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1. ช่ือโครงการ 

 แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่อยางมีสวนรวม “ลุมน้ําขุนทะ” ตําบลแมทะ 

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

2. ความเปนมาหลักการและเหตุผล 

จากอดตีเม่ือ ป พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมทัง้หมด 138,566,875 ไร หรอืรอย

ละ 43.21 ของพื้นที่ประเทศ จนถงึ ป พ.ศ. 2555 – 2556 ประเทศไทยเหลือพื้นที่ปาไมทั้งหมด 

102,119,538 ไร หรอื รอยละ 31.57 อัตราการลดลงของพื้นที่ปาไมเฉลี่ยปละ 911,183.43 ไร 

หากนําตัวเลขการลดลงของพื้นที่ดังกลาวมานําเสนออยางงาย ๆ สามารถสรุปไดวาทุก ๆ 

1 นาท ีประเทศไทยเสยีพื้นที่ปาไมไปเปนจํานวน 1.73 ไร อยางตอเนื่องในรอบ 40 ปที่ผานมา1 

ป พ.ศ. 2556 – 2557 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไม จํานวน 102,285,400.62 ไร หรือรอย

ละ 31.62 ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ปาไมของประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการบุกรุกเขาครอบครองพื้นที่ปาไมสําหรับใชเปนที่อยู

อาศัย แผวถางปาเพื่อทําการเกษตร และการสงเสริมการปลูกพืชทดแทนพลังงานที่มีความ

ตองการใชพื้นที่ขนาดใหญเปนตน ในปจจุบันการบุกรุกพื้นที่ปาไมพบกระจายอยูในทุกภูมิภาค

ของประเทศ สงผลกระทบกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ตดิตามมาอยางมากมาย ทัง้ปญหาการเกดิพิบัตภัิยที่มีความถี่และความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน2 

พื้นที่ปาของประเทศไทยในปจจุบันต่ํากวาเกณฑที่นโยบายการปาไมแหงชาติกําหนดไว

วาประเทศไทยจะตองมีพื้นที่ปาไมนอยกวารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ เพื่อเพียงพอกับความ

สมดุลของระบบนเิวศองครวม3 

                                         
1
 http://www.forest.go.th/fl_mgt/index.php?option=com_content&view=article&id=433%3A57&catid=53%3Aknowlage&Itemid=499&lang=th, 

สืบคน้ 9 สิงหาคม 2559. 
2
 สาํนกัจดัการทีดินป่าไม ้กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม. โครงการจดัทาํขอ้มูลสภาพพืนทีป่าไม ้

รายงานฉบบัสมบรูณ์ ปี พ.ศ. 2556 – 2557. มกราคม 2558. 
3
 http://www.forest.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=413, สืบคน้ 9 สิงหาคม 2559. 
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ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากความผันผวนของภูมิอากาศโลก และดูเหมือนวาการที่

พื้นที่ปาของประเทศลดนอยลงยิ่งทวีใหไดรับผลกระทบที่รุนแรงมากยิ่งข้ึน แมขอมูลการแปล

ตคีวามภาพถายดาวเทยีม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ระบุวาภาพรวมของภาคเหนือซ่ึงมีพื้นที่รวม 

60,044,825.57 ไร มีพื้นที่ปาไม 38,769,417.82 ไร คิดเปนรอยละ 64.57 ของพื้นที่ แตก็ยัง

ไดรับความเดือดรอนจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกไมตางจากภาคอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะปญหาขาดแคลนน้ําและปญหาหมอกควันจากไฟปาในชวงหนาแลง 

ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เปนพื้นที่หนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากสภาพฝน

ทิ้งชวง ปริมาณน้ําฝนและน้ําทานอย ชาวนาไมสามารถทํานาติดตอกันสองปซอน ในป พ.ศ. 

2557 และ 2558 

ขอมูลการแปลตคีวามภาพถายดาวเทยีม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ระบุวา ป พ.ศ. 2556 

– 2557 ภาพรวมของตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง มีพื้นที่รวม 57,161 ไร มีพื้นที่ปา

ไม 15,645.41 ไร คิดเปนรอยละ 27.37 ของพื้นที่ ต่ํากวาเกณฑรอยละ 40 ของพื้นที่ตาม

นโยบายการปาไมแหงชาติ 

ตําบลแมทะแบงการปกครองออกเปน 10 หมูบาน ป พ.ศ. 2558 มีประชากรชาย 

3,404 คน หญิง 3,459 คน รวมประชากร 6,863 คน ครัวเรอืน 2,842 ครัวเรอืน4 ลักษณะการ

ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 60 พืชที่ปลูก ไดแก ขาว ขาวโพด ออย  

ถั่วลสิง ถั่วเหลอืง กระเทยีม พื้นทเีกษตรกรรมประมาณ 17,189 ไร จํานวนครัวเรอืนที่ประกอบ

อาชีพเพาะปลูก ประมาณ 768 ครัวเรือน และ ประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 40 จํานวน

ครัวเรอืนที่มีคนประกอบอาชีพรับจาง ประมาณ 682 ครัวเรอืน 

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลแมทะ สวนใหญมีลักษณะเปนที่ลาดชัน ที่ราบ

