
แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ  

๒. พื้นท่ีดําเนินการ   

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสิน อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4 ) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 

  3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 



- 2 - 

  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสรมิระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที่ สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 

        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 
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  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน  คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  

  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 

3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

      4.2.6 กจิกรรมศกึษาภูมปิญญาทองถิน่     

   โดยการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชประโยชนจากปาชุมชนตาม

โครงการปาชุมชนของกรมปาไม เชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร เปนตน โดยจัดทํารายละเอียดในการปลูก 

บํารุง จัดหา การเก็บรักษา วิธีการแปรรูป การใชประโยชน ชองทางการตลาด และแนวทางในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานการอนุรักษปาของชุมชน เชน การบวชปา การเลี้ยงผีขุนน้ํา เปนตน โดย

จัดทํารายละเอียด เกี่ยวกับ ที่มา แนวคิด รูปแบบพิธีการ ความสําเร็จของการดําเนินการ ทัศนคติของ

ชุมชนตอภูมิปญญาดังกลาว เปนตน เพื่อเผยแพรความรูใหแกชุมชน และผูสนใจตอไป (จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานแบบแยกเลมกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) สงสํานักจัดการปาชุมชน 

ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4.2.7 กจิกรรมศกึษาดานวนศาสตรชุมชน     

      - ดําเนินการศึกษาทางวิชาการดานวนศาสตรชุมชน เรื่อง “การประเมินมูลคาของปาใน 

ปาชุมชน” โดยการ 

        (1) จัดประชุมกลุมยอย คณะกรรมการปาชุมชน และคณะกรรมการหมูบานหรือผูที่

เกี่ยวของ เพื่อรวมกันประเมินศักยภาพของปาและทรัพยากรที่มีอยูในปาชุมชนและกลุมผูเก็บหาของ

ปาจากปาชุมชนเพื่อนําไปใชประโยชน (เอกสารหลักฐานตัวช้ีวัดของกิจกรรม คือ ภาพถายการจัดประชุม

กลุมยอย รายช่ือ สกุล และตําแหนง ผูเขารวมประชุม และสรุปชนิดของของปาที่ชุมชนนํามาใชประโยชน 

โดยแบงออกเปน 9 กลุม ตามวนดิา (2542)) 
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        (2) ออกแบบฟอรมสัมภาษณตามการใชประโยชนของชุมชน เพื่อนําไปจัดเก็บขอมูลการ

เก็บหาของปาจากกลุมผูใชประโยชนของปาที่ไดจากการประชุมยอย โดยระบุถึงชนดิที่เก็บหา ปริมาณที่

เก็บหา ชวงเวลา และราคา เพื่อนํามาประเมินมูลคาของปาทัง้หมด 

        (3) ทําการสํารวจของปาในปาชุมชน โดยสํารวจในพื้นที่ที่กลุมผูใชประโยชนเขาไปเก็บหา

ของปาพรอมระบุพกิดัที่ตัง้บรเิวณดังกลาว พรอมภาพถายการสํารวจ 

        (4) รวบรวมขอมูลมูลคาของปาทั้งหมดที่มีในปาชุมชน พรอมทั้งจัดทําปฏิทินการใช

ประโยชนของปา (Non-timber forest products Calender) 

        (5) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตามขอ (1)-(4) (รายงานแยกเลม

กับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) พรอมไฟลรูปภาพผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการ 

ปาชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 (โดยมีเอกสารหลักฐานครบทุกกิจกรรมตามตัวช้ีวัดที่

กําหนด)  

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน - บาท แยกเปน

คาใชจาย งบดําเนนิงาน จํานวน - บาท งบลงทุน จํานวน – บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 
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  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

  3) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น (ขอ 4.2.6) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาดานวนศาสตรชุมชน (ขอ 4.2.7) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562  

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

 

 

 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 1 (เชียงใหม) 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ จังหวัดเชียงใหม, เชียงราย, แมฮองสอน, ลําพูน และพะเยา 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 

  3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
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  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสรมิระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที ่สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 

        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 
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  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  

  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 

3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 2,207,000 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดําเนนิงาน จํานวน 58,000 บาท งบลงทุน จํานวน 2,149,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 



- 6 - 

6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 

  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 2 (เพชบูรณ) 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ, พษิณุโลก, พจิิตร และอุตรดิตถ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสิน อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 

  3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
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  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที ่สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 

        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 
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  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  

  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 

3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 2,054,000 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดําเนนิงาน จํานวน 58,000 บาท งบลงทุน จํานวน 1,996,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 
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6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 

  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 3 (สกลนคร) 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ จังหวัดสกลนคร, มุกดาหาร, นครพนม, หนองคาย, อุดรธานี, กาฬสินธุ,

หนองบัวลําภู, เลย และบงึกาฬ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสิน อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 
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  3) ดําเนินการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที ่สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 
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        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 

  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  
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  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 

- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 
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3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 

- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 1,952,000 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดําเนนิงาน จํานวน 58,000 บาท งบลงทุน จํานวน 1,894,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 
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๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 

  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 4 (ศรสีะเกษ) 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ จังหวัดศรสีะเกษ, สุรนิทร, อํานาจเจรญิ, ยโสธร, รอยเอ็ด และอุบลราชธานี 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสิน อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 

  3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
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  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสรมิระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที่ สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 

        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 
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  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  

  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดงันี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 

3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 2,054,000 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดาํเนนิงาน จํานวน 58,000 บาท งบลงทุน จํานวน 1,996,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 
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6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 

