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ค าน า 
 

ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยหน่วยงานภาคราชการเพียงหน่วยเดียวคงไม่สามารถท าให้
ปัญหาการเกิดไฟป่าลดลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้นเกิดมาจากการกระท าของ
มนุษย์ ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคประชาชน เพ่ือการจัดการและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับกระแสด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างสูงในการบริหารและจัดการปัญหาต่างๆ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงมี
ความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาในลักษณะของ “หมู่บ้านเครือข่าย 
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก าหนดแผน
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งก าหนดกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ลาดตระเวนตรวจหาไฟ การปฏิบัติงานดับไฟป่า จัดท าแนวกันไฟ และการจัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องมือดับไฟป่า เป็นต้น 

2. โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด  เพ่ือทบทวน
และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า และการควบคุมไฟป่า   และส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้แก่เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 
จ านวน 84 รุ่น รุ่นละ 100 คน  

3. การอุดหนุนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ านวน 180 เครือข่ายๆ ละ 
50,000 บาท  

4. การสนับสนุนเครื่องมือดับไฟป่าแก่หมู่บ้านเครือข่ายฯ 1,506 เครือข่าย 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการขอรับเงินอุดหนุน และรายงานผล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ขึ้นมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติงาน และส่งผลให้ 
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไป 

 

 

ส่วนควบคุมไฟป่า 

ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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1. ขอบเขตการด าเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการขอรับเงินอุดหนุน
ของเครือข่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 1.1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
  1.1.1 การรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 

1.1.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า 
1.1.3 จัดสร้างแนวกันไฟชุมชน 
1.1.4 การลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า 
1.1.5 การปฏิบัติงานดับไฟป่า 
1.1.6 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.1.7 การประเมินความเสียหายจากไฟป่า 

 
1.2 การขอรับเงินอุดหนุนของเครือข่าย   

  1.2.1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน 
  1.2.2 ขอบเขต 

1. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย 
2. การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
3. การจัดท าบัญชีรายรับ/รายจ่าย 
4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล 

  - การรายงานผลความก้าวหน้า 
  - การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

1.3 โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด  
1.3.1 รายละเอียดโครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับ

จังหวัด จ านวน 84 รุ่น รุ่นละ 100 คน  
   

1.4 การสนับสนุนเครื่องมือดับไฟป่าแก่หมู่บ้านเครือข่ายฯ 1,506 เครือข่าย 
 1.4.1 ขอบเขต 

   1. การมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่หมู่บ้านเครือข่ายฯ 1,506 เครือข่าย 
   2. การรายงานสรุปผลการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า 
 
  



 

2 
 
2. แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ านวน 1,506 เครือข่าย 
 
 2.1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

- การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควัน 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแก้ไขปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควัน 

 
  
 
 
 
 
  



 

3 
 

2.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัต ิ การรายงานผล 
2.2.1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟ

ป่าและหมอกควัน  
     คณะกรรมการเครือข่าย ร่วมกันก าหนด
รูปแบบการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ โดยมีสถานีควบคุมไฟปา่ 
เป็นหน่วยงานสนับสนุน เช่น การประชาสัมพันธ์  
เคลื่อนที่  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อมวลชน  
ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งตีพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ 
นิทรรศการ เป็นต้น 

ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่
เก่ียวข้องด าเนินการ 
 ดังนี ้
    1. สถานีควบคุม 
ไฟป่าส่งเสริมกิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน ให้รายงาน
ตามแบบเครือข่าย 1.1 
-1 .2  ( ในรู ปแบบ
เอกสาร) 
     2. หน่วยงานใน
สังกัด สบอ. น าเข้า
ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
เครือข่าย ตาม แบบ
เครือข่ายไฟป่า 1.1, 
1 . 3  -  1 . 4   
ผ่าน  Google Sheet    
(https://bit.ly/35SteaF) 
ภายในวันที่ 25 ของ
เดือน 
     3. ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ติดตาม/ 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
เครือข่าย  (ทุกเดือน) 
และ ส่งรายงานผล
การด าเนินงานตาม
แบบเครือข่ายไฟป่ า 
1.4 มายัง อส.ภายใน
วันที่  5 ของ เดือน
ถัดไป 

2.2.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า      เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จะ
ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือดับไฟป่า พร้อม
ทั้งจัดหาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งมีจุด
เก็บอุปกรณ์ที่สมาชิกเครือข่ายสามารถน ามาใช้
ปฏิบัติงานได้สะดวก 

2.2.3 จัดสร้างแนวกันไฟ     ในช่วงก่อนฤดูไฟป่า เครือข่ายการแก้ ไขปัญหา 
ไฟป่า และหมอกควัน มีกิจกรรมจัดสร้างแนวกันไฟร่วมกับ
สถานีควบคุมไฟป่า  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2.4 การลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า      ในช่วงฤดูไฟป่า เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน ควรจัดให้มีกาลาดตระเวน เพื่อ
ตรวจหาไฟป่าหรือจัดให้มีจุดรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่า 
เป็นต้น 