เอียง ที่ราบลุม และลูกคลื่นลอนตื้นสลับกับเนนิเขา พื้นที่ราบสวนใหญใชทําไร ทําสวน และ ทํา

นา 

แหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรมอาศัยแหลงน้ําผิวดนิตามธรรมชาติ ไดแก ลําหวยแมจาง 

หวยแมทะ หวยแมเกี๋ยง หวยสม หวยแมพวก หวยไข เปนตน ลําน้ําดังกลาวไหลผานตําบลตาง 

ๆ ดังนี้ 

                                         
4
 http://stat.bora.dopa.go.th/stat/, สืบคน้ 9 สิงหาคม 2559. 
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- หวยแมทะ ไหลผาน หมูที่ 1, 2, 4, 7, 8 และ หมูที่ 10 มีน้ําตลอดป ตื้นเขิน

บางชวง 

- หวยไข ไหลผานหมูที่ 1 มีน้ําตลอดป แตปรมิาณน้ํามีนอยในฤดูแลง 

- หวยสม ไหลผานหมูที่ 1 มีน้ําตลอดป  

- หวยแมเปาะ ไหลผานหมูที่ 2, 3, 7, และหมูที่ 8 มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 

- หวยรากลาน ไหลผานหมูที่ 2, 7, และ หมูที่ 8 มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 

- แมน้ําจาง ไหลผานหมูที่ 3 มีน้ําตลอดป ตื้นเขินบางชวง 

- หวยหมอแกง ไหลผานหมูที่ 3 มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 

- หวยแมพวก ไหลผานหมูที่ 5 มีน้ําในฤดูฝน ตื้นเขินบางชวง ฤดูแลงน้ําไม

พอใช 

- หวยแมขุมวัว ไหลผานหมูที่ 5 มีน้ําฤดูฝน น้ําไมพอใชฤดูแลง 

- หวยแมเกี๋ยงนอย ไหลผานหมูที่ 6 มีน้ําตลอดป ตื้นเขินบางชวง 

- หวยจําหอย ไหลผานหมูที่ 6 มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 

- หวยน้ําเงี้ยม ไหลผานหมูที่ 8 มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 

- หวยมวงคํา ไหลผานหมูที่ 9 มีน้ําในฤดูฝน ตื้นเขินบางชวง 

สวนใหญแหลงน้ําเหลานี้มักประสบปญหาน้ําแหงขอดหรือมีสภาพตื้นเขิน ในหนาแลง 

ไมสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการเพาะปลูกได5 

ลําน้ําตาง ๆ ดังกลาวขางตนสวนใหญเปนลําน้ําสาขาสายสั้น ๆ ไหลลงสูหวยแมทะ  

หวยแมทะมีตนกําเนิดมาจากภูพระบาทในทองที่ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด

ลําปาง ไหลจากทศิเหนอืผานตําบลแมทะไปบรรจบกับลําน้ําแมจางทางดานทศิใต 

ปจจุบันชาวตําบลแมทะอาศัยน้ําจากอางเก็บน้ําวังเฮือซ่ึงกั้นขวางหวยแมทะในการ

อุปโภคและทําการเกษตร อางเก็บน้ําวังเฮอืตัง้อยูทางดานทศิเหนือของตําบลแมทะ อยูในพื้นที่

ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 

                                         
5
 http://maethacity.go.th/2014-10-06-19-38-28.html, สืบคน้ 9 สิงหาคม 2559. 
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ตําบลแมทะไดรับการสนับสนุนจากศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ 68 ปาแมจาง

ตอนใต จังหวัดลําปาง6 ใหชุมชนรวมกันประชุมวิเคราะหและวางแผนจัดการทรัพยากรปาไม

ของชุมชน 

ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ 68 ปาแมจาง

ตอนใต จังหวัดลําปาง ไดประสานตัวแทนจาก หมูที่ 1 บานแมทะ หมูที่ 4 บานน้ําโทกหัวดง หมู

ที่ 6 บานผาลาด หมูที่ 8 บานแมทะหลวง  และ หมูที่ 9 บานแมทะมวงคํา จํานวนประมาณ 40 

คน ประกอบดวย นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแมทะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล 

แมทะ ผู ใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อปพร . อสม.  

กลุมแมบาน (ชวงอายุ 40 ถึง 70 ป) มาประชุมเพื่อจัดทําแผนจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่

อยางมีสวนรวม ณ ศาลาประชาคม หมูที่ 8 บานแมทะหลวง ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัด

ลําปาง 

ประเด็นปญหาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของตําบลแมทะ 

- ขาดแคลนน้ําไมสามารถทําการเกษตรได ทําใหชาวบานไมมีรายได และ ไมมีขาว

สําหรับบรโิภค 

- ปาตนน้ําถูกบุกรุกทําลาย จากการบุกรุกทําไรขาวโพด ทําใหปริมาณที่ไหลลงระบบ

ชลประทานอางวังเฮอื ไมเพียงพอตอการทําการเกษตร 

- ปาไมในพื้นที่ตําบลแมทะถูกบุกรุกทําลายจากคนตางถิ่นเพื่อทําไรขาวโพด และ ปลูก

มันสําปะหลัง 

- มีการลักลอบตัดไมของคนตางหมูบานเพื่อปอนโรงงาน เพื่อเผาถาน 

- ขาดแคลนไมใชสอย 

- ขาดองคความรูในการจัดการน้ําที่เหมาะสมในพื้นที่ 

- การเกดิไฟปาในชวงหนาแลง 

                                         
6
 ศนูยจ์ดัการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ จดัตงัขึนตามคาํสงักรมป่าไมที้ 2609/2557 ลงวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 แบง่การจดัการป่า