  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

 

 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลกัสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 5 (อุทัยธาน)ี 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ จังหวัดอุทัยธานี, กําแพงเพชร, นครสวรรค, ชัยนาท, สุพรรณบุรี, 

กาญจนบุร,ี สิงหบุรี และนครปฐม 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสิน อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 
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  3) ดําเนินการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสรมิระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที่ สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 
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        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 

  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนมี 

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  
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  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 

- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดงันี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 
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3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 

- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 1,566,000 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดาํเนนิงาน จํานวน 58,000 บาท งบลงทุน จํานวน 1,508,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 
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๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 

  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

 

 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 6 (ระยอง) 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ  จังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด, ชลบุรี, สระแกว, ฉะเชิงเทรา               

และสมุทรปราการ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสิน อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 
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  3) ดําเนินการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสรมิระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที่ สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 

 

 

 

 



- 3 – 

        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 

  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  
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  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 

- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 
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3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 

- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 2,156,000 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดําเนนิงาน จํานวน 58,000 บาท งบลงทุน จํานวน 2,098,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 
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๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 

  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 7 (เพชรบุร)ี 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ จังหวัดเพชรบุร,ี ประจวบครีขัีนธ, ราชบรุี, สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสิน อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 

  3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
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  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสรมิระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที่ สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 

        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 
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  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  

  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 

3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

      4.2.6 กจิกรรมศกึษาภูมปิญญาทองถิน่     

   โดยการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชประโยชนจากปาชุมชนตาม

โครงการปาชุมชนของกรมปาไม เชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร เปนตน โดยจัดทํารายละเอียดในการปลูก 

บํารุง จัดหา การเก็บรักษา วิธีการแปรรูป การใชประโยชน ชองทางการตลาด และแนวทางในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานการอนุรักษปาของชุมชน เชน การบวชปา การเลี้ยงผีขุนน้ํา เปนตน โดย

จัดทํารายละเอียด เกี่ยวกับ ที่มา แนวคิด รูปแบบพิธีการ ความสําเร็จของการดําเนินการ ทัศนคติของ

ชุมชนตอภูมิปญญาดังกลาว เปนตน เพื่อเผยแพรความรูใหแกชุมชน และผูสนใจตอไป (จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานแบบแยกเลมกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) สงสํานักจัดการปาชุมชน 

ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4.2.7 กจิกรรมศกึษาดานวนศาสตรชุมชน     

      - ดําเนินการศึกษาทางวิชาการดานวนศาสตรชุมชน เรื่อง “การประเมินมูลคาของปาใน 

ปาชุมชน” โดยการ 

        (1) จัดประชุมกลุมยอย คณะกรรมการปาชุมชน และคณะกรรมการหมูบานหรือผูที่

เกี่ยวของ เพื่อรวมกันประเมินศักยภาพของปาและทรัพยากรที่มีอยูในปาชุมชนและกลุมผูเก็บหาของ

ปาจากปาชุมชนเพื่อนําไปใชประโยชน (เอกสารหลักฐานตัวช้ีวัดของกิจกรรม คือ ภาพถายการจัดประชุม

กลุมยอย รายช่ือ สกุล และตําแหนง ผูเขารวมประชุม และสรุปชนิดของของปาที่ชุมชนนํามาใชประโยชน 

โดยแบงออกเปน 9 กลุม ตามวนดิา (2542)) 
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        (2) ออกแบบฟอรมสัมภาษณตามการใชประโยชนของชุมชน เพื่อนําไปจัดเก็บขอมูลการ

เก็บหาของปาจากกลุมผูใชประโยชนของปาที่ไดจากการประชุมยอย โดยระบุถึงชนดิที่เก็บหา ปริมาณที่

เก็บหา ชวงเวลา และราคา เพื่อนํามาประเมินมูลคาของปาทัง้หมด 

        (3) ทําการสํารวจของปาในปาชุมชน โดยสํารวจในพื้นที่ที่กลุมผูใชประโยชนเขาไปเก็บหา

ของปาพรอมระบุพกิดัที่ตัง้บรเิวณดังกลาว พรอมภาพถายการสํารวจ 

        (4) รวบรวมขอมูลมูลคาของปาทั้งหมดที่มีในปาชุมชน พรอมทั้งจัดทําปฏิทินการใช

ประโยชนของปา (Non-timber forest products Calender) 

        (5) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตามขอ (1)-(4) (รายงานแยกเลม

กับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) พรอมไฟลรูปภาพผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการ 

ปาชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 (โดยมีเอกสารหลักฐานครบทุกกิจกรรมตามตัวช้ีวัดที่

กําหนด)  

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 1,844,500 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดาํเนนิงาน จํานวน 118,000 บาท งบลงทุน จํานวน 1,726,500 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 
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  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

  3) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น (ขอ 4.2.6) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาดานวนศาสตรชุมชน (ขอ 4.2.7) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562  

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 8 (ตรัง) 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ  จังหวัดตรัง, สตูล, กระบี่, พัทลุง, ปตตานี, ยะลา, นราธิวาส และสงขลา 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสิน อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 

  3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
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  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสรมิระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที่ สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 

        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 
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  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  

  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 

3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

      4.2.6 กจิกรรมศกึษาภูมปิญญาทองถิน่     

   โดยการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชประโยชนจากปาชุมชนตาม

โครงการปาชุมชนของกรมปาไม เชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร เปนตน โดยจัดทํารายละเอียดในการปลูก 

