
 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 2 (เพชรบูรณ์) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓๐ กันยายน ๒๕63 

๔. กิจกรรม    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล จํานวน 1 หน่วยปฏิบัติ / 2 ครั้ง งบประมาณ 10,000 บาท  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

       5) สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จํานวน ไม่น้อยกว่า 30 ชุด  โดยจัดทําแบบสอบถามในรูปแบบเอกสาร หรือ GOOGLE FORM   

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
      - จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังนี้ 
        1. ภาพถ่ายผลการดําเนินงานกิจกรรมอํานวยการ และการติดตามผลการดําเนินงาน พร้อม

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางาน 
        2. สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ (จํานวน 1 หน้า) พร้อมข้อเสนอแนะ

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา แนบพร้อมกับการส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 ครั้ง  งบประมาณ 10,000 บาท 

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 
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      - จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังนี้ 
        1. ภาพถ่ายผลการดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การให้บริการทางด้านวิชาการ  
        2. ผลงานการผลิตสื่อ การจัดทําฐานข้อมูล และการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  จํานวน 200 ไร่ งบประมาณ  
1,078,000 บาท เป้าหมายพ้ืนท่ีดําเนินการตามเอกสารแนบ 

       แนวทางการดําเนินงาน 
        1) การกําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน โดยเป็นพ้ืนท่ีป่าชุมชน

ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และมีสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่า 
เพื่อประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือก
ป่าชุมชนดังกล่าวท่ีอยู่ในท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เป็นอันดับแรก 

        2) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการ 
             2.1) จัดทําหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดทํา

แปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน และประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน และ สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางและหลักการ
จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชนในพ้ืนที่ ต้ังแต่การจัดเตรียมพ้ืนท่ี และการปลูก ในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาในปีท่ี 2-6 โดยในระหว่างปี 
จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า (สําเนาหนังสือแจ้งประธานฯ รวบรวม
ในรายงานสรุปผลการดําเนินงาน) 

    2.2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 
หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
พร้อมท้ังจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ 
พร้อมบันทึกภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน โดยกําหนดจุด
การถ่ายภาพควรจะเป็นมุมเดียวกันตลอด ท้ังน้ีเพ่ือสามารถเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ีได้ในแต่ละปี 
(ตามแบบฟอร์ม วน.1) 

            2.3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 
หรือสมาชิกป่าชุมชน เพื่อร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการในการ
ใช้ประโยชน์ของชุมชน  
             2.4)  ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 
หรือสมาชิกป่าชุมชน เพื่อร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา 
และการป้องกันไฟป่า 
       3) จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
  3.1) ดําเนินการสํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน 
           3.2) การถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

3.3) การเตรียมหลัก และปักหลักหมายแนวปลูก  
3.4) การเตรียมหลุมปลูกและปลูก โดยจัดเตรียมกล้าไม้ให้เป็นไปตามอัตราราคางานต่อหน่วย

ตามเอกสารแนบ 
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3.5) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน เพ่ือรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมการปลูกแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงาน
พร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือ
เป็นหลักฐาน (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม)  

4) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ  
                    4.1) คัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้ท่ีชุมชนมีความต้องการปลูกมากท่ีสุด 5 ชนิด มาจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการในการใช้ประโยชน์ พันธ์ุไม้ของชุมชนในท้องถ่ิน ตลอดจนศึกษาข้ันตอนหรือวิ ธีการ 
ใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน จัดทําข้อมูล พร้อมภาพถ่ายเก่ียวกับประโยชน์ จํานวน 5 ชนิด ๆ ละไม่เกิน  
2 หน้ากระดาษเอสี่ เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นข้อมูลทางด้านวิชาการ (ข้อมูลการใช้ประโยชน์  
ให้เป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีเกิดจากการสอบถาม หรือสัมภาษณ์ จากผู้ท่ีมีการใช้ประโยชน์จริง ในชุมชน ไม่ใช่ข้อมูล
ทุติยภูมิท่ีได้จากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น ในเว็บต์ต่าง ๆ เป็นต้น) 