สงวนแห่งชาติทวัประเทศจาํนวน 1,221 ป่า ออกเป็นกลุ่ม จาํนวน 309 กลุ่ม เพือสะดวกต่อการจดัการ โดยใชฐ้านขอ้มูลของกลุ่ม

พืนทีป่าสงวนแห่งชาติในการวิเคราะห์และจดัทาํแผนจดัการแบบบรูณาการเชิงพืนทีอยา่งมีส่วนร่วม เพือการใชป้ระโยชน์ที

สมดุลและยงัยืน มุ่งส่งเสริมการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและความเป็นอยูข่องชุมชนในพืนทีให้ดีขึน ส่งเสริมให้เกดิ

การดาํเนินงานร่วมกนัของภาคีเครือข่าย 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 5 

- การปองกันรักษาปาของหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีประสทิธภิาพ 

การจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่อยางมีสวนรวม “ลุมน้ําขุนทะ” 

ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง สอดคลองกับแผนแมบทแกไขปญหาการทําลาย

ทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดนิของรัฐ และการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

แนวทางประชารัฐ ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 

ยุทธศาสตรกรมปาไม กลาวคือศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติเปนผูอํานวยความสะดวก 

สนับสนุน และเปดชองทางใหผูมีสวนไดสวนเสยีในการจัดการทรัพยากรปาไมในพื้นที่ เขามามี

สวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมเชิงระบบ ครอบคลุมมิตทิางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และ 

สังคม 

3. เปาหมาย 

 ชาวบานหมูที่ 1, 4, 8 และ 9 (หมูที่ 2 และ 5 บางสวน) ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ 

จังหวัดลําปาง มีคุณภาพชีวติทีด่ีข้ึนจากการจัดการทรัพยากรปาไมในลุมน้ําขุนทะอยางมีสวน

รวม 

4. วัตถปุระสงคเฉพาะ 

 เพื่อสงเสรมิสนับสนุนใหเกดิภาคีเครอืขายในการจัดการลุมน้ําขุนทะอยางมีสวนรวม 

5. พ้ืนท่ีเปาหมายและกลุมเปาหมาย 

 5.1 พื้นที่เปาหมาย หมูที่ 1, 4, 8 และ 9 (หมูที่ 2 และ 5 บางสวน) ตําบลแมทะ อําเภอ

แมทะ จังหวัดลําปาง 

 5.2 กลุมเปาหมายชาวบานหมูที่ 1, 4, 8 และ 9 (หมูที่ 2 และ 5 บางสวน) ตําบลแมทะ 

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

5.3 กลุมขับเคลื่อนแผนงาน คณะกรรมการสภาองคกรชุมชนตําบลแมทะ มีกํานัน

ตําบลแมทะเปนประธาน 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 6 

6. ยุทธศาสตรการดําเนนิงาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางภาคีเครอืขายความรวมมือในการจัดการลุมน้ําขุนทะ 

 ผลลัพธท่ี 1 จัดตัง้ภาคีเครอืขายความรวมมือในการจัดการตนน้ํา “ดอยสถานี” อยางมี

สวนรวม 

 กจิกรรม 

  1.1 ประสานจัดตัง้เครอืขายจัดการตนน้ําดอยสถานีรวมกันระหวางตําบลแมทะ 

อําเภอแมทะ และ ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 ผลลัพธท่ี 2 จัดตัง้ภาคีเครอืขายความรวมมือในการจดัการลุมน้ําแมทะ อยางมีสวน

รวม 

 กจิกรรม 

2.1 จัดตัง้คณะกรรมการจัดการลุมน้ําแมทะ 

2.2 จัดทําระบบฐานขอมูลปริมาณการใชน้ําของตําบลแมทะ และ ขอมูล

ปรมิาณน้ําของลุมน้ําขุนทะ 

2.3 เพ่ิมองคความรูดานการจัดการลุมน้ํา 

2.4 ปรับรูปแบบการทําการเกษตรใหเหมาะสมกับปรมิาณในลุมน้ําแมทะ 

  2.5 จัดทําระบบฐานขอมูลผังแปลง ผูครอบครอง ที่อยูอาศัย/ที่ทํากิน พืชที่

ปลูก และ ปที่เขาทําประโยชน ทุกแปลงในตําบลแมทะเพื่อใชในการวางแผนจัดการดิน น้ํา ปา

ไม 

2.6 ทวงคนืพื้นที่และฟนฟูสภาพปาไม 

7. ตดิตามประเมนิผลโครงการ 

 7.1 การติดตามประเมินผลการจัดตั้งภาคีเครือขายความรวมมือในการจัดการตนน้ํา 

“ดอยสถานี” อยางมีสวนรวม เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงวาพื้นที่ปาตนน้ําดอยสถานีมีความอุดม

สมบูรณมากข้ึนหรอืไม จากตัวช้ีวัด ดังนี้ 

7.1.1 มีเครอืขายความรวมมือการจัดการตนน้ํา “ดอยสถานี” 