บํารุง จัดหา การเก็บรักษา วิธีการแปรรูป การใชประโยชน ชองทางการตลาด และแนวทางในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานการอนุรักษปาของชุมชน เชน การบวชปา การเลี้ยงผีขุนน้ํา เปนตน โดย

จัดทํารายละเอียด เกี่ยวกับ ที่มา แนวคิด รูปแบบพิธีการ ความสําเร็จของการดําเนินการ ทัศนคติของ

ชุมชนตอภูมิปญญาดังกลาว เปนตน เพื่อเผยแพรความรูใหแกชุมชน และผูสนใจตอไป (จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานแบบแยกเลมกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) สงสํานักจัดการปาชุมชน 

ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4.2.7 กจิกรรมศกึษาดานวนศาสตรชุมชน     

      - ดําเนินการศึกษาทางวิชาการดานวนศาสตรชุมชน เรื่อง “การประเมินมูลคาของปาใน 

ปาชุมชน” โดยการ 

        (1) จัดประชุมกลุมยอย คณะกรรมการปาชุมชน และคณะกรรมการหมูบานหรือผูที่

เกี่ยวของ เพื่อรวมกันประเมินศักยภาพของปาและทรัพยากรที่มีอยูในปาชุมชนและกลุมผูเก็บหาของ

ปาจากปาชุมชนเพื่อนําไปใชประโยชน (เอกสารหลักฐานตัวช้ีวัดของกิจกรรม คือ ภาพถายการจัดประชุม

กลุมยอย รายช่ือ สกุล และตําแหนง ผูเขารวมประชุม และสรุปชนิดของของปาที่ชุมชนนํามาใชประโยชน 

โดยแบงออกเปน 9 กลุม ตามวนดิา (2542)) 
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        (2) ออกแบบฟอรมสัมภาษณตามการใชประโยชนของชุมชน เพื่อนําไปจัดเก็บขอมูลการ

เก็บหาของปาจากกลุมผูใชประโยชนของปาที่ไดจากการประชุมยอย โดยระบุถึงชนดิที่เก็บหา ปริมาณที่

เก็บหา ชวงเวลา และราคา เพื่อนํามาประเมินมูลคาของปาทัง้หมด 

        (3) ทําการสํารวจของปาในปาชุมชน โดยสํารวจในพื้นที่ที่กลุมผูใชประโยชนเขาไปเก็บหา

ของปาพรอมระบุพกิดัที่ตัง้บรเิวณดังกลาว พรอมภาพถายการสํารวจ 

        (4) รวบรวมขอมูลมูลคาของปาทั้งหมดที่มีในปาชุมชน พรอมทั้งจัดทําปฏิทินการใช

ประโยชนของปา (Non-timber forest products Calender) 

        (5) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตามขอ (1)-(4) (รายงานแยกเลม

กับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) พรอมไฟลรูปภาพผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการ 

ปาชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 (โดยมีเอกสารหลักฐานครบทุกกิจกรรมตามตัวช้ีวัดที่

กําหนด)  

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 1,910,000 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดาํเนนิงาน จํานวน 118,000 บาท งบลงทุน จํานวน 1,792,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 
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  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

  3) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น (ขอ 4.2.6) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาดานวนศาสตรชุมชน (ขอ 4.2.7) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562  

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 9 (ลําปาง) 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ  จังหวัดลําปาง, ตาก, แพร, นาน และสุโขทัย 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4 ) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 

  3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
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  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสรมิระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที่ สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 

        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 
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  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  

  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 

3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

      4.2.6 กจิกรรมศกึษาภูมปิญญาทองถิน่     

   โดยการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชประโยชนจากปาชุมชนตาม

โครงการปาชุมชนของกรมปาไม เชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร เปนตน โดยจัดทํารายละเอียดในการปลูก 

บํารุง จัดหา การเก็บรักษา วิธีการแปรรูป การใชประโยชน ชองทางการตลาด และแนวทางในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานการอนุรักษปาของชุมชน เชน การบวชปา การเลี้ยงผีขุนน้ํา เปนตน โดย

จัดทํารายละเอียด เกี่ยวกับ ที่มา แนวคิด รูปแบบพิธีการ ความสําเร็จของการดําเนินการ ทัศนคติของ

ชุมชนตอภูมิปญญาดังกลาว เปนตน เพื่อเผยแพรความรูใหแกชุมชน และผูสนใจตอไป (จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานแบบแยกเลมกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) สงสํานักจัดการปาชุมชน 

ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4.2.7 กจิกรรมศกึษาดานวนศาสตรชุมชน     

      - ดําเนินการศึกษาทางวิชาการดานวนศาสตรชุมชน เรื่อง “การประเมินมูลคาของปาใน 

ปาชุมชน” โดยการ 

        (1) จัดประชุมกลุมยอย คณะกรรมการปาชุมชน และคณะกรรมการหมูบานหรือผูที่

เกี่ยวของ เพื่อรวมกันประเมินศักยภาพของปาและทรัพยากรที่มีอยูในปาชุมชนและกลุมผูเก็บหาของ

ปาจากปาชุมชนเพื่อนําไปใชประโยชน (เอกสารหลักฐานตัวช้ีวัดของกิจกรรม คือ ภาพถายการจัดประชุม

กลุมยอย รายช่ือ สกุล และตําแหนง ผูเขารวมประชุม และสรุปชนิดของของปาที่ชุมชนนํามาใชประโยชน 

โดยแบงออกเปน 9 กลุม ตามวนดิา (2542)) 
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        (2) ออกแบบฟอรมสัมภาษณตามการใชประโยชนของชุมชน เพื่อนําไปจัดเก็บขอมูลการ