2.2.5 การปฏิบัติงานดบัไฟป่า      การดับไฟป่า  เป็นงานที่หนัก  และเหนื่อย ผู้ที่
ปฏิบัติงานดังกล่าว ควรเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ และได้ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครดับ 
ไฟป่ามาแล้ว   เพราะหากผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวไม่มี
ทักษะ อันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้ 

2.2.6 การประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

     หากไฟป่ารุนแรงยากต่อการควบคุม เครือข่ายการ
แก้ ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ควรประสาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  หรือใกล้เคียง  ให้
เข้ามาร่วมในการด าเนินการดับไฟป่าโดยเร็ว 

2.2.7 การประเมินความเสียหายจากไฟป่า      เมื่อไฟป่าได้ดับลงแล้ว  เครือข่ายการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ควรบันทึกข้อมูล 
ความเสียหายต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง เพื่อ
เป็นข้อมูล สถิติในการท างานต่อไปในอนาคต  

2.2.8  อ่ืน... ........................................................................... 
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3. แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ านวน 180 
เครือข่าย 
 3.1 แผนผังขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน 
  
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนผังขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน 
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3.2 การขอรับเงินอุดหนุนของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ านวน 180 เครือข่าย 

      (อุดหนุนเครือข่ายๆ ละ 50,000 บาท) 
ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ การรายงานผล 
3.2.1 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย 

  ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์   แต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารจัดการเครือข่าย โดยมีผู้อ านวยการ
ส านั กบริ ห า ร พ้ืนที่ อนุ รั กษ์ เ ป็ นประธ าน 
ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วนในส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส่วนควบคุม
และปฏิบั ติ ก าร ไฟป่ า เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1. พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันเข้าร่วมโครงการ  
     2. พิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่เครือข่าย
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเสนอ และ
พิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน  
     3. ติดตามความก้าวหน้า เร่งรัดการท างาน
ของสถานีควบคุมไฟป่า  และการด าเนิน
กิจกรรมของเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 
     4. ให้ค าปรึกษา  แก้ไขปัญหา  เร่งรัดและ
ตรวจสอบการรายงาน  
     5. แต่งตั้งคณะท างานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ตาม
ความเหมาะสม 

 

3.2.2 การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเครือข่ายๆ ละ 50,000 บาท 
 1. การคัดเลือกเครือข่ายที่ เสนอ

แผนงาน/โครงการให้พิจารณาจาก
เครือข่าย ที่ ได้จัดตั้ งขึ้น ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2562
จ านวน 1,506 เครือข่าย 
     

     1.  สมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน  ร่วมกันจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับ
เงินอุดหนุน ตามแนวทางที่ก าหนด โดยมีสถานีควบคุม
ไฟป่าเป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  และให้เสนอ
แผนงาน/โครงการ ผ่านทางสถานีควบคุมไฟป่า และ
สถานีควบคุมไฟป่าเสนอแผนงาน/โครงการต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการเครือข่าย 
       2. คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย 
พิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติแผนงาน/
โครงการ และเสนอส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 
เพ่ืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ  

แบบเครือข่ายไฟป่า 2 
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ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ การรายงานผล 
3.2.3 การจัดท าบัญชีรายรับ/รายจ่ายของเครือข่ายทุกเครือข่ายท่ีได้รับเงินอุดหนุน 

       เมื่อคณะกรรมการเครือข่ายได้รับมอบ
เช็คจากสถานีควบคุมไฟป่า  คณะกรรมการ
เครื อข่ า ยต้ อ ง เปิ ดบัญชี ธนาคาร ในนาม 
“เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
บ้าน........” และด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย
มีสถานีควบคุมไฟป่าที่รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษา 
และให้ข้อมูลทางวิชาการ 

1 สถานีบันทึกรับ-
มอบเช็ด ตามแบบ
เครือข่ายไฟป่า 3 

3.2.4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล 
 การรายงานผลการปฏิบัติงาน การให้เงินอุดหนุนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

 ๑  การรายงานและสรุ ปผลการ
ปฏิบัติงาน  

       1 .  เครื อข่ ายแก้ ไขปัญหาไฟป่ าและ 
หมอกควัน เมื่อได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ที่ขอรับเงินอุดหนุนเสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว 
ให้คณะกรรมการเครือข่าย จัดท ารายงานผล
การด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่ก าหนด ๑ ชุด 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD จ านวน ๑ แผ่น 
จัดส่งให้สถานีควบคุมไฟป่า  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
เครือข่ายรายงาน
ผลตามแบบเครือข่าย
ไฟป่า ๔  

  2. สถานีควบคุมไฟป่า รวบรวมผลการ
ด า เนินกิจกรรมตามโครงการที่ขอรับ เงิน
อุดหนุนของเครือข่ายในสังกัด และสรุปผลการ
ด า เนินกิจกรรมตามโครงการที่ขอรับ เงิน
อุดหนุนของเครือข่ายตามแบบรายงาน  

รูปแบบรายงานผล
ตามแบบเครือข่ายไฟ
ป่า ๕ (รายงานใน 
Google Sheet) 