ตดิตามจาก 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 7 

- รายงานการประชุมจัดตั้งเครือขายความรวมมือจัดการตนน้ําดอย

สถานีของภาคีและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการเครอืขายความรวมมือจัดการ

ตนน้ําดอยสถานี 

- โครงการพัฒนาตนน้ําดอยสถานี 

7.2 การตดิตามประเมินผลการจัดตัง้ภาคีเครอืขายความรวมมือในการจัดการลุมน้ําแม

ทะ อยางมีสวนรวม เพื่อดูความเขมแข็งของชุมชนวาสามารถจัดระบบการใชดิน น้ํา ปาไม ได

อยางเหมาะสมหรอืไม จากตัวช้ีวัด ดังนี้ 

7.2.1 มีคณะกรรมการจัดการลุมน้ําแมทะ 

7.2.2 มีระบบฐานขอมูลปรมิาณการใชน้ําของตําบลแมทะ และ ขอมูลปริมาณ

น้ําของลุมน้ําขุนทะ 

7.2.3 ชาวบานตําบลแมทะมีชุดความรูดานการจัดการลุมน้ํา 

7.2.4 ชาวบานตําบลแมทะปรับรูปแบบการทําการเกษตรใหเหมาะสมกับ

ปรมิาณในลุมน้ําแมทะ 

7.2.5 มีระบบฐานขอมูลผังแปลง ผูครอบครอง ที่อยูอาศัย/ที่ทํากิน พืชที่ปลูก 

และ ปที่เขาทําประโยชน ทุกแปลงในตําบลแมทะเพื่อใชในการวางแผนจัดการดิน น้ํา 

ปาไม 

7.2.6 สามารถเพ่ิมพื้นที่ปาไมในตําบลแมทะได 

ตดิตามจาก 

- รายงานการประชุมจัดตัง้คณะกรรมการจัดการลุมน้ําแมทะ 

- ระบบฐานขอมูลปรมิาณการใชน้ําของตําบลแมทะ และ ขอมูลปรมิาณน้ําของ

ลุมน้ําขุนทะ 

- รายงานการอบรม การศกึษาดูงาน ตําบลแมทะมีชุดความรูดานการจัดการ

ลุมน้ํา 

- แบบสํารวจขอมูลการทําการเกษตรในลุมน้ําแมทะกอนและหลังการดําเนิน

โครงการ ฯ 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 8 

- ระบบฐานขอมูลผังแปลง ผูครอบครอง ที่อยูอาศัย/ที่ทํากนิ พชืที่ปลูก และ ป

ที่เขาทําประโยชน ทุกแปลงในตําบลแมทะเพื่อใชในการวางแผนจัดการดนิ น้ํา ปาไม 

- รายงานการทวงคนืพื้นที่และการปลูกฟนฟูสภาพปาไม 

8. ผลกระทบของแผนงาน 

 8.1 ดานสังคม ชาวตําบลแมทะมีความรักสามัคคี มีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของตนเอง 

 8.2 ดานเศรษฐกิจ ชาวตําบลแมทะมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึนจากการปรับรูปแบบ

การปลูกพชืที่เหมาะสมกับสภาพของลุมน้ํา 

 8.3 ดานสิ่งแวดลอม ตนน้ําขุนทะมีความอุดมสมบูรณ ตําบลแมทะมีพื้นที่ปาไมเอ้ือ

ประโยชนทางตรงและทางออมแกสมาชิกในตําบล 

9. ปจจัยเสี่ยงและแผนบรรเทาความเสี่ยง 

 ปจจัยเสี่ยง 

- แผน ฯ ยังไมมีแหลงเงินงบประมาณในการดําเนินการที่ชัดเจน ตองไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณที่จะใชในการดําเนนิโครงการตามที่กําหนด 

แผนบรรเทาความเสี่ยง 

- ประสานหนวยงานที่มีกรอบยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสอดคลองกับแผน ฯ 

ฉบับนี้ ทัง้ในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด CSR เพื่อใหการสนับสนุนเงนิงบประมาณ 

10. ความย่ังยืนของโครงการ 

เนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาคีที่เกี่ยวของ และเสริมความเขมแข็งให

ชาวตําบลแมทะขับเคลื่อนกจิกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง โดยมีภาคีเครอืขายเปนผูใหการสนับสนุน 

ชาวตําบลแมทะจะมีระบบการจัดการลุมน้ํา ระบบการจัดการดิน น้ํา ปาไม ปาไมของ

ตําบลไมถูกบุกรุกทําลาย 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 9 

11. งบประมาณ 

 คณะกรรมการสภาองคกรชุมชนตําบลแมทะเปนรวมดําเนินการ โดยเสนอขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณดําเนนิการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เทศบาลตําบลแมทะ องคการ

บรหิารสวนจังหวัดลําปาง จังหวัดลําปาง กลุมจังหวัดภาคเหนอืดอยสถานี 1 CSR 

12. การจัดการโครงการ 

 แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่อยางมีสวนรวม “ลุมน้ําขุนทะ” ตําบลแมทะ 

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เนนการดําเนินการเองของชุมชนภายในตําบลแมทะโดยมีภาคี