เก็บหาของปาจากกลุมผูใชประโยชนของปาที่ไดจากการประชุมยอย โดยระบุถึงชนดิที่เก็บหา ปริมาณที่

เก็บหา ชวงเวลา และราคา เพื่อนํามาประเมินมูลคาของปาทัง้หมด 

        (3) ทําการสํารวจของปาในปาชุมชน โดยสํารวจในพื้นที่ที่กลุมผูใชประโยชนเขาไปเก็บหา

ของปาพรอมระบุพกิดัที่ตัง้บรเิวณดังกลาว พรอมภาพถายการสํารวจ 

        (4) รวบรวมขอมูลมูลคาของปาทั้งหมดที่มีในปาชุมชน พรอมทั้งจัดทําปฏิทินการใช

ประโยชนของปา (Non-timber forest products Calender) 

        (5) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตามขอ (1)-(4) (รายงานแยกเลม

กับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) พรอมไฟลรูปภาพผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการ 

ปาชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 (โดยมีเอกสารหลักฐานครบทุกกิจกรรมตามตัวช้ีวัดที่

กําหนด)  

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 1,946,500 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดาํเนนิงาน จํานวน 118,000 บาท งบลงทุน จํานวน 1,828,500 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 
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  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

  3) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น (ขอ 4.2.6) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาดานวนศาสตรชุมชน (ขอ 4.2.7) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562  

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 10 (ขอนแกน) 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ จังหวัดขอนแกน, ชัยภูมิ, มหาสารคาม, บุรรัีมย และนครราชสีมา 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4 ) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 

  3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
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  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสรมิระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที่ สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 

        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 
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  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  

  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 

3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

      4.2.6 กจิกรรมศกึษาภูมปิญญาทองถิน่     

   โดยการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชประโยชนจากปาชุมชนตาม

โครงการปาชุมชนของกรมปาไม เชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร เปนตน โดยจัดทํารายละเอียดในการปลูก 

บํารุง จัดหา การเก็บรักษา วิธีการแปรรูป การใชประโยชน ชองทางการตลาด และแนวทางในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานการอนุรักษปาของชุมชน เชน การบวชปา การเลี้ยงผีขุนน้ํา เปนตน โดย

จัดทํารายละเอียด เกี่ยวกับ ที่มา แนวคิด รูปแบบพิธีการ ความสําเร็จของการดําเนินการ ทัศนคติของ

ชุมชนตอภูมิปญญาดังกลาว เปนตน เพื่อเผยแพรความรูใหแกชุมชน และผูสนใจตอไป (จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานแบบแยกเลมกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) สงสํานักจัดการปาชุมชน 

ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4.2.7 กจิกรรมศกึษาดานวนศาสตรชุมชน     

      - ดําเนินการศึกษาทางวิชาการดานวนศาสตรชุมชน เรื่อง “การประเมินมูลคาของปาใน 

ปาชุมชน” โดยการ 

        (1) จัดประชุมกลุมยอย คณะกรรมการปาชุมชน และคณะกรรมการหมูบานหรือผูที่

เกี่ยวของ เพื่อรวมกันประเมินศักยภาพของปาและทรัพยากรที่มีอยูในปาชุมชนและกลุมผูเก็บหาของ

ปาจากปาชุมชนเพื่อนําไปใชประโยชน (เอกสารหลักฐานตัวช้ีวัดของกิจกรรม คือ ภาพถายการจัดประชุม

กลุมยอย รายช่ือ สกุล และตําแหนง ผูเขารวมประชุม และสรุปชนิดของของปาที่ชุมชนนํามาใชประโยชน 

โดยแบงออกเปน 9 กลุม ตามวนดิา (2542)) 
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        (2) ออกแบบฟอรมสัมภาษณตามการใชประโยชนของชุมชน เพื่อนําไปจัดเก็บขอมูลการ

เก็บหาของปาจากกลุมผูใชประโยชนของปาที่ไดจากการประชุมยอย โดยระบุถึงชนดิที่เก็บหา ปริมาณที่

เก็บหา ชวงเวลา และราคา เพื่อนํามาประเมินมูลคาของปาทัง้หมด 

        (3) ทําการสํารวจของปาในปาชุมชน โดยสํารวจในพื้นที่ที่กลุมผูใชประโยชนเขาไปเก็บหา

ของปาพรอมระบุพกิดัที่ตัง้บรเิวณดังกลาว พรอมภาพถายการสํารวจ 

        (4) รวบรวมขอมูลมูลคาของปาทั้งหมดที่มีในปาชุมชน พรอมทั้งจัดทําปฏิทินการใช

ประโยชนของปา (Non-timber forest products Calender) 

        (5) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตามขอ (1)-(4) (รายงานแยกเลม

กับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) พรอมไฟลรูปภาพผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการ 

ปาชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 (โดยมีเอกสารหลักฐานครบทุกกิจกรรมตามตัวช้ีวัดที่

กําหนด)  

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 2,165,000 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดําเนนิงาน จํานวน 118,000 บาท งบลงทุน จํานวน 2,047,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 
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  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

  3) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น (ขอ 4.2.6) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาดานวนศาสตรชุมชน (ขอ 4.2.7) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562  

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 11 (สระบุร)ี 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ จังหวัดสระบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, ลพบุร,ี อางทอง, นนทบุรี, 

ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสิน อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 
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  3) ดําเนินการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที่ สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 
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        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 

  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  
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  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 

- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 
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3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 

- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

      4.2.6 กจิกรรมศกึษาภูมปิญญาทองถิน่     

   โดยการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชประโยชนจากปาชุมชนตาม

โครงการปาชุมชนของกรมปาไม เชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร เปนตน โดยจัดทํารายละเอียดในการปลูก 

บํารุง จัดหา การเก็บรักษา วิธีการแปรรูป การใชประโยชน ชองทางการตลาด และแนวทางในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานการอนุรักษปาของชุมชน เชน การบวชปา การเลี้ยงผีขุนน้ํา เปนตน โดย

จัดทํารายละเอียด เกี่ยวกับ ที่มา แนวคิด รูปแบบพิธีการ ความสําเร็จของการดําเนินการ ทัศนคติของ

ชุมชนตอภูมิปญญาดังกลาว เปนตน เพื่อเผยแพรความรูใหแกชุมชน และผูสนใจตอไป (จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานแบบแยกเลมกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) สงสํานักจัดการปาชุมชน 

ภายใน 31 สงิหาคม 2562  
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4.2.7 กจิกรรมศกึษาดานวนศาสตรชุมชน     

      - ดําเนินการศึกษาทางวิชาการดานวนศาสตรชุมชน เรื่อง “การประเมินมูลคาของปาใน 

ปาชุมชน” โดยการ 

        (1) จัดประชุมกลุมยอย คณะกรรมการปาชุมชน และคณะกรรมการหมูบานหรือผูที่

เกี่ยวของ เพื่อรวมกันประเมินศักยภาพของปาและทรัพยากรที่มีอยูในปาชุมชนและกลุมผูเก็บหาของ

ปาจากปาชุมชนเพื่อนําไปใชประโยชน (เอกสารหลักฐานตัวช้ีวัดของกิจกรรม คือ ภาพถายการจัดประชุม

กลุมยอย รายช่ือ สกุล และตําแหนง ผูเขารวมประชุม และสรุปชนิดของของปาที่ชุมชนนํามาใชประโยชน 

โดยแบงออกเปน 9 กลุม ตามวนดิา (2542)) 

        (2) ออกแบบฟอรมสัมภาษณตามการใชประโยชนของชุมชน เพื่อนําไปจัดเก็บขอมูลการ

เก็บหาของปาจากกลุมผูใชประโยชนของปาที่ไดจากการประชุมยอย โดยระบุถึงชนดิที่เก็บหา ปริมาณที่

เก็บหา ชวงเวลา และราคา เพื่อนํามาประเมินมูลคาของปาทัง้หมด 

        (3) ทําการสํารวจของปาในปาชุมชน โดยสํารวจในพื้นที่ที่กลุมผูใชประโยชนเขาไปเก็บหา

ของปาพรอมระบุพกิัดทีตั่ง้บรเิวณดังกลาว พรอมภาพถายการสํารวจ 

        (4) รวบรวมขอมูลมูลคาของปาทั้งหมดที่มีในปาชุมชน พรอมทั้งจัดทําปฏิทินการใช

ประโยชนของปา (Non-timber forest products Calender) 

        (5) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตามขอ (1)-(4) (รายงานแยกเลม

กับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) พรอมไฟลรูปภาพผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการ 

ปาชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 (โดยมีเอกสารหลักฐานครบทุกกิจกรรมตามตัวช้ีวัดที่

กําหนด)  

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 1,895,500 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดาํเนนิงาน จํานวน 118,000 บาท งบลงทุน จํานวน 1,777,500 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

 



- 7 - 

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 

  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

  3) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น (ขอ 4.2.6) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาดานวนศาสตรชุมชน (ขอ 4.2.7) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562  

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 12 (สุราษฎรธาน)ี 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ จังหวัดสุราษฎรธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรธีรรมราช, พังงา และภูเก็ต 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

      ๔.2.2 กจิกรรมฝกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  

 1) คัดเลือกราษฎรในหมูบานเปาหมายที่ไดจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุน ๒5 คน 

โดยจัดใหมกีารบรรยาย ๑ วัน และศกึษาดูงาน ๑ วัน  

  2) จัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อขออนุมัติจากกรมปาไม 

  3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
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  4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม พรอม CD ไฟลรูปเลม และไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) จัดแยกเปน

หมวดหมูชัดเจน เชน folder ภาพถายการบรรยาย การแบงกลุมระดมความคิดเห็น folder ภาพถาย 

ผลการศกึษาดูงาน เปนตน  

หมายเหตุ :  * ใหดําเนนิการจัดฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

  ** การจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหจัดทํารายงานแยกเลมกับรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย โครงการ กําหนดการ หัวขอและเนื้อหาการ

บรรยาย และการศกึษาดูงาน ตลอดจนผลการระดมความคดิเห็น และภาพถาย เปนตน  

       ๔.2.3 กจิกรรมสงเสรมิระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  

2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที่ สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 

        ๔.2.4 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 
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  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  

  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     

6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.5 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 

3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 
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- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

      4.2.6 กจิกรรมศกึษาภูมปิญญาทองถิน่     

   โดยการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชประโยชนจากปาชุมชนตาม

โครงการปาชุมชนของกรมปาไม เชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร เปนตน โดยจัดทํารายละเอียดในการปลูก 

บํารุง จัดหา การเก็บรักษา วิธีการแปรรูป การใชประโยชน ชองทางการตลาด และแนวทางในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานการอนุรักษปาของชุมชน เชน การบวชปา การเลี้ยงผีขุนน้ํา เปนตน โดย

