
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 1 (เชียงใหม่) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดเชียงใหม่, ลําพูน, เชียงราย และพะเยา 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเน่ืองต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 1,020,000 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 2 (เพชรบูรณ์) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเน่ืองต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 1,142,400 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 3 (สกลนคร) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดสกลนคร และนครพนม 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเนื่องต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 510,000 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 4 (ศรีสะเกษ) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเน่ืองต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 969,000 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 5 (อุทัยธานี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดอุทัยธานี, กําแพงเพชร, ชัยนาท และสุพรรณบุรี 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเนื่องต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 663,000 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 6 (ระยอง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดระยอง, ชลบุรี, จันทบุรี และตราด 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดาํเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเนื่องต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 1,020,000 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 7 (ราชบุรี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเนื่องต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 816,000 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 8 (ตรัง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดตรัง และกระบี่ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเนื่องต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 816,000 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 9 (ลําปาง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดลําปาง, แพร่ และน่าน 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดาํเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเนื่องต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 969,000 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 10 (ขอนแก่น) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม และชัยภูมิ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเนื่องต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 918,000 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 11 (สระบุรี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดสระบุรี และลพบุรี 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเนื่องต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 867,000 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 12 (สุราษฎร์ธานี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ชุมพร และนครศรีธรรมราช 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเนื่องต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 816,000 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 13 (น้ําหนาว) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดเพชรบูรณ์, เลย และหนองบัวลําภู 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเนื่องต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 1,305,600 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

กิจกรรมบํารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ส่วนจัดการป่าชุมชน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดตาก, สุโขทัย และกําแพงเพชร 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

4.1 กิจกรรมบํารุงรักษาป่าปีท่ี (๒-๖) (บํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน) 
      แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ดายวัชพืช ปลูกซ่อม ป้องกันไฟป่า หรือซ่อมทางตรวจการ เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาแปลงสาธิตโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชน  
      2) จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ของพันธ์ุไม้ในแปลงตัวอย่าง เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุไม้

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (ตามแบบฟอร์ม วน.3) 
      3) ประสานงานประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 

เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบํารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  
      4) สําหรับแปลงบํารุงรักษาป่าปีท่ี 6 หลังจากดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหาร

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน 
ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือรับทราบและสนับสนุนด้านการดูแลรักษา การป้องกันไฟป่า เป็นการต่อเนื่องต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านการเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย 
หรือแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปในอนาคต 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบลงทุนท้ังส้ิน จํานวน 204,000 บาท  
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

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

๖.๓) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  

6.4) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code ไฟล์ข้อมูล
รูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 

 
 