          4.2) จัดทําแปลงตัวอย่าง ขนาด 1 ไร่ (ในกรณีการจัดทําแปลงสาธิตมีหลายแปลงให้จัดทํา
แปลงตัวอย่างขนาด 1 ไร่ แยกเป็นรายแปลง) เพ่ือแสดงตัวอย่างรูปแบบการปลูกพืชธนาคารอาหารชุมชนใน
พ้ืนท่ีป่าชุมชน ในลักษณะผสมผสานเลียนแบบธรรมชาติ ระหว่างไม้ป่ายืนต้น ไม้ผล พืชอาหาร หรือพืชสมุนไพร 
พร้อมจัดทําป้ายแผนผังการปลูกต้นไม้ภายในแปลงตัวอย่าง จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้เดิม (หากมี) 
และพันธ์ุไม้ปลูกใหม่ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.2) 

5) การอํานวยการและประสานงาน/การติดตาม 
           5.1) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ติดต้ังบริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(ในกรณีการจัดทําแปลงสาธิตมีหลายแปลงให้จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตฯ แยกเป็นรายแปลง)โดยออกแบบให้มี
ความเหมาะสมและสวยงาม เขียนข้อความในป้าย ไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดดังน้ี 
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(โลโก้กรมป่าไม้) 
แปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ช่ือป่าชุมชน.......ตําบล .........อําเภอ...........จังหวัด พ้ืนท่ี ....... ไร่ 
สนับสนุนโดย กรมป่าไม้ สํานักจัดการป่าชุมชน (ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี .......) 
ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน..... 

ตัวอย่าง 
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   5.2) จัดทํา one page  ข้อมูลแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ในกรณีการจัดทําแปลงสาธิตมีหลายแปลง ให้จัดทํา one page  ข้อมูลแปลงสาธิตฯ แยกเป็น
รายแปลง) ประกอบด้วยเน้ือหาไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ได้แก่ หน่วยงานรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีต้ังพิกัดแปลงสาธิตฯ 
จํานวนพื้นที่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ภาพถ่ายก่อนและหลังการดําเนินการในพื้นที่ 
ตามตัวอย่าง ดังน้ี  

 
 

 
 
ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน และสมาชิกป่าชุมชน 

สนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า  
 5.4) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมพร้อมภาพถ่าย เป็นรูปเล่ม พร้อม CD 

และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ (jpg) ภายในวันท่ี  ๓๐ กันยายน 2563 โดย 
        5.4.1 ส่งให้สํานักจัดการป่าชุมชน จํานวน 2 เล่ม เพ่ือจะได้รวบรวมส่งให้คณะกรรมการ 

นโยบายและกํากับดูแลเพ่ือการปลูกป่าฯ ตามคําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 15/2562 
ลงวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ทราบต่อไป  

        5.4.2 ส่งให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด จํานวน 1 เล่ม เพ่ือรับทราบผลการ
ดําเนินงาน  

        5.4.3 ส่งให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน จํานวน 1 เล่ม เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน 
         - จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดในรายงานสรุปผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่า
ท่ีกําหนด ดังนี้ 

              1. ข้อมูลการสํารวจเกี่ยวกับสภาพพื้นท่ี และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี ตลอดจนแผนท่ี 
มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ 1 : 4,000 พร้อมจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ ทุกแปลง (ในกรณี
การจัดทําแปลงสาธิตมีหลายแปลง) และภาพถ่ายสภาพพ้ืนท่ีก่อนดําเนินการ (ตามแบบฟอร์ม วน.1) 

    2. ภาพถ่ายผลการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ต้ังแต่การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 
การร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมาย การคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตฯ การร่วมกัน
ประสานงานติดตามผลการปลูก ฯลฯ (ควรเน้นรูปภาพกระบวนการทํางาน หรือรูปภาพที่เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 
หรือสมาชิกป่าชุมชนมีส่วนร่วม หรือมีส่วนรับรู้ในกระบวนการทํางาน เป็นต้น)  

   3. ข้อมูลทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ชนิดพันธ์ุไม้ในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชนของชุมชน จํานวน 5 ชนิด ๆ ละไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอสี่ 
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     4. แผนผังรูปแบบการปลูกพืชธนาคารอาหารชุมชนในแปลงตัวอย่าง ขนาด 1 ไร่ พร้อม
ภาพถ่ายแปลงตัวอย่าง 

              5. ข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้เดิมและพันธ์ุไม้ปลูกใหม่ในแปลงตัวอย่าง (ตามแบบฟอร์ม 
วน.2) 

     6. ตัวอย่างรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อม
ภาพถ่ายกล้าไม้แต่ละชนิด          
                          7. one page  ข้อมูลแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