จัดทํารายละเอียด เกี่ยวกับ ที่มา แนวคิด รูปแบบพิธีการ ความสําเร็จของการดําเนินการ ทัศนคติของ

ชุมชนตอภูมิปญญาดังกลาว เปนตน เพื่อเผยแพรความรูใหแกชุมชน และผูสนใจตอไป (จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานแบบแยกเลมกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) สงสํานักจัดการปาชุมชน 

ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4.2.7 กจิกรรมศกึษาดานวนศาสตรชุมชน     

      - ดําเนินการศึกษาทางวิชาการดานวนศาสตรชุมชน เรื่อง “การประเมินมูลคาของปาใน 

ปาชุมชน” โดยการ 

        (1) จัดประชุมกลุมยอย คณะกรรมการปาชุมชน และคณะกรรมการหมูบานหรือผูที่

เกี่ยวของ เพื่อรวมกันประเมินศักยภาพของปาและทรัพยากรที่มีอยูในปาชุมชนและกลุมผูเก็บหาของ

ปาจากปาชุมชนเพื่อนําไปใชประโยชน (เอกสารหลักฐานตัวช้ีวัดของกิจกรรม คือ ภาพถายการจัดประชุม

กลุมยอย รายช่ือ สกุล และตําแหนง ผูเขารวมประชุม และสรุปชนิดของของปาที่ชุมชนนํามาใชประโยชน 

โดยแบงออกเปน 9 กลุม ตามวนดิา (2542)) 
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        (2) ออกแบบฟอรมสัมภาษณตามการใชประโยชนของชุมชน เพื่อนําไปจัดเก็บขอมูลการ

เก็บหาของปาจากกลุมผูใชประโยชนของปาที่ไดจากการประชุมยอย โดยระบุถึงชนดิที่เก็บหา ปริมาณที่

เก็บหา ชวงเวลา และราคา เพื่อนํามาประเมินมูลคาของปาทัง้หมด 

        (3) ทําการสํารวจของปาในปาชุมชน โดยสํารวจในพื้นที่ที่กลุมผูใชประโยชนเขาไปเก็บหา

ของปาพรอมระบุพกิดัที่ตัง้บรเิวณดังกลาว พรอมภาพถายการสํารวจ 

        (4) รวบรวมขอมูลมูลคาของปาทั้งหมดที่มีในปาชุมชน พรอมทั้งจัดทําปฏิทินการใช

ประโยชนของปา (Non-timber forest products Calender) 

        (5) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตามขอ (1)-(4) (รายงานแยกเลม

กับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป) พรอมไฟลรูปภาพผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการ 

ปาชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 (โดยมีเอกสารหลักฐานครบทุกกิจกรรมตามตัวช้ีวัดที่

กําหนด)  

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 1,910,000 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดาํเนนิงาน จํานวน 118,000 บาท งบลงทุน จํานวน 1,792,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนินงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม 

CD ไฟลบันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) ในกจิกรรมดังตอไปนี้ 
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  1) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) กิจกรรมการ

จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2.5) 

โดยทัง้ 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

  2) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม (ขอ 4.2.2) พรอม CD ภาพถาย (ไฟล 

jpg) ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัด

ฝกอบรม 

  3) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น (ขอ 4.2.6) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 31 สงิหาคม 2562  

4) จัดทํารายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาดานวนศาสตรชุมชน (ขอ 4.2.7) สงสํานัก

จัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562  

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 

 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานท่ีรับผดิชอบ ศูนยการเรยีนรูวนศาสตรชุมชน กรมปาไม 

๒. พื้นท่ีดําเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบรกิารแกผูเขามารับบรกิารไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

      4.2.1 กจิกรรมประชาสัมพันธ      

       1) ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานความรวมมือในการ

ดําเนนิงานดานวนศาสตรชุมชนกับประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

       2) ใหบริการความรูทางดานวิชาการ และดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับปาไมและ 

ปาชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด

นทิรรศการ และการรับเชิญเปนวทิยากรบรรยาย เปนตน 

 3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ one page ทุกเดือน ๆ  ละอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อติดตาม

งานกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนและเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวของ สงสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชนทางชองทางไลน  

 4 ) จัดทํ าแบบสอบถามความพึ งพอ ใจ ผู รับบริก ารภายใต กิ จกรรมพัฒ นา 

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางนอย 30 ชุด 

       ๔.2.2 กจิกรรมสงเสรมิระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร  

  1) แนะนํา ใหความรู ความเขาใจแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายกิจกรรมจัดทําแปลง

สาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย

สงเสริมวนศาสตรชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

โดยใชพื้นที่ของเกษตรกรไมตํ่ากวา ๔ ไร (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน) เปนพื้นที่ดําเนนิการ  
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2) รวมกับเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกรทําการ

วเิคราะหสภาพพื้นที่ สภาพดนิ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ และการวางแผนดําเนนิการ 

3) จัดหาพันธุไมปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

หลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดไมที่ปลูกไดแก ไมโตเร็ว ไมปากินได ไมสําหรับใชสอยในครัวเรือนที่ใช

เปนเช้ือเพลงิและถาน ไมผล ไมที่ใชในการกอสราง พชืสมุนไพร และพชือาหารพื้นบาน เปนตน 

4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนดิและจํานวนกลาไมที่สนับสนุนเกษตรกร 

5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เชน กลาไม ปุย วัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้ง

ใหคําแนะนํา ความรู เทคนคิ ทางวชิาการที่เกี่ยวของ 

  6) รวมกับเกษตรกรตดิตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง คัดเลอืก