  ๓. สถานีควบคุมไฟป่าจัดท ารายงาน
สรุปผลตามกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายฯ ตามรูแบบที่ก าหนด ในภาพรวม
ของสถานีที่รับผิดชอบเครือข่ายฯทั้งหมด  ตาม
รูปแบบที่ก าหนด จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล CD จ านวน 1 แผ่น  จัดส่งให้ส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 

ส รุ ป ผลต ามแบบ
เครือข่ายไฟป่า 10 
ส่งให้ส่ วนควบคุม
และปฏิบัติการไฟป่า 
ภายในวันที่  ๑ ส.ค. 
๒๕๖๓ 
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ภาพที่ 3 แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ การรายงานผล 

 2 การติดตาม ประเมินผล และการ
รายงานผล 

     คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย 
ด าเนินการ หรือแต่งตั้งคณะท างานติดตาม
ความก้าวหน้า มีหน้าที่  
     1. เร่งรัดการท างานของสถานีควบคุมไฟป่า 
และการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯเป็นระยะ 
โดยสัมพันธ์กับแผนงานกิจกรรมของเครือข่ายฯ 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
ทันท่วงท ีรวมทั้งเร่งรัดและตรวจสอบการ
รายงานผลให้ถูกต้อง ครบถ้วนทันตาม
ก าหนดเวลา ทุก 6 เดือน 
จ านวน 2 รอบ 
      รอบท่ี 1 ระหว่างเดือน ต.ค. – มี.ค. 
      รอบท่ี 2 ระหว่างเดือน เม.ย. –ก.ย. 

รายงานผลตามแบบ
เครือข่ายไฟป่า ๖-๗ 
 

        2. ประเมินความพึงพอใจต่อการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ าแนกตามเครือขา่ยๆ ละ 10 ชุด 

แบบเครือข่ายไฟป่า 
8 (เก็บไว้ที่ สบอ.) 
 

        3. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดส่ง
สรุปผลดังกล่าวให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช  

คณะท างานติดตาม
ความก้าวหน้า สรุปผล
ตามแบบเครือข่ายไฟ
ป่า 9  

  ๓. สถานีควบคุมไฟป่าจัดท ารายงานสรุปผล
ตามกิจกรรมส่ ง เสริมการมีส่ วนร่ วมของ
เครือข่ายฯ ตามรูแบบที่ก าหนด ในภาพรวม
ของสถานีที่รับผิดชอบเครือข่ายฯทั้งหมด  ตาม
รูปแบบที่ก าหนด จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล CD จ านวน 1 แผ่น  จัดส่งให้ส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 

ส รุ ป ผ ล ต า ม แบบ
เครือข่ายไฟป่า 10 ส่ง
ให้ส่วนควบคุมและ
ป ฏิ บั ติ ก า ร ไ ฟ ป่ า 
ภายในวันที่  ๑ ส.ค. 
๒๕๖๓ 
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ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ การรายงานผล 
  ๔. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จัดท า

รายงานสรุปผลตามกิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายฯ ตามรูแบบที่ก าหนด 
ในภาพรวมของสถานีที่รับผิดชอบเครือข่ายฯ
ทั้งหมด  ตามรูปแบบที่ก าหนด จ านวน 1 เล่ม 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD จ านวน 1 แผ่น  
จัดส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช   

สรุปผลตามแบบ
เครือข่ายไฟป่า ๙ ส่งให้
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ภายในวันที่ 1 ก.ย. 
2563  

4. กิจกรรมสนับสนุนเครื่องมือดับไฟป่า 1,506 ชุด/เครือข่าย/หมู่บ้าน และการรายงานผล 
4.1  กิจกรรมสนับสนุนเครื่องมือดับไฟป่า 

 การมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่หมู่บ้าน
เครือข่ายฯ 1,506 เครือข่าย 

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า ส านักป้องกัน ปราบปราม 
และควบคุมไฟป่า ให้ประสานงานสถานีควบคุม
ไฟป่าในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการสาธิตและมอบ
อุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่ เครือข่าย จ านวน 
1,506 เครือข่ายๆละ 1 ชุด (เอกสารแนบ 
3) ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูไฟป่า  

 

 การรายงานสรุปผลการสาธติและมอบ
อุปกรณ์ดับไฟป่า 

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า รายงานผลการการสาธิตและ
มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ตามแบบรายงานที่ก าหนด
พร้อมภาพประกอบ จ านวน 3 ภาพ 

1. ให้ส่งรายงานพร้อม
แนบตามแบบสนับสนุน
เครื่องมือไฟป่า 1 และ 
1/1 ให้ส่วนควบคุมไฟป่า
และส าเนาให้  สบอ. 
พ้ืนที่ทราบทุกวันที่ 5 
ของเดือน 
2. ให้ส่งสรุปรายงาน 
ผลการด าเนินงาน เป็น
รูปเล่ม พร้อมแผ่น CD 
ข้อมูลและไฟล์ภาพ(.jpg) 
ให้ส่วนควบคุมไฟป่าและ
สบอ.พ้ืนที่ทราบ ภายใน
วันที่ 5 มี.ค. 2563 

 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................. ............ 
          (............................................................. ........) 
        หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า.............................. 
วันที่...................เดือน..............................พ.ศ.............. 
 