เครอืขายสนับสนุน ดังนี้ 

๑๒.๑ เทศบาลตําบลแมทะ และ เทศบาลตําบลพระบาท 

๑๒.๒ ฝายปกครองอําเภอแมทะ อําเภอเมืองลําปาง และ จังหวัดลําปาง 

๑๒.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง 

๑๒.๔ สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) 

๑๒.๕ องคการบรหิารสวนจังหวัดลําปาง 

๑๒.๖ บรษิัท และ โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ตําบลแมทะ 

๑๒.๗ ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ 68 ปาแมจางตอนใต จังหวัดลําปาง 

  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา ๑๑ 

ขอมูลภูมศิาสตรสารสนเทศเพ่ือการวางแผนจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพ้ืนท่ีอยางมสีวน

รวม ตําบลแมทะ 

 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา ๑๒ 

 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา ๑๓ 

 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา ๑๔ 

 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา ๑๕ 

 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา ๑๖ 

ภาพแสดงการจัดการเวทีวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพ้ืนท่ีอยางมสีวนรวม 

“ลุมน้ําขุนทะ”ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา ๑๗ 

 

 

 
 



แผนปฏบิัตกิาร 

โครงการ/แผนงาน แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่อยางมีสวนรวม “ลุมน้ําขุนทะ”ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

พื้นที่เปาหมายปาสงวนแหงชาต ิปาแมจาง    ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ 68 ปาแมจางตอนใต จังหวัดลําปาง 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ผูอํานวยการศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที ่68 ปาแมจางตอนใต จงัหวัดลาํปาง ชวงเวลา ป พ.ศ. 2559-2562 

ยุทธศาสตร/ผลลัพธ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
หลัก รวม 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

สรางภาคเีครอืขาย

ความรวมมอืในการ

จัดการลุมนํ้าขุนทะ 

 

 

                

จัดต้ังภาคีเครอืขาย

ความรวมมอืในการ

จัดการตนนํ้า “ดอย

สถานี” อยางมสีวนรวม 

ประสานจัดต้ังเครอืขายจัดการลุมนํ้าขุน

ทะดอยสถานีรวมกันระหวางตําบลแมทะ 

อําเภอแมทะ และ ตําบลพระบาท อําเภอ

เมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง 

- มีคณะกรรมการจดัการต้นนํา “ดอย

สถานี” 
                

จัดต้ังภาคีเครอืขาย

ความรวมมอืในการ

จัดการลุมนํ้าแมทะ 

อยางมสีวนรวม 

- จดัตงัคณะกรรมการจดัการลุม่นําแม่ทะ - มีคณะกรรมการจดัการลุม่นําแม่ทะ                 

 - จดัทําระบบฐานข้อมูลปริมาณการใช้นํา

ของตําบลแม่ทะ และ ข้อมูลปริมาณนํา

ของลุม่นําขุนทะ 

- มีระบบฐานข้อมูลปริมาณการใช้นําของ

ตําบลแม่ทะ และ ข้อมูลปริมาณนําของ

ลุม่นําขุนทะ 

                

 - เพมิองค์ความรู้ด้านการจดัการลุม่นํา - ชาวบ้านตําบลแม่ทะมีชุดความรู้ด้าน

การจดัการลุม่นํา 
                

 - ปรับรูปแบบการทําการเกษตรให้ - ชาวบ้านตําบลแม่ทะปรับรูปแบบการ                 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 19 

ยุทธศาสตร/ผลลัพธ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
หลัก รวม 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เหมาะสมกบัปริมาณในลุม่นําแม่ทะ ทําการเกษตรให้เหมาะสมกบัปริมาณใน

ลุม่นําแม่ทะ 

 - จดัทําระบบฐานข้อมูลผงัแปลง ผู้

ครอบครอง ทีอยู่อาศยั/ทีทํากิน พืชทีปลกู 

และ ปีทีเข้าทําประโยชน์ ทกุแปลงใน

ตําบลแม่ทะเพือใช้ในการวางแผนจดัการ

ดิน นํา ป่าไม้ 

- มีระบบฐานข้อมูลผงัแปลง ผู้

ครอบครอง ทีอยู่อาศยั/ทีทํากิน พืชทีปลกู 

และ ปีทีเข้าทําประโยชน์ ทกุแปลงใน

ตําบลแม่ทะเพือใช้ในการวางแผนจดัการ

ดิน นํา ป่าไม้ 

                

 - ทวงคืนพืนทีและฟืนฟูสภาพป่าไม้ - สามารถเพมิพืนทีป่าไม้ในตําบลแม่ทะ

ได้ 
                

 

 

 

 

  



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 20 

ตารางเหตุผลสัมพันธ (Logical Framework) แผนการจดัการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่อยางมีสวนรวม “ลุมน้ําขุนทะ”ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

สาระสําคัญโดยสรุป ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(แสดงเวลา ปรมิาณ คุณภาพ สถานท่ี) 

วิธกีารและแหลงขอมูล 

(แหลงขอมูล / วิธกีารพิสูจน) 

