมวิว 2 แห่ง 
3.22 ทําปูายกําหนดแนวเขตปุาอนุรักษ์ 167 ปูาย 
3.23 กําหนดแนวเขตระหว่างปุาและพ้ืนที่ทํากิน 1 ครั้ง 
3.24 จัดทําแนวเขตเพ่ิมเติม 1 กิโลเมตร 
3.25 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟ 3 ครั้ง 
3.26 จัดทําบ่อแก๊สชีวภาพ เพ่ือลดการใช้ไม้ฟืน 2 แห่ง 
3.27 ปล่อยพันธุ์สัตว์ปุา/สัตว์น้ํา สู่ธรรมชาติ 1 ครั้ง 

4 ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ 
  

4.1 ปลูกหวาย  
21,800 กล้า 

116 ไร่ 

4.2 ปลูกไผ่ 
4,900 กล้า 

22 ไร่ 

4.3 ปลูกไม้เศรษฐกิจ 
7,000 กล้า 

60 ไร่ 
4.4 ปลูกกาแฟ 10 ไร่ 
4.5 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลแทนการปลูกพืชไร่  5 ครัวเรือน 

4.6 
ส่งเสริมการเพาะชํากล้าไม้/สมุนไพร/พืชผักปุา/ไม้ดอกไม้ประดับ 
เพ่ือจําหน่าย 

44,700 กล้า 

4.7 เพาะเห็ดฟาง/นางฟูา 3 เรือน 
4.8 จัดทําเรือนเพาะชํากล้าไม้ชุมชน เพ่ือจําหน่ายกล้าไม้ 3 เรือน 

4.9 เลี้ยงผึ้ง 
41 กล่อง 

1/30 จุด/ราย 

4.10 เก็บหาของปุา/หน่อไม้/เห็ดปุา 
1,250 กิโลกรัม 

4 ครั้ง 
20 ครัวเรือน 

4.11 เก็บพืชผักปุา และไม้กินได้ 30 ครัวเรือน 
4.12 การทําเครื่องใช้จากไม้ไผ่ขนาดเล็ก 10 ชิ้น 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ล าดับที่ กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ 
4.13 การจําหน่ายของที่ระลึกจากไม้ไผ่ (จัดทําและจําหน่าย) 10 ชิ้น 
4.14 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 กิโลกรัม 
4.15 เก็บดอกไม้กวาด (ก๋ง) เพ่ือทําไม้กวาด 2 กลุ่ม 

4.16 เก็บถนอมอาหารหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
50 กิโลกรัม 
10 ครัวเรือน 

4.17 เติมเชื้อเห็ดปุา 500 ต้น 
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2. มูลค่ากิจกรรมการดําเนินงานของชุมชน 

เมื่อนําผลการดําเนินกิจกรรมของชุมชนเฉพาะในส่วนที่สามารถประเมินเป็นมูลค่าตาม unit cost 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช พบว่ามีมูลค่าถึง 4,778,869.77 บาท ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 การประเมินมูลค่ากิจกรรม สสอ. ของชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ กิจกรรม จ านวน หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
เป็นเงิน (บาท) 

1 ปลูกปุาปรับปรุงระบบนิเวศปุาต้นน้ํา 937 ไร่ 990.00 927,630.00 

2 ปลูกแฝก 307,000 กล้า 0.63 
(ค่าแรงงาน) 

193,410.00 

3 ฝายต้นน้ําแบบผสมผสาน 132 แห่ง 5,000.00 
(ค่าเฉลี่ย ขนาด 

3–5 เมตร) 

660,000.00 

4 ฝายต้นน้ําแบบกึ่งถาวร 3 แห่ง 22,714.59 
(ขนาด 3 เมตร) 

68,143.77 

5 เพาะชํากล้าไม้/จัดหากล้าไม้เตรียมปลูก 242,500 กล้า 2.90 703,250.00 

6 บํารุงรักษาแปลงปลูกปุา 875 ไร่ 680.00 595,000.00 

7 จัดทําแนวกันไฟ 317.40 กิโลเมตร 5,140.00 1,631,436.00 

รวมเป็นเงิน 4,778,869.77 
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3. การเป็นสมาชิกเครือข่ายของชุมชน 

ชุมชนจากหมู่บ้านเปูาหมายเข้าร่วมเป็นสมาชิก สสอ. เพ่ือร่ วมดําเนินกิจกรรม 
ตามกระบวนการ สสอ. ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น จํานวน 10,835 คน  
เป็นชาย 5,893 คน เป็นหญิง 4,942 คน ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7  จํานวนสมาชิก สสอ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 
จ านวน
หมู่บ้าน 
สสอ. 