 
 



 

 
 

ภาคผนวก 
  
 



อายุ

(ปี) บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ บ้าน ที่ทํางาน มือถือ

หมายเหตุ :1. ขอให้หน่วยงานในสังกัด สบอ.นําเข้าทะเบียนสมาชิกเครือข่ายการฯที่รวมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ในระบบ Google Sheet  ที่ https://bit.ly/35SteaF ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

            2. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ติดตาม เร่งรัด และส่งในรูปแบบเอกสารให้กรมฯทราบ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ผู้รายงาน .......................................................................
ผู้รายงาน (......................................................................)

      ผู้อํานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

11
แบบเครือข่ายไฟป่า 1

รายชื่อสมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน งบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานีควบคุมไฟป่า....................................................................สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่................................................

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ E-mail 

Address
 ตําแหน่งในเครือข่ายฯ หมายเหตุ

เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน............................................ จัดตั้งชึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ................... มีสมาชิกเครือข่าย จํานวน................คน



อายุ

(ปี) บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1. สถานะสมาชิกเของเครือข่ายฯ เช่น ประธานเครือข่าย รองประธานฯ กรรมการ สมาชิก หรือไม่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ

ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

12

กิจกรรม........................................................................................ วันที่................เดือน..............................พ.ศ...............................

หมายเหตุ

สถานะ

สมาชิกฯ 

(1)

หมายเหตุ

แบบเครือข่ายไฟป่า 1.1

2. ขอให้หน่วยงานในสังกัด สบอ.นําเข้าทะเบียนสมาชิกเครือข่ายการฯที่รวมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ในระบบ Google Sheet  ที่ https://bit.ly/35SteaF

ลําดับที่
คํานําหน้า 

(นาย/นาง/

นางสาว)

ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ เบอร์

โทรศัพท์ 

มือถือ

แบบลงทะเบียนสมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการควบคุมไฟป่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อเครือข่าย.................................................................สถานีควบคุมไฟป่า.................................สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ..............................................
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แบบเครือข่ายไฟป่า 1.2

ผลการ งบประมาณ

ลําดับท่ี กิจกรรมการดําเนินงานของเครือข่าย หน่วยนับ ปฏิบัติงาน ท่ีใช่ดําเนินกิจกรรม

สมาชิกเคครือข่าย ประชาชนท่ัวไป

1 การลาดตระเวนตรวจหาไฟ คร้ัง  สถานีฯเข้ามาส่งเสริม

2 ปฏิบัติงานดับไฟป่า  ได้รับเงินอุดหนุน

2.1 จํานวนคร้ังของการดับไฟป่า คร้ัง ได้รับงบประมาณ

2.2 พื้นท่ีถูกไฟไหม้ ไร่ สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ

3 สํารวจพ้ืนท่ีและจัดการเช้ือเพลิง อื่นๆ (ระบุ)....................

3.1 สํารวจพ้ืนท่ีและปริมาณเชื้อเพลิง คร้ัง

3.2 สร้างแนวกันไฟ กม.

3.3 ซ่อมแซมแนวกันไฟ กม.

3.4 จัดการเช้ือเพลิง (ระบุ)..................... ไร่

4 ประสานงานบูรณาการการมีส่วนรวม

4.1 ประชุมหมู่บ้าน ครั้ง

4.2 ประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า คร้ัง

    ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ระบุ)

5 การจัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือดับไฟป่า คร้ัง

6 ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ.................................. ระบุ

6.1..........................................................

6.2..........................................................

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

ผู้รายงาน ....................................................................... เจ้าหน้าท่ีด้านไฟป่า ......................................................

ผู้รายงาน (......................................................................) เจ้าหน้าท่ีด้านไฟป่า(....................................................)

         ประธาน/รองประธาน/เลขานุการเครือข่าย หน่วยงาน .....................................................................

หมายเหตุ : นําเข้าข้อมูลการดําเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันนระบบ Google Sheet  

   ท่ี https://bit.ly/35SteaF ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน

(จํานวนตาม

แบบเครือข่ายไฟป่า 1.2)

ตําบล ......................  อําเภอ ........................... จังหวัด ..................

วันท่ี......................เดือน....................... พ.ศ.............................

ภาพแสดงการดําเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

แบบติดตามการดําเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่ือเครือข่าย ........................................ หมู่ท่ี................

สถานีควบคุมไฟป่า.....................................สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ......................................................

จํานวน

สมาชิกเครือข่าย(คน)



ลําดับที่ 

(1)

วันที่ ชื่อเครือข่าย ตําบล อําเภอ จังหวัด กิจกรรมการดําเนินงานของ

เครือข่าย(2)

หน่วยนับ ผลการ

ปฏิบัติงาน

งบประมาณที่ใช้

(4)

แนบรูปภาพ

จํานวน 1 ภาพ

สมาชิกเครือข่าย ประชาชนทั่วไป

หมายเหตุ 1. ขอให้หน่วยงานในสังกัด สบอ.นําเข้าข้อมูลเรียงตามลําดับลงมา ในระบบ Google Sheet  ที่ https://bit.ly/35SteaF
2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตาม ข้อ 2.2

4. ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรม เช่น เครือข่ายดําเนินการเอง ได้รับเงินอุดหนุน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ หรือ ไม่ใช้งบประมาณ

14

สถานีควบคุมไฟป่า.................................................บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ...............................................