เงื่อนไข-ปจจัยความสําเร็จ 

เปาหมายรวม Overall goal 

ชาวบานตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

จํานวน 6,863 คน 2,842 ครัวเรอืน มคีุณภาพชวีติท่ีดี

ขึ้นจากการจัดการทรัพยากรปาไมในลุมนํ้าขุนทะอยางมี

สวนรวม 

ภายในระยะเวลา ๓ ป 

- ชาวตําบลแมทะมีนํ้าพอเพยีงตอการอุปโภคและ

ทําการเกษตรจากการจัดการลุมนํ้าขุนทะ 

- เก็บขอมูลการทํานาในตําบลแมทะ  

วัตถุประสงค Objective 

เพื่อสงเสรมิสนับสนุนใหเกิดภาคีเครอืขายในการจัดการ

ลุมนํ้าขุนทะอยางมสีวนรวม 

- ภายในระยะเวลา ๓ ป 

- พื้นท่ีปาตนนํ้าขุนทะ (ดอยสถานี) ไดรับการ

คุมครองฟนฟูดูแลมคีวามอุดมสมบูรณมากขึ้น 

- ราษฎรตําบลแมทะมสีวนรวมในการจัดการท่ีดิน

ปาไม 

- เก็บขอมูลความอุดมสมบูรณของปาตนนํ้า 

- เก็บขอมูลปรมิาณนํ้าท่ีกักเก็บได 

- เก็บขอมูลระยะเวลาท่ีมนํ้ีาหลอเล้ียงในลําหวย 

 

ผลได ผลผลิต Output 

จัดต้ังภาคีเครอืขายความรวมมอืในการจัดการตนนํ้า 

“ดอยสถานี” อยางมสีวนรวม 

 
- มีคณะกรรมการจดัการต้นนํา “ดอยสถานี” 

 

- รายงานการประชุมจัดต้ังเครอืขายความ

รวมมอืจัดการลุมนํ้าขุนดอยสถานีของภาคแีละ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการ

เครอืขายความรวมมอืจัดการลุมนํ้าขุนดอย

สถานี 

 

จัดต้ังภาคีเครอืขายความรวมมอืในการจัดการลุมนํ้าแม

ทะ อยางมสีวนรวม 

- มคีณะกรรมการจัดการลุมนํ้าแมทะ 

- มรีะบบฐานขอมูลปรมิาณการใชนํ้าของตําบลแม

ทะ และ ขอมูลปรมิาณนํ้าของลุมนํ้าขุนทะ 

- ชาวบานตําบลแมทะมชีุดความรูดานการจัดการ

ลุมนํ้า 

- ชาวบานตําบลแมทะปรับรูปแบบการทํา

การเกษตรใหเหมาะสมกับปรมิาณในลุมนํ้าขุนทะ 

- รายงานการประชุมจัดต้ังคณะกรรมการ

จัดการลุมนํ้าแมทะ 

- ระบบฐานขอมูลปรมิาณการใชนํ้าของตําบล

แมทะ และ ขอมูลปรมิาณนํ้าของลุมนํ้าขุนทะ 

- รายงานการอบรม การศกึษาดูงาน ตําบลแม

ทะมชีุดความรูดานการจัดการลุมนํ้า 

- แบบสํารวจขอมูลการทําการเกษตรในลุมนํ้า

 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 21 

สาระสําคัญโดยสรุป ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(แสดงเวลา ปรมิาณ คุณภาพ สถานท่ี) 

วิธกีารและแหลงขอมูล 

(แหลงขอมูล / วิธกีารพิสูจน) 

เงื่อนไข-ปจจัยความสําเร็จ 

- มรีะบบฐานขอมูลผังแปลง ผูครอบครอง ท่ีอยู

อาศัย/ท่ีทํากิน พชืท่ีปลูก และ ปท่ีเขาทําประโยชน 

ทุกแปลงในตําบลแมทะเพื่อใชในการวางแผน

จัดการดิน นํ้า ปาไม 

- สามารถเพิ่มพื้นท่ีปาไมในตําบลแมทะได 

 

ขุนทะตอนลางกอนและหลังการดําเนินโครงการ 

ฯ 

- แปลงสาธิตการจัดการนํ้าในไรนาแบบ “โคก 

หนอง นา โมเดล” 

- ระบบฐานขอมูลผังแปลง ผูครอบครอง ท่ีอยู

อาศัย/ท่ีทํากิน พชืท่ีปลูก และ ปท่ีเขาทํา

ประโยชน ทุกแปลงในตําบลแมทะเพื่อใชในการ

วางแผนจัดการดิน นํ้า ปาไม 

- รายงานการทวงคนืพื้นท่ีและการปลูกฟนฟู

สภาพปาไม 

กิจกรรม Activities 

ประสานจัดต้ังเครอืขายจัดการลุมนํ้าขุนทะดอยสถานี

รวมกันระหวางตําบลแมทะ อําเภอแมทะ และ ตําบล

พระบาท อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง 

  

-ไดรับการสนับสนุนงบประมาณท่ีจะใชในการ

ดําเนินโครงการตามท่ีกําหนด 

- ชาวตําบลแมทะใหความเห็นชอบและรวม

ดําเนินการตามแผนจัดการฯ จัดต้ังคณะกรรมการจัดการลุมนํ้าแมทะ  

จัดทําระบบฐานขอมูลปรมิาณการใชนํ้าของตําบลแมทะ 

และ ขอมูลปรมิาณนํ้าของลุมนํ้าขุนทะ 

 