    8. ภาพถ่ายป้ายแปลงสาธิตฯ ท่ีมีชุมชนอยู่ร่วมในภาพ ภาพถ่ายข้ันตอนการจัดทําแปลงสาธิต
โครงการธนาคารอาหารชุมชน เช่น ภาพการเตรียมพ้ืนท่ี การปักหลัก การขุดหลุม และการปลูก ภาพถ่าย
เปรียบเทียบพ้ืนท่ีก่อนปลูก-หลังปลูก เป็นต้น  

    9. บันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนหรือผู้แทน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน ทุกแปลง 

    10. รายงานรูปเล่มผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รายงาน 
และไฟล์รูปภาพ (jpg)  ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน จํานวน 2 เล่ม ส่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด 1 เล่ม 
(แยกรายจังหวัดตามที่ตั้งป่าชุมชน) ส่งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน จํานวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2563 

 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นท่ีเกษตรกร (on farm) จํานวน 4 ไร่ งบประมาณ 
20,000 บาท 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทํา 
แปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์
ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้
พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ตํ่ากว่า ๔ ไร่ (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกรทําการ
วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ปลูก จํานวนไม่น้อยกว่า 200 ต้นต่อไร่ ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน ชนิดพันธ์ุไม้
สนับสนุนการปลูกเป็นไปตามรายละเอียดอัตราราคางานต่อหน่วยตามเอกสารแนบ 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                      5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้
คําแนะนํา ความรู ้เทคนิค ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 
       - จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
       1. ช่ือเจ้าของแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
       2. ค่าพิกัดที่ต้ังของแปลงส่งเสริมระบบวนเกษตร 
       3. ชนิดพันธ์ุไม้และจํานวนต้นท่ีสนับสนุนการปลูกในพ้ืนท่ีเกษตรกร 
       4. ภาพกิจกรรมในการดําเนินการ เช่น ภาพถ่ายการสํารวจสภาพพ้ืนท่ีร่วมกับเกษตรกร 

ภาพการสนับสนุนกล้าไม้และวัสดุการเกษตร ภาพการประสานติดตามผลการปลูกร่วมกับเกษตรกร เป็นต้น 
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๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน 1 รุ่น 25 คน งบประมาณ 27,950 บาท 
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร หรือ

ราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายท่ีได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น ๒5 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย ๑ วัน และศึกษาดูงาน ๑ วัน  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 

       4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์
รูปภาพ (jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม  
            - รายงานสรุปผลการจัดฝกึอบรม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 

          1. โครงการฝึกอบรมท่ีได้รับอนุมัติ พร้อมกําหนดการ 
     2. เน้ือหา หรือเอกสารประกอบการบรรยาย  
     3. เน้ือหาหรือผลการศึกษาดูงาน และการระดมความคิดเห็น 
     4. ภาพถ่ายผลการดําเนินงานท้ังภาคการบรรยายและการศึกษาดูงาน 
     5. แบบประเมินผลการฝึกอบรม 
     6. ประวัติวิทยากร  

             7. รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    8. อ่ืน ๆ เช่น คํากล่าวรายงานพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม เป็นต้น 
4.6 กิจกรรมบํารุงรกัษาป่าปีท่ี ๒-๖ (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหารชุมชน (อัตราราคางานต่อหน่วยตามเอกสารแนบ) 
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของ

ชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน หรือสมาชิก

ป่าชุมชน เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ังจัดทํา
บันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือผู้แทน 
และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม) (ในกรณีการจัดทําแปลงสาธิต
มีหลายแปลง ให้จัดทําบันทึกฯ แยกเป็นรายแปลง) 

     4) ประสานความร่วมมือกับสมาชิกป่าชุมชน คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน
ในพ้ืนที่ ในการให้ความร่วมมือในกันดูแลรักษา และป้องกันไฟป่า เพ่ือให้พ้ืนท่ีป่าชุมชนสามารถใช้ประโยชน์
เป็นแหล่งอาหาร แหล่งศึกษาดูงาน แหล่งไม้ใช้สอย หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

- จัดทํารายงานผลการปฏิบตัิงาน โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังนี้ 
                1. แผนท่ีแสดงขอบเขตแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ปีท่ี 2-6 พร้อมจัดทํา

ค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงฯ  
    2. แบบรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของแปลงสาธิตโครงการธนาคาร

อาหารชุมชน ปีท่ี 2-6 (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
    3. ภาพถ่ายผลการดําเนินกิจกรรมการบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

ปีท่ี 2-6 และภาพถ่ายกระบวนการประสานงาน หรือการสร้างการรับรู้ให้กับสมาชิกป่าชุมชน คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนในการดําเนินกิจกรรมฯ 
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 4. บันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนหรือผู้แทน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน ทุกแปลง 

    5. รายงานผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รายงาน และ
ไฟล์รูปภาพ (jpg)  ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน จํานวน 1 ชุด ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 
 4.7 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน จํานวน 1 เรื่อง งบประมาณ 50,000 บาท 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเรื่องท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด
สําหรับใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เรื่อง (หัวข้อเรื่อง
การศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เกี่ยวกับหัวข้อเร่ืองท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพ
ปัจจุบัน มีการดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหา
คืออะไร และแนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) เสนอแผนระยะ 5 ปี กิจกรรมการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน ตามหัวข้อเรื่องที่เสนอ 
เพ่ือการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดในด้านใดบ้าง หรือในระยะเวลา 5 ปี หากหัวข้อเร่ืองท่ีเสนอสามารถพัฒนาต่อยอด 
หรือดําเนินการเสร็จก่อนระยะเวลา 5 ปี ในปีท่ีเหลือสามารถเสนอกิจกรรมในหัวข้ออ่ืน ๆ ได้ (รายละเอียด
แบบฟอร์มการเสนอแผนระยะ 5 ปี กิจกรรมการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน ตามเอกสารแนบ) โดยส่ง
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนภายใน 30 วันหลังจากได้รับแผนการปฏิบัติงาน 
             4) จัดทําข้อเสนอโครงการและแผนการปฏิบัติงาน  (Action plan) สําหรับการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามหัวข้อเรื่องฯ ท่ีหน่วยงานนําเสนอ 
(ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอสี่) โดยประกอบด้วยช่ือเรื่อง สภาพปัญหา หรือเหตุผลความจําเป็น (ซ่ึงได้จาก
การตรวจเอกสาร) วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา เป้าหมายการดําเนินงาน สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (รายละเอียดแบบฟอร์มการจัดทําข้อเสนอโครงการฯ ตามเอกสารแนบ) 
โดยส่งส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนภายใน 30 วันหลังจากได้รับแผนการปฏิบัติงาน 

      5) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ
พรอ้มท้ังจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานส่งส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน จํานวน 2 ครั้ง คอื ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ ครั้งที่ 2 วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 (แบบรายงานความก้าวหน้าตามเอกสารแนบฯ) 

     6) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามหลักการทางวิชา โดยนําเสนอ
เป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 
             3.1 ช่ือเรื่องการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน ……ตามข้อ 1)……………………………… 
             3.2 เหตุผล ความสําคัญ ความจําเป็น ของการศึกษา (ซ่ึงได้จากการทบทวน ตรวจเอกสาร) 
 ………………………………………………ตามข้อ 2)……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

             3.3 วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือเพ่ือพัฒนางาน หรือเพ่ือตอบคําถาม เป็นต้น 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................  
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            3.4 วิธีการดําเนินการ วิธีการศึกษา (อธิบายข้ันตอนวิธีการอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบ 
โดยระบุ ข้ันตอน เทคนิค วิธีการ ทรัพยากรท่ีจําเป็น ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยวิธีการศึกษาหรือวิธีการดําเนินงาน
จะสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้) เช่น วิธีการศึกษาหากเป็นการสอบถาม ให้เขียนอธิบายวิธีการชัดเจน ระบุ
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน จํานวนกลุ่มตัวอย่างให้ใช้สูตรในการคํานวณเพ่ือหาจํานวนตามหลักวิชาการ เป็นต้น 
หรือหากเป็นการสัมภาษณ์ วิธีการศึกษาควรจะประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้าง เช่น ประวัติ ท่ีอยู่ ประสบการณ์ของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ หัวข้อองค์ความรู้ท่ีสัมภาษณ์ ประโยชน์ของความรู้ เนื้อหาสาระสําคัญของความรู้ เช่น เทคนิค 
วิธีการ วิธีคิด กลยุทธ์ เคล็ดลับท่ีทําให้งานประสบผลสําเร็จ ใช้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์อะไร ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 
วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ วิธีการนําความรู้ไปใช้ (เช่น การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน  ทําเป็น
คลิปวิดีโอ ฝึกปฏิบัติ) ผู้เรียนรู้ (คุณสมบัติท่ีพึงมีของผู้เรียนรู้) ประสบการณ์ท่ีประทับใจในการทํางานของผู้ให้
สัมภาษณ์ ข้อคิดหรือคตุประจําใจของผู้รู้ เป็นต้น หรือหากเป็นการทดลอง ก็ควรจะอธิบายถึงวิธีการจัดทําแปลง
ตัวอย่าง การทําจํานวนซ้ํา การทําแปลงเปรียบเทียบ เป็นต้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         3.5 ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (การนําเสนอผลการศึกษา หรือการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิชาการจะมีความสอดคล้องกับวิธีการศึกษา หรือวิธีการทดลองท่ีเลือกใช้) นําเสนอผลการศึกษาหรือการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบตาราง รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ โดยอาจจะมีผลการวิเคราะห์ทางสถิติในรูปแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หรือนําเสนอในรูปแบบพรรณนาโวหาร กรณีท่ีเป็นการ
สัมภาษณ์ถอดความรู้ เป็นต้น 