3. จํานวนตามที่ลงทะเบียนในแบบรายงายเครือข่ายไฟป่า 1.1

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) (3)

แบบเครือข่ายไฟป่า 1.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สถานีควบคุมไฟป่า........................................สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่.......................................................

หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

หมายเหตุ : 1. ขอให้หน่วยงานในสังกัด สบอ.นําเข้าทะเบียนสมาชิกเครือข่ายการฯที่รวมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ในระบบ Google Sheet  ที่ https://bit.ly/35SteaF ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

               2. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ติดตาม ตรวจสอบ สถานะการรายงานในภาพรวม และส่งในรูปแบบเอกสารให้กรมฯทราบ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

15

สรุปผลการดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบเครือข่ายไฟป่า 1.4

      ผู้อํานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
ผู้รายงาน (......................................................................)
ผู้รายงาน .......................................................................

ลําดับที่
รายละเอียดเครือข่าย สรุปจํานวนผลการดําเนินกิจกรรของเครือข่ายฯสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้ง)
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 

 
ช่ือ เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บ้าน .....................................................................................  
ท้องท่ี  หมู่ท่ี .......บ้าน .................................... ตําบล .....................อําเภอ ..................... จังหวัด .........................  
พิกัดท่ีต้ังเครือข่าย  

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

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

2. ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของหมู่บ้าน  
2.1 ภูมิประเทศและสภาพป่า ...............................................................................................................  

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

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

2.3 ปัญหาไฟป่า ...................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 .......................................................................................................................................................  
3.2 .......................................................................................................................................................  
3.3 .......................................................................................................................................................  

4. แนวทางการดําเนินงาน 
4.1 .......................................................................................................................................................  
4.2 .......................................................................................................................................................  
4.3 .......................................................................................................................................................  
4.4 .......................................................................................................................................................  
4.5 .......................................................................................................................................................  

 
 
 



 
 

-2- 
 

5. แผนที่สังเขปของพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และจุดท่ีตั้งของเครือข่ายการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
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6. แผนการดาํเนินงาน 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

จํานวน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมาย
เหตุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. ก.ย. (บาท) 

                 

 
7. คณะกรรมการดําเนินงาน  
 ประธานกรรมการ .................................................................................................................. (ระบุช่ือ) 
 รองประธานกรรมการ ............................................................................................................ (ระบุช่ือ) 
 กรรมการ ............................................................................................................................... (ระบุช่ือ) 
 กรรมการ ............................................................................................................................... (ระบุช่ือ) 
 กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี .............................................................................................. (ระบุช่ือ) 
 กรรมการและเลขานุการ ........................................................................................................ (ระบุช่ือ) 
 จํานวนสมาชิกรวมคณะกรรมการ ……………. คน  เป็นเพศชาย........คน  เพศหญิง.........คน 

8. ความต้องการขอรับเงินอุดหนุน เป็นเงิน .......................... บาท ( ................................................................. ) 
    (ระบุรายละเอียด) 
 
 



กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย อนุมัติโครงการ จ่ายเช็คให้เครือข่าย ชื่อผู้รับ ตําแหน่ง รายเซ็นผู้รับ

19

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

(...................................................)

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า.................................

จังหวัด
อยู่ในเขต อช./

สป./ป่าสงวน

ผู้รับมอบเช็ค

แบบเครือข่ายไฟป่า 3 

บันทึกการรับ-มอบเช็คของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ได้รับเงินอุดหนุน

กิจกรรมที่เสนอโครงการ วัน เดือน ปี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................

สถานีควบคุมไฟป่า....................................สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่………………………………………………………..

ชื่อเครือข่ายฯ หมู่ที่ ตําบล อําเภอลําดับที่



 

20 
แบบเครือข่ายไฟป่า 4 

 
แบบรายงานผลการดําเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันท่ีได้รับเงินอุดหนุน 

กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 
เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บ้าน...................... 

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

ท้องท่ี  หมู่ท่ี .......บ้าน .................................... ตําบล .....................อําเภอ ..................... จังหวัด .........................  
พิกัดท่ีต้ังเครือข่ายฯ  

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

 

1. หลักการและเหตุผล 

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

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

2. ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป  

2.1 ภูมิประเทศและสภาพป่า (ระบุพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ในรัศมี 10 กิโลเมตร) ...........................................  

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

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

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

2.3 สถานการณ์ปัญหาไฟป่า ................................................................................................................  

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

3. แผนที่สังเขปของพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และจุดท่ีตั้งเครือข่ายฯ 

4. คณะกรรมการเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และสมาชิก 
 จํานวนสมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  รวมคณะกรรมการ ………..คน  
เพศชาย........คน  เพศหญิง.........คน  
 รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประกอบด้วย 

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

                                                       ฯลฯ 
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รายช่ือสมาชิก เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันท่ีร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย  
1. .........................................................................................................................................................  