เพิ่มองคความรูดานการจัดการลุมนํ้า  

ปรับรูปแบบการทําการเกษตรใหเหมาะสมกับปรมิาณใน

ลุมนํ้าขุนทะ 

 

ศกึษา ดูงาน และ ทําแปลงสาธิตการจัดการนํ้าในไรนา

แบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 

 

จัดทําระบบฐานขอมูลผังแปลง ผูครอบครอง ท่ีอยูอาศัย/

ท่ีทํากิน พชืท่ีปลูก และ ปท่ีเขาทําประโยชน ทุกแปลงใน

ตําบลแมทะเพื่อใชในการวางแผนจัดการดิน นํ้า ปาไม 

 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 22 

สาระสําคัญโดยสรุป ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(แสดงเวลา ปรมิาณ คุณภาพ สถานท่ี) 

วิธกีารและแหลงขอมูล 

(แหลงขอมูล / วิธกีารพิสูจน) 

เงื่อนไข-ปจจัยความสําเร็จ 

ทวงคนืพื้นท่ีและฟนฟูสภาพปาไม   

การวเิคราะหผูมสีวนไดสวนเสยี (Stakeholder Analysis) เพื่อจัดทําแผนการจดัการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่อยางมีสวนรวม “ลุมน้ําขุนทะ”ตําบลแมทะ อําเภอ

แมทะ จังหวัดลําปาง 

ผูมสีวนไดสวนเสีย ลักษณะ สวนไดสวนเสีย/ความคาดหวัง การตอบสนอง/ความเอาใจใสตอ

ประเด็นตางๆ 

ศักยภาพ/ความขาด นัยยะ/ขอสรุป

สําหรับโครงการ 

ชาวบาน 

หมูท่ี ๑ บานแมทะ 

หมูท่ี ๔ บานนํ้าโทกหัวดง 

หมูท่ี ๖ บานผาลาด 

หมูท่ี ๘ บานแมทะหลวง 

หมูท่ี ๙ บานแมทะมวงคํา 

ชาวบานมกีารรวมตัว

กันแกปญหา 

ประสบปญหาขาดแคลนนํ้าใชใน

การเกษตร ไมสามารถทํานามา ๒ ปแลว 

และไดรับผลกระทบจากการบุกรุกพื้นท่ี

ปาของบุคคลภายนอก 

มองเห็นปญหา ตองการแกไขปญหาความ

เดือดรอน 

ขาดทักษะการจัดการนํ้า ขาด

ประสบการณในการแกไขปญหาเชงิ

สรางสรรค 

เปนผูมีสวนไดสวน

เสียหลักในการ

ดําเนินแผนงาน 

กลุมตัดไมปอนโรงงาน

ประดิษฐกรรม 

ชาวบานตางหมูบาน 

(ยังไมมกีารเก็บ

รวบรวมขอมูล) 

ทีความตองการไมเพื่อปอนโรงงาน

ประดิษฐกรรม 

ยังไมมกีารเปดเวทีพูดคุยหาประเด็น มภีาพลักษณในทางลบ / ไมมเีวทีเปด

โอกาสใหรวมกันแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 

เปนผูมีสวนไดสวน

เสียในการดําเนิน

แผนงาน 

กลุมตัดไมเผาถาน ชาวบานตางหมูบาน 

(ยังไมมกีารเก็บ

รวบรวมขอมูล) 

มคีวามตองการไมเพื่อเผาถานขาย ยังไมมกีารเปดเวทีพูดคุยหาประเด็น มภีาพลักษณในทางลบ / ไมมเีวทีเปด

โอกาสใหรวมกันแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 

เปนผูมีสวนไดสวน

เสียในการดําเนิน

แผนงาน 

กลุมบุคคลภายนอกท่ีมา

บุกรุกพื้นท่ีปา 

บุคคลภายนอก (ยัง

ไมมกีารเก็บรวบรวม

ขอมูล) 

บุกรุกครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีปาปลูกมัน/

ขาวโพด 

ยังไมมกีารเปดเวทีพูดคุยหาประเด็น มภีาพลักษณในทางลบ / ไมมเีวทีเปด

โอกาสใหรวมกันแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 

เปนผูมีสวนไดสวน

เสียในการดําเนิน

แผนงาน 

ชาวไรบรเิวณตนนํ้าขุนทะ อยูตางอําเภอ (ยังไม

มกีารเก็บรวบรวม

ขอมูล) 

ปลูกขาวโพดบรเิวณปาตนนํ้าทําใหตนนํ้า

เส่ือมโทรม 

ยังไมมกีารเปดเวทีพูดคุยหาประเด็น มภีาพลักษณในทางลบ / ไมมเีวทีเปด

โอกาสใหรวมกันแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 

เปนผูมีสวนไดสวน

เสียในการดําเนิน

แผนงาน 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 23 

ผูมสีวนไดสวนเสีย ลักษณะ สวนไดสวนเสีย/ความคาดหวัง การตอบสนอง/ความเอาใจใสตอ

ประเด็นตางๆ 

ศักยภาพ/ความขาด นัยยะ/ขอสรุป

สําหรับโครงการ 

เทศบาลตําบลแมทะ หนวยงานดานการ

จัดการและพัฒนา

ทองถ่ิน 

 