        3.6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อยอด หรือเพ่ือการศึกษาในระยะต่อไป 
  - จัดทํารายงานผลการปฏิบตัิงาน โดยมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดงัน้ี 
               1. จัดทํารูปเล่มสรุปผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน พร้อมภาพถ่ายผลการ
ดําเนินงาน องค์ประกอบของรูปเล่มรายงาน ดังนี้ 
                              - ปกนอก การเข้าปกให้ใช้กระดาษปกมีความหนามากกว่า 80 แกรม พิมพ์ตัวอักษรสีดํา  
                    - ปกใน หรือรองปก เน้ือหาเดียวกับปกนอก 
                              - บทคัดย่อ (1 หน้า) เน้ือหาโดยสรุปว่าทําอะไร อย่างไร ผลเป็นอย่างไร ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาต่อไปคืออะไร 
                    - คํานํา (1 หน้า) เพ่ือบอกว่านําเสนออะไรในเล่ม ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อะไร หรือ
เป็นประโยชน์กับใคร เป็นต้น 
                   - สารบัญ สารบัญตาราง (หากมี) สารบัญรูปภาพ  
         - หัวข้อเร่ือง หลักการและเหตุผล (เหตุผลความจําเป็น)  
         - วัตถุประสงค์  
         - วิธีการศึกษา/ วิธีดําเนินการ (ข้ันตอนการดําเนินการ)  
          - ผลการศึกษา/ ผลการดําเนินการ  
         - สรุปผลการศึกษา/ผลการดําเนินงาน  
         - ข้อเสนอแนะแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนา หรือการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  
         - เอกสารอ้างอิง 
         - ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน  

2. จัดส่งรูปเล่มรายงานผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รายงาน 
และไฟล์รูปภาพ (jpg)  ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563  
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๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้

ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 2,287,400 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.3) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิต 
กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการ
ป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕63 (โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสม
สําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่
ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. เป็นอันดับแรก 
หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติเดียวกับ 
หรือจังหวัดเดียวกับ หรืออําเภอเดียวกับ หรือตําบลเดียวกับ พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น) 
(รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ คทช. ตามเอกสารแนบ) 

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 
ในกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
  1) กิจกรรมอํานวยการ/ติดตามผล (ข้อ 4.1) และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (ข้อ 4.2) พร้อมรายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใต้กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (จํานวน 1 แผ่น) (ไม่ต้องส่งข้อมูลดิบ raw datd) รวบรวมเป็นรายงาน 1 เล่ม 

2) กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ข้อ 4.3) กิจกรรมการส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นท่ีเกษตรกร (ข้อ 4.4) และกิจกรรมการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร 
วนเกษตร (บางส่วน) (ข้อ 4.5) รวบรวมเป็นรายงาน 1 เล่ม 

3) กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร วนเกษตร (ข้อ 4.5) ฉบับเต็มจํานวน 1 เล่ม 
4) กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี ๒-๖ (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนปีท่ี 2-6) 

(ข้อ 4.6) รวบรวมเป็นรายงาน 1 เล่ม 
5) กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน (ข้อ 4.7) รวบรวมเป็นรายงาน 1 เล่ม  

 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  
                 กรมป่าไม้ 
 