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

3. .........................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
5. ผลการดําเนินงาน  

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

หมายเหตุ 

      

      

      

      

 
6. ผลท่ีได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 6.1 ข้อดี 
  6.1.1 ..........................................................................................................................................  
  6.1.2 ..........................................................................................................................................  

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

ฯลฯ 
 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ...........................................................................................................................................................................  

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

 
 

                                    (…………………………..…………………………..………....) 
ประธานกรรมการเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บ้าน................ 

                                        โทร. ..................................................................... 
                                          วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ................ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานของสถานีควบคุมไฟป่า.....................................   

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ........................ 
เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ได้รับเงินอุดหนุน 
กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 

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

 
1. สถานีควบคุมไฟป่า………………………ได้ด ำเนินงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน ร่วมกับ
เครือข่ำยกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน จ ำนวน………………………………..เครือข่ำย รำยละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อบ้าน หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

พ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ ใน
ระยะ 10 

กม. 
(อช. ขสป. 

ฯลฯ) 

พ้ืนที่ป่า
สงวน ใน
ระยะ 10 

กม. 

        
        
        
        
        
        
        

 
2. ผลการด าเนินโครงการประกอบด้วย ......... กิจกรรม 
 
ล าดับที่ กิจกรรม หน่วยนับ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



 

- 2 - 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

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

และข้อเสนอแนะ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 
  

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

                                                               (………………………………………………………) 
                                                           หัวหน้ำสถำนคีวบคุมไฟป่ำ………………………. 
                                                              โทร.  …………………………………………… 
                                                           วันที…่…….เดือน…………………..พ.ศ…………. 
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แบบรายงานความก้าวหน้ารอบทุก 6 เดือน 
การให้เงินอุดหนุนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 

    รอบที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) รายงาน ณ วันที่ ............................................................ 
 รอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.) รายงาน ณ วันที่ ........................................................... 

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

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่………………………………………  

รายงานผลของคณะท างานออกติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ของการด าเนินของเครือข่าย
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

1. ก าหนดเครือข่ายฯเป้าหมายครบตามแผนงาน จ านวน............เครือข่าย ด าเนินการได้ จ านวน............เครือข่าย 
ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบ้าน หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

จ านวน
สมาชกิที่ร่วม
ด าเนินงาน
โครงการ 

(คน) 

สถานี
ควบคุม 
ไฟป่า 

ที่ก ากับดูแล 

หมายเหตุ 

ชาย หญิง   
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2.  เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้รับเงินอุดหนุน 

     ครบถ้วนแล้ว     ยังไม่ครบถ้วน คงขาดอยู่………….เครือข่าย ดังนี้  

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

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

  3. .............................................................................................. .............................................................. 
ฯลฯ 

3. คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย ด าเนินการหรือตั้งคณะท างานออกติดตามและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมของเครือข่าย     ยังไม่ได้ออกติดตาม   ออกติดตามแล้ว จ านวน.........ครั้ง 

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ................................... ออกติดตาม เครือข่าย .........................................................   
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ................................... ออกติดตาม เครือข่าย .........................................................   
 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ ................................... ออกติดตาม เครือข่าย .........................................................   
  ฯลฯ 

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 .................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

5. แนบส าเนาค าสั่ง สบอ.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน    
    ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 และส าเนาค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานออกติดตามและประเมินผล 
    การด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ างบประมาณ พ.ศ.2562    
6. ชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่...............  
    6.1  ชื่อ – สกุล ......................................................... หมายเลขโทรศัพท์ .....................................................  
    6.2  ชื่อ – สกุล ......................................................... หมายเลขโทรศัพท ์......................................................  
 
 
                                                                                  ลงชื่อ....................................... ผู้รายงาน 

                                                                              (........................................) 
                                                                             ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย ที่ได้รับเงินอุดหนุน 

กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............  
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ........................ 

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

1. การด าเนินงานและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย (อธิบายรายละเอียดการ
ท างานของคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย ในการประชุมพิจารณาโครงการของเครือข่าย การอนุมัติ
โครงการ การติดตาม การให้ค าปรึกษา การเร่งรัดการท างานและการรายงานผล วันเวลา พร้อมรูป
ภาพประกอบ) 

1.1  ....................................................................................................................................................  
1.2  ....................................................................................................................................................  
1.3  ....................................................................................................................................................  
1.4  ....................................................................................................................................................  
1.5  ....................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

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

                                                ลงชื่อ..................................................................... 
                                                          (............................................................)  

 ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
 โทร. ...............................................................  
 วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. .............  
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  (เก็บรวบรวมไว้ท่ี สบอ.) 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

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

ค าอธิบาย  โปรดท ำเครื่องหมำย  หน้ำข้อควำมที่ท่ำนเห็นว่ำถูกต้องที่สุด 

ส่วนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบ 

1. เพศ ชำย หญิง 

2. อำย ุ ต่ ำกว่ำ 30 ป ี 31-40 ป ี   
 41-50 ปี 50-60 ปี  มำกกว่ำ 60 ปี 

3. วุฒิกำรศึกษำ ไม่จบกำรศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น 
  มัธยมศึกษำตอนปลำย ปวช. / ปวส. ปริญญำตรี 
  ปริญญำโท หรือสูงกว่ำ อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................  