แปลงตัวอยางสําหรับใชเปนที่ศกึษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ช่ือเจาของแปลงที่เขารวมโครงการฯ 

   2. คาพกิัดที่ตัง้ของแปลงสงเสรมิระบบวนเกษตร 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนที่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เกษตรกร 

   4. ภาพกิจกรรมในการดําเนนิการ 

        ๔.2.3 กจิกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน   

  1) คัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือพื้นที่

ระหวางกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน สําหรับดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

อาจดําเนนิการเปนแปลงเดยีวหรือหลายแปลงก็ได ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของปาชุมชน และความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่นั้น ๆ 

  2) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหไดรับทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานกิจกรรม

การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  ตลอดจนวัตถุประสงค และผลประโยชนที่ชุมชน

จะไดรับ โดยกรมปาไมสนับสนุนการจัดสรางแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ชุมชนม ี

สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลองกับ

ความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถอํานวยประโยชนใหกับชุมชนทางดานการเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร 

แหลงไมใชสอย หรือแหลงศึกษาดูงานของชุมชนหรืออํานวยประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมชน

ตอไปในอนาคต 

  3) รายงานการสํารวจสภาพพื้นที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพปา การใชประโยชน และขอมูล

ทรัพยากรพื้นฐาน ฯลฯ ตามแบบฟอรม (วน. 1) และแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 

พรอมคาพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด (UTM WGS84) ใหสํานักจัดการ 

ปาชุมชนทราบ ภายใน 30 วันหลังจากไดรับแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 
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  4) รวมกับชุมชนพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุไมสําหรับปลูกภายในแปลงสาธิต ที่

สอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก     

  5) จัดหากลาไม สําหรับปลูกเปนแปลงสาธิตฯ เพื่อการศึกษาดูงานดานปาพื้นบานอาหาร

ชุมชนที่มจํีานวนช้ันเรอืนยอดไมนอยกวา 3 ช้ันเรอืนยอด โดยเปนพันธุไมที่มวีิสัย (ไมตน ไมตนขนาดเล็ก 

ไมพุม ไมเถา ไมไผ ฯลฯ เปนตน) และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

6) เตรยีมพื้นที่ปลูก จัดทําหลักหมายปลูก กําจัดวัชพืช  ปลูกกลาไมตามขอ 5) นับ

อัตราการรอดตาย และปลูกซอม ใหเปนไปตามหลักวชิาการ 

  7) จัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 1 ไร ในแตละแปลงสาธิต จัดทําขอมูลพันธุไมเดิม

ในพื้นที่แปลงสาธิต และขอมูลชนิดพันธุไมปลูกใหมในแปลงสาธิตระบบวนเกษตรเพื่อการวิจัย (วน. 2) 

พรอมปายแผนผังการปลูกตนไมที่เกิดจากกระบวนการวางแผนรวมกับชุมชน ทําการศึกษาและติดตาม

การเจรญิเตบิโตของพันธุไมที่ปลูกใหมและไมเดมิ  

  8) จัดทําขอมูลทางดานวิชาการ เกี่ยวกับชนิดพันธุไม จํานวน 5 ชนิด ที่ปลูกในแปลง

ตัวอยางถาวร หรอืที่ปลูกในแปลงสาธิต หรือที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด หรือที่มี

ความสําคัญ ความผูกพันตอความเช่ือของชุมชน หรือที่มีคุณคาทางดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือ

ดานเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดทําขอมูลและรูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การ

เพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา และการใชประโยชน หรอืทิศทางการตลาด หรอืการพัฒนาตอ

ยอดเปนวิสาหกิจชุมชน เปนตน สําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานภายในแปลงสาธิต หรือใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับชุมชนตอไป 

- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของปาชุมชนที่เลอืกดําเนนิการ 

  1.1 ขอมูลการจัดตัง้ปาชุมชน ขอมูลทรัพยากรในปาชุมชน 

    1.2 ขอบเขตและพิกัดปาชุมชน พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000  

   2. ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และ

มาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพิกัดที่ตั้งของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลพันธุไมเดิมใน 

ปาชุมชน 

   3. ชนดิพันธุไมและจํานวนตนแตละชนดิที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

   4. แผนผังการปลูกตนไมในแปลงตัวอยาง 

   5. แบบรายงานขอมูลทางดานวิชาการและรูปภาพชนิดพันธุไม 5 ชนิด 

เกี่ยวกับความสําคัญตอชุมชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพาะชํากลาไม การปลูก การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชน โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม ความยาวชนิดละไมนอยกวา 2 

หนากระดาษ A4     
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6. สรุปขอมูลพันธุไมเดมิในพื้นที่ปาชุมชน  

  - ไมตน (Tree) 

  - ไมหนุม (Sapling) 

  - กลาไม (Seedling) 

7. คํานวนหาดัชนีความสําคัญของพันธุไม(Importance Value Index) และคา

ดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index) 

8. รายละเอยีดแตละกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

9. แบบจัดเก็บขอมูล วน. 2 

     ๔.2.4 กจิกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพืช ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดูแลรักษาปองกันไฟปา 

เพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือ

แหลงสมุนไพรของชุมชนตอไปในอนาคต 

3) เก็บขอมูลการเจรญิเตบิโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนปที่ 2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธิต 

ตรวจวัดความโตและความสงู 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- 

Wieners diversity index) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใช

ประโยชนของชุมชนจากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 

- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6 

    2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

และมาตราสวน 1:4,000 โดยระบุพกิัดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 