มบีทบาท อํานาจ หนาท่ีในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน

ตําบล “แมทะนาอยู มุงสูคุณภาพชวีติท่ีดี 

เศรษฐกิจดี ชุมชนมคีวามเขมแข็ง” 

มนีโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และ 

งบประมาณในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

-มคีวามชัดเจนในแนวนโยบายและ

ทิศทางท่ีตองการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ควบคูกับการพัฒนาความเปนอยูของ

ชุมชน 

เปนภาคหีลักในการ

สนับสนุนการจัดการ

ทรัพยากรปาไมของ

ชุมชน 

เทศบาลตําบลแมเมาะ หนวยงานดานการ

จัดการและพัฒนา

ทองถ่ิน 

 

มบีทบาท อํานาจ หนาท่ีในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน

ตําบล 

มนีโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และ 

งบประมาณในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

-มคีวามชัดเจนในแนวนโยบายและ

ทิศทางท่ีตองการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ควบคูกับการพัฒนาความเปนอยูของ

ชุมชน 

เปนภาคหีลักในการ

สนับสนุนการจัดการ

ทรัพยากรปาไมของ

ชุมชน 

เทศบาลตําบลพระบาท หนวยงานดานการ

จัดการและพัฒนา

ทองถ่ิน 

 

มบีทบาท อํานาจ หนาท่ีในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน

ตําบล 

มนีโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และ 

งบประมาณในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

-มคีวามชัดเจนในแนวนโยบายและ

ทิศทางท่ีตองการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ควบคูกับการพัฒนาความเปนอยูของ

ชุมชน 

เปนภาคหีลักในการ

สนับสนุนการจัดการ

ทรัพยากรปาไมของ

ชุมชน 

ฝายปกครองอําเภอแมทะ มอํีานาจหนาท่ีตาม

กฎหมาย 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และ ดูแลความเปนอยูของ

ราษฎรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

มบีทบาทหนาท่ีในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และ ความเปนอยูของ

ราษฎร 

เปนผูกํากับดูแล กํานัน ผูใหญบาน และ 

ราษฎรในหมูบาน 

ชวยประสาน

โครงการ แผนงานใน

ระดับอําเภอ 

ฝายปกครองอําเภอแม

เมาะ 

มอํีานาจหนาท่ีตาม

กฎหมาย 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และ ดูแลความเปนอยูของ

ราษฎรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

มบีทบาทหนาท่ีในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และ ความเปนอยูของ

ราษฎร 

เปนผูกํากับดูแล กํานัน ผูใหญบาน และ 

ราษฎรในหมูบาน 

ชวยประสาน

โครงการ แผนงานใน

ระดับอําเภอ 

ฝายปกครองอําเภอเมอืง

ลําปาง 

มอํีานาจหนาท่ีตาม

กฎหมาย 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และ ดูแลความเปนอยูของ

ราษฎรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

มบีทบาทหนาท่ีในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และ ความเปนอยูของ

ราษฎร 

เปนผูกํากับดูแล กํานัน ผูใหญบาน และ 

ราษฎรในหมูบาน 

ชวยประสาน

โครงการ แผนงานใน

ระดับอําเภอ 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 24 

ผูมสีวนไดสวนเสีย ลักษณะ สวนไดสวนเสีย/ความคาดหวัง การตอบสนอง/ความเอาใจใสตอ

ประเด็นตางๆ 

ศักยภาพ/ความขาด นัยยะ/ขอสรุป

สําหรับโครงการ 

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัดลําปาง 

มอํีานาจหนาท่ีตาม

กฎหมาย 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และ ดูแลความเปนอยูของ

ราษฎรในพื้นท่ีรับผิดชอบในภาพรวม 

มบีทบาทหนาท่ีในการกํากับ ติดตาม 

ผลักดัน สงเสรมิ สนับสนุน จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

มเีครอืขาย ทสม. ชวยประสานกลุม 

ทสม.ในพื้นท่ี 

สํานักจัดการทรัพยากรปา

ไม ท่ี ๓ (ลําปาง) 

มอํีานาจหนาท่ีตาม

กฎหมาย 

ตองหยุดย้ังการบุกรุกพื้นท่ีปา เพิ่มพื้นท่ี

ปา ดวยกระบวนมสีวนรวมตามนโยบาย

รัฐบาล ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

มบีทบาทหนาท่ีในการกํากับ ติดตาม 

ผลักดัน สงเสรมิ สนับสนุน จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นท่ีรับผิดชอบตาม

อํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากกรมปา

ไม 

-ยังไมมแีผนจัดการทรัพยากรปาไมเชิง

พื้นท่ีแบบมสีวนรวมท่ีเปนรูปธรรม 

-มเีจาหนาท่ีนอย 

-มงีบประมาณนอย 

-มพีื้นท่ีปาท่ีตองจัดการมาก 

เปนผูรับผิดชอบ

โดยตรงตาม

กฎหมายในการ

จัดการพื้นท่ีปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 25 

การวเิคราะหตนไมปญหา 

 



 

แผนการจัดการทรัพยากรปาไมเชงิพื้นท่ีอยางมสีวนรวม “ลุมนํ้าขุนทะ” ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หนา 26 

การวเิคราะหตนไมวัตถุประสงค 

 