4. สถำนภำพกำรท ำงำน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร 
  รับจ้ำง นักเรียน/นักศึกษำ 
  นักธุรกิจ/เจ้ำของกิจกำร เกษตรกร 
  นักเรียน/นักศึกษำ อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................... 

5. ท่ำนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ไฟป่ำและหมอกควัน หรือไม่ 
 ได้รับ ไม่ได้รับ 

 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

ประเด็น/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

1. ควำมพึงพอใจต่อกำรรณรงค์ ประชำสมัพันธ์ เพื่อป้องกันไฟป่ำและหมอกควันของ
หน่วยงำนในพ้ืนที ่เช่น กำรประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ ป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรเผยแพร่
เอกสำรสิ่งพิมพ์ กำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู้ เป็นต้น 

     

2. ควำมพึงพอใจต่อกำรฝึกอบรมเพื่อกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรแกไ้ขปัญหำไฟป่ำและ
หมอกควันในพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน/ชุมชน 

     

3. ควำมพึงพอใจต่อกำรสร้ำงกลุม่เครือข่ำยในกำรแกไ้ขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน 
ในพื้นที่หมู่บ้ำน/ชุมชน 

     

4.ควำมพึงพอใจต่อกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน
ในพื้นที่หมู่บ้ำน/ชุมชน 

     

5. ควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน ในพื้นที่
หมู่บ้ำน/ชุมชน 

     

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
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ส่วนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบ

1. แสดงจ านวนเพศผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน (คน)

2. แสดงจ านวนอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน (คน)

3. แสดงจ านวนวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน (คน)

4. แสดงจ านวนสถานภาพการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน (คน)

รวม

แบบสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....................
เครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ....................................... จ านวน ............เครือข่าย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

นักเรียน/นักศึกษา
นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจ

ปริญญาตรี

สถานภาพการท างาน
ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ
รับจ้าง

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ปริญญาโท
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

รวม

อายุ (ปี)
ต่ ากว่า 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี

มากกว่า 60 ปี

แบบเครือข่ายไฟป่า 9 (ส่งคืน กรม อส.) 

เกษตรกร
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

รวม

วุฒิการศึกษา
ไม่จบการศึกษา
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปวช./ปวส.
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5. แสดงจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

จ านวน (คน)

ส่วนท่ี 2 สรุปความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

คิดเป็น

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ

(100 คะแนน) (80 คะแนน) (60 คะแนน) (40 คะแนน) (20 คะแนน) แบบสอบถามท้ังหมด (%)

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอ่ืน
1.  ...................................................................................................................................................................................................................
2.  ...................................................................................................................................................................................................................
3.  ...................................................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ      ...........................................................ผู้รายงาน
            (                                         )
ต าแหน่ง   .......................................................
วัน/เดือน/ปี  ....................................................

จ านวนท่ีเลือกตอบ (คน)

การได้รับผลกระทบ
ได้รับ

ไม่ได้รับ
รวม

ระดับความพึงพอใจ

3. ความพึงพอใจต่อการสร้างกลุ่มเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

และหมอกควัน ในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน

รายการ

 ในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน

5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน

4. ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา

รวมท้ังส้ิน (ร้อยละความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน)

2. ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเพ่ือการสร้างเครือข่ายในการแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน

ป้ายประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่เอกสารส่ิงพิมพ์ การจัดนิทรรศการ

เผยแพร่ความรู้ เป็นต้น

1. ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือป้องกันไฟป่า

และหมอกควัน ของหน่วยงานในพ้ืนท่ี เช่น การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี
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ตัวอย่าง

ส่วนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบ

1. แสดงจ านวนเพศผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน (คน)
81

129
210

2. แสดงจ านวนอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน (คน)
17
35
70
57
31

210

3. แสดงจ านวนวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน (คน)
7

151
28
19
5
-
-
-

210

4. แสดงจ านวนสถานภาพการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน (คน)
-
3

19
8
4

176
-

210

รวม

สถานภาพการท างาน
ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ
รับจ้าง

นักเรียน/นักศึกษา
นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจ

เกษตรกร
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

รวม

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

51 - 60 ปี
มากกว่า 60 ปี

รวม

วุฒิการศึกษา
ไม่จบการศึกษา
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

41 - 50 ปี

แบบสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ....1 (ปราจีนบุรี).....  จ านวน .....21.......เครือข่าย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

อายุ (ปี)
ต่ ากว่า 30 ปี
31 - 40 ปี
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5. แสดงจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

จ านวน (คน)
2

208
210

ส่วนท่ี 2 สรุปความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

คิดเป็น

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ

(100 คะแนน) (80 คะแนน) (60 คะแนน) (40 คะแนน) (20 คะแนน) แบบสอบถามท้ังหมด (%)

104 91 14 1 0 210 88.38

102 90 18 0 0 210 88.00

101 84 25 0 0 210 87.24

110 84 14 2 0 210 88.76

109 86 14 1 0 210 88.86

88.25

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอ่ืน
1.  ........(ถ้ามี) โปรดระบุ......................................................................................................................................................................................
2.  ........(ถ้ามี) โปรดระบุ......................................................................................................................................................................................
3.  ........(ถ้ามี) โปรดระบุ......................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ      ...........................................................ผู้รายงาน
            (                                         )
ต าแหน่ง   .......................................................
วัน/เดือน/ปี  ....................................................