2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจรญิเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วเิคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  
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2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกจิกรรมและภาพถายแตละกจิกรรม 

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสรมิและพัฒนาการ

ปาไม กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 2,246,000 บาท 

แยกเปนคาใชจาย งบดําเนนิงาน จํานวน 250,000 บาท งบลงทุน จํานวน 1,996,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถือปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ 

จัดสงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนนิงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 3 รานคา เปนตน) 

ใหสํานักจัดการปาชุมชนพิจารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕62 จะถือวาไมมี

ความตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพื้นที่เปาหมายพรอมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ อยางนอยแปลงละ 4 จุด 

(UTM WGS84)  กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สงสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ๒๕62 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม CD ไฟล

บันทกึขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) โดยจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอํานวยการ 

(ขอ 4.1) กิจกรรมประชาสัมพันธ (ขอ 4.2.1) กิจกรรมสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร (ขอ 4.2.3) 

กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ขอ 4.2.4)กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) 

(ขอ 4.2.5) โดยทั้ง 5 กจิกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

 6.7) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใต

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอม

รายงานรูปเลม ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานัก

จัดการปาชุมชน กรมปาไม 



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ 

แผนงานพืน้ฐานดานการจดัการน้ําและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นท่ีปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักสงเสรมิและพฒันาการปาไม 

กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชมุชน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานท่ีรับผดิชอบ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 (ตาก) 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ จังหวัดตาก, สุโขทยั และกําแพงเพชร 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ     

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิกิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนเปนไปตามเปาหมาย 

       2) ซอมแซม และบาํรุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน ใหอยู ในสภาพสะอาดและสวยงาม  

เพื่อสามารถใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย  

๔.๒ กจิกรรมพัฒนางานวนศาสตรชุมชน 

     - กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 

 1) ดายวัชพชื ปลูกซอม  

 2) ประสานความรวมมอืกับราษฎรในพื้นที่ ในการรวมกันดแูลรักษาปองกันไฟปา เพื่อให

พื้นที่ปาชุมชนสามารถใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาดูงาน แหลงไมใชสอย หรือแหลงสมุนไพร

ของชุมชนตอไปในอนาคต 

3) เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของพันธุไมในแปลงบํารุงแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชนปที่ 

2-6 ตามแบบ วน. 3 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 ไร (40 x 40 ม.) ในแตละแปลงสาธติ ตรวจวัดความโตและความสูง 

4) สําหรับแปลงบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปที่ 6 ใหทําการวิเคราะหหาคา

ดัชนีความสําคัญของพันธุ ไม (Importance Value Index) และ คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon- Wieners 

diversity index) เพื่อศึกษาเก่ียวกับการฟนฟูสภาพปาเปรียบเทียบกับปแรก พรอมขอมูลการใชประโยชนของชุมชน

จากการสอบถามหรอืสัมภาษณ 

- จัดทํารายงานผลการปฏบิัตงิาน โดยรายละเอยีด ดังนี้ 

 1. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 1) และขอ 2) กิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชนปที่ 2-6  

 2. รายงานความสําเร็จตามขอ 4) ของแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่ 2-6  

   2.1 ขอบเขตและพิกัดแปลงสาธิตฯ พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และมาตรา

สวน 1:4,000 โดยระบุพกัิดที่ตัง้ของแปลงตัวอยางสําหรับใชจัดเก็บขอมูลในแปลงสาธติฯ 
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2.2 สรุปขอมูลพันธุไมที่ปลูกในแปลง  

 - ชนดิพันธุไมที่ปลูก 

 - ขอมูลการเจริญเตบิโต 

 - อัตราการรอดตาย 

 - วิเคราะหหาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม (Importance Value 

Index) และ คาดัชนคีวามหลากหลาย (Shannon- Wieners diversity index)  

2.3. การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูกในแปลงสาธติฯ 

 1. รูปแบบการใชประโยชน  

 2. ภาพถายการใชประโยชนหรอืการนําผลผลติไปตอยอด 

2.4 รายละเอยีดกิจกรรมและภาพถายแตละกิจกรรม 

๕. งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักสงเสริมและพัฒนาการปาไม กิจกรรมพัฒนา

วนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 219,000 บาท แยกเปนคาใชจาย งบดําเนินงาน 

จํานวน 15,000 บาท งบลงทุน จํานวน 204,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดสง

สํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

พรอม CD ภาพถาย (ไฟล jpg) ผลการดําเนนิงาน สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วนั หลังไดรับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอยีดผลการดําเนนิงาน โดยใหแยกรายกิจกรรม เปนรูปเลมรายงานพรอม CD ไฟล

บันทึกขอมูลรูปเลมรายงาน และไฟลรูปภาพ (ไฟล jpg) โดยจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรม

อํานวยการ (ขอ 4.1) กิจกรรมบํารุงรักษาปาปที่ (๒-๖) (ขอ 4.2) โดยทั้ง 2 กิจกรรม รวมเปนรายงาน 1 เลม สง

สํานักจัดการปาชุมชน ภายใน 30 กันยายน 2562 

 6.5) สงรายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการภายใตกิจกรรม

พัฒนาวนศาสตรชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหสํานักจัดการปาชุมชนพรอมรายงานรูปเลม 

ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 

*หมายเหต ุ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเก็บขอมูลไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานักจัดการปา

ชุมชน กรมปาไม 

 

 

 

 