สมาชิก สสอ. หมู่บ้าน 

ชาย หญิง รวม  

1 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 สาขาสระบุรี 1 7 7 14 

2 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโปุง) 2 44 33 77 

3 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 1 14 2 16 

4 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 1 20 25 45 

5 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 4 97 84 181 

6 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 3 92 61 153 

7 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 5 171 181 352 

8 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 5 123 82 205 

9 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 5 336 267 603 

10 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 2 28 2 30 

11 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 20 899 659 1,558 

12 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 16 1,873 1,970 3,843 

13 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 35 2,189 1,569 3,758 

รวม 100 5,893 4,942 10,835 
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1. ในการทํากิจกรรมบางกิจกรรมอาจประสบปัญหาบ้าง เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างอยู่
ในช่วงทําการเกษตรและฤดูเก็บเก่ียว จึงมีคนมาร่วมกิจกรรมน้อย 

2. หมู่บ้านอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล จึงทําให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างยากลําบาก การ
ดําเนินกิจกรรมและการรายงานผลเกิดความล่าช้า 

3. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) หลายชุมชนห้าม
บุคคลภายนอกเข้าไปติดต่อกับชุมชน ส่งผลให้การประสานงานกับชุมชนค่อนข้างลําบาก ต้องระงับกิจกรรม
ที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก ทําให้บางกิจกรรมไม่สามารถดําเนินการได้ต่อเนื่อง เกิดความล่าช้า ทําให้
ทํางานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ 

4. ควรกําหนดหน่วยนับสําหรับทุกกิจกรรมตามภารกิจกรม เพ่ือให้สามารถสรุปเป็น
ผลงานในภาพรวมได้ 

5. เจ้าหน้าที่หน่วยงานสนามควรมีทักษะในการทํางานร่วมกับชุ มชน และหัวหน้า
หน่วยงานสนามควรเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้สามารถดําเนิน
กิจกรรม สสอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

6. เงินอุดหนุน หมู่บ้านละ 50,000 บาท ค่อนข้างจํากัด เนื่องจากหมู่บ้าน สสอ. มีการ
ดําเนินกิจกรรมหลายด้าน ดังนั้น เห็นควรเพิ่มเงินอุดหนุนมากขึ้นในปีงบประมาณถัดไป 

7. หมู่บ้าน สสอ. ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนได้ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพราะจะทําให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลและปกปูองผืนปุาได้อย่างต่อเนื่อง  และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการ
บริหารจัดการและการสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาในชุมชนต่อไป 
  



๓๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 
 

 

ภาพการด าเนินงาน 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

การประชุมคณะท างานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรม สสอ.  
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 

 
 

 

การประชุมชี้แจงกิจกรรม สสอ. บ้านห้วยยศ 
ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 

  



๓๗ 
 

 

 

จัดเวทีชาวบ้าน สสอ. บ้านน้ าจวงเหนือ 
ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 

 
 

 

ติดตั้งป้ายกฎระเบียบ บ้านนาจาน 
ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

  



๓๘ 
 

 

 

การท าแนวกันไฟ สสอ. บ้านวังเชื่อม 
ต.กุดตาเพชร อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี 

 
 

 

จุดเฝ้าระวังไฟป่า สสอ. บ้านผาแก่น 
ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

 
  



๓๙ 
 

 

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ สสอ. บ้านค าสมบูรณ์ 
ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธาน ี

 
 

 

การลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ สสอ. บ้านหนักไทร 
ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 

  



๔๐ 
 

 

 

การเลี้ยงผ้ึง สสอ. บ้านคลองกอย 
ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

 
 

 

การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ สสอ. บ้านคลองป๋อง 
ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

  



๔๑ 
 

 

 

เรือนเพาะช ากล้าไม้ชุมชน สสอ. บ้านผ้ึง 
ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

 
 

 

การปลูกเสริมป่า สสอ. บ้านวังแข้ 
ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 

  



๔๒ 
 

 

 

การสร้างฝายแบบผสมผสาน สสอ. บ้านห้วยยศ 
ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 

 
 

 

ซ่อมบ ารุงระบบประปาภูเขา สสอ. บ้านปางยาง 
ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

 

ชิงเก็บลดการเผา สสอ. บ้านห้วยแก้ว 
ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

 
 

 

บ่อแก๊สชีวภาพ เพื่อลดการใช้ไม้ฟื้น สสอ. บ้านไล่โว่ 
ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

 
  



๔๔ 
 

 

 

รายละเอียดบัญชีรายรับ – รายจ่าย สสอ. บ้านมะค่าสี่ซอง 
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  



๔๕ 
 

 

 

รายละเอียดทะเบียนคุมเครื่องมือ/อุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ สสอ. บ้านวังเชื่อม 
ต.กุดตาเพชร อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี 

  



๔๖ 
 

 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 

1. นางสาวขนิษฐา  เจริญมาก  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
2. นางสาวอรกานต์  เกษรบัว  นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 
3. นางสาวอาริษา  เสมอสา  นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 
4. นายภาณุภณ  อินเงิน   นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 
5. นางสาวชมพูนุช  จันทอากาศ  พนักงานราชการ ตําแหน่ง นักวิชาการปุาไม้ 