หมายเหตุ : วิธีการคิดร้อยละความพึงพอใจ ในส่วนท่ี 2
   ข้อ 1 ((104 x 100)+(91x80)+(14x60)+(1x40)+(0x20)) / 210  จะได้เป็นร้อยละ 88.38
   ข้อ 2 ((102 x 100)+(90x80)+(18x60)+(0x40)+(0x20)) / 210  จะได้เป็นร้อยละ 88.00
   ข้อ 3 ((101 x 100)+(84x80)+(25x60)+(0x40)+(0x20)) / 210  จะได้เป็นร้อยละ 87.24
   ข้อ 4 ((110 x 100)+(84x80)+(14x60)+(2x40)+(0x20)) / 210  จะได้เป็นร้อยละ 88.76
   ข้อ 5 ((109 x 100)+(86x80)+(14x60)+(1x40)+(0x20)) / 210  จะได้เป็นร้อยละ 88.86
สรุป ร้อยละความพึงพอใจ คือ (88.38+88.00+87.24+88.76+88.86) / 5  จะได้เป็นร้อยละ 88.25

รวมท้ังส้ิน (ร้อยละความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน)

และหมอกควัน ของหน่วยงานในพ้ืนท่ี เช่น การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี

ป้ายประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่เอกสารส่ิงพิมพ์ การจัดนิทรรศการ

เผยแพร่ความรู้ เป็นต้น

2. ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเพ่ือการสร้างเครือข่ายในการแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน

3. ความพึงพอใจต่อการสร้างกลุ่มเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

และหมอกควัน ในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน

4. ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา

ไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน

5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

 ในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน

ไม่ได้รับ
รวม

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

1. ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือป้องกันไฟป่า

จ านวนท่ีเลือกตอบ (คน)

ได้รับ
การได้รับผลกระทบ
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(ตัวอย่าง) 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการขอรับเงินอุดหนุน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

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

 

 

 

 

 

สถานีควบคุมไฟป่า............ /ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี........ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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(รูปแบบรายงาน) 
1. ค ำน ำ 

2. สำรบัญ 

3. หลักกำรและเหตุผล 

4. ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนีควบคุมไฟป่ำ 

5.  วธิีกำรด ำเนินกิจกรรม 

6. ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

 6.1 สถำนะเครือข่ำยกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน (รำยชื่อเครือข่ำยฯตำมแบบ
รำยชื่อเครือข่ำย) 

 6.2 ผลกำรพิจำรณำหมู่บ้ำนที่ขอรับเงินอุดหนุน (รำยชื่อเครือข่ำยฯตำมแบบเครือข่ำยไฟป่ำ 3) 

 6.3 สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมของเครือข่ำยที่ได้รับเงินอุดหนุน (ตำมแบบเครือข่ำยไฟป่ำ 5) 

 6.4 สรุปผลกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรให้เงินอุดหนุนเครือข่ำยกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและ
หมอกควัน (ตำมแบบเครือข่ำยไฟป่ำ 6) 

 6.5  สรุปเครือข่ำยฯที่มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน (ตำมแบบเครือข่ำย
ไฟป่ำ 1.1 – 1.4) 

  6.5.1 จ ำนวนเครือข่ำยที่มีส่วนร่วมแยกรำยสถำนีฯ 

  6.5.2 จ ำนวนกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยฯแยกรำยกิจกรรม 

  6.5.3 ภำพแสดงกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยแยกรำยกิจกรรม ๆ ละ 4 ภำพ 
พร้อมค ำบรรยำยใต้ภำพ 

 7. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 8. สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอในต่อกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน 

 9. ภำคผนวก 

  8.2 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม    

   

 

 


	0. แนวทางหมู่บ้าน
	1.แบบเครือข่ายไฟป่า 1.0
	1.แบบเครือข่ายไฟป่า 1.1
	1.แบบเครือข่ายไฟป่า 1.2
	1.แบบเครือข่ายไฟป่า 1.3
	1.แบบเครือข่ายไฟป่า 1.4
	2 
	3  แบบเครือข่ายไฟป่า 3 ได้รับเงินอุดหนุน
	4 แบบเครือข่ายไฟป่า 4 แบบรายงานผลของเครือข่าย
	5.แบบเครือข่ายไฟป่า 5 แบบรายงานผลของสถานี
	6  แบบเครือข่ายไฟป่า 6 รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน
	7. แบบเครือข่ายไฟป่า 7  รายางนผลการดำเนินงาน
	8. แบบเครือข่ายไฟป่า 8 แบบประเมินความพึงพอใจ
	8. แบบเครือข่ายไฟป่า 9.1 แบบสรุปผลความพึงพอใจ
	8. แบบเครือข่ายไฟป่า 9.2 แบบสรุปผลความพึงพอใจ
	9. แบบเครือข่ายไฟป่า 10 รูปแบบรายงาน.pdf

