
 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 1 (เชียงใหม่) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลําพูน และพะเยา 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน (แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมตามเอกสารแนบ) 
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือทั้งนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 
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      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังนี ้
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 1,209,100 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
1,078,000 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสํานัก

จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
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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  
๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
  



 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 2 (เพชรบูรณ์) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดเพชรบูรณ์, พิษณุโลก, พิจิตร และอุตรดิตถ์ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน  
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือท้ังนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 
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      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 
 
๕. งบประมาณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ
การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 1,209,100 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
1,078,000 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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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  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 3 (สกลนคร) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดสกลนคร, มุกดาหาร, นครพนม, หนองคาย, อุดรธานี, กาฬสินธุ์  
และบึงกาฬ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน  
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือท้ังนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 
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      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 
 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 1,209,100 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
1,078,000 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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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  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
 
  



 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 4 (ศรีสะเกษ) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร์, อํานาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน  
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือท้ังนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 
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      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 
 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 1,209,100 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
1,078,000 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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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  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
 
  



 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 5 (อุทัยธานี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดอุทัยธานี, กําแพงเพชร, นครสวรรค์, ชัยนาท, สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน  
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือท้ังนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 
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      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 
 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 238,900 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
107,800 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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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  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
 
  



 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 6 (ระยอง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด, ชลบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน  
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 



- 3 - 

 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือท้ังนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 



- 4 - 

      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 
 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 1,209,100 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
1,078,000 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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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  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 7 (ราชบุรี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร,  
สมุทรสงคราม และนครปฐม 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน  
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือท้ังนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 
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      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 
 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 1,209,100 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
1,078,000 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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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  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
 
  



 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 8 (ตรัง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดตรัง, สตูล, กระบี่, พัทลุง, สงขลา ,ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน  
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือท้ังนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 
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      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 
 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 1,209,100 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
1,078,000 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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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  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
 
  



 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 9 (ลําปาง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดลําปาง, ตาก, แพร่, น่าน และสุโขทัย 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน  
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือท้ังนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 
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      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 
 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 939,600 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
808,500 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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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  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
 
  



 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 10 (ขอนแก่น) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดขอนแก่น, ชัยภูมิ, มหาสารคาม, บุรีรัมย์ และนครราชสีมา 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน  
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือท้ังนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 
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      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 
 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 939,600 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
808,500 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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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  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 11 (สระบุรี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดสระบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, ลพบุรี, อ่างทอง, นนทบุรี, ปทุมธานี,  
พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน  
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือท้ังนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 
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      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 
 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 939,600 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
808,500 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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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  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
 
  



 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 12 (สุราษฎร์ธานี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช, พังงา และภูเก็ต 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน  
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือท้ังนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 
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      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 
 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 1,209,100 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
1,078,000 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
 
 



- 5 - 
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  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 13 (น้ําหนาว) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดเพชรบูรณ์ (เฉพาะ อ.น้ําหนาว, หล่มสัก และหล่มเก่า), เลย  
และหนองบัวลําภู 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

๔. กิจกรรมดําเนินการ    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) บริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
พัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย  
       2) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สะดวก และปลอดภัย สําหรับผู้
มาใช้บริการ  

      4) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ งานนโยบายสําคัญ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์   
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน ท้ังในรูปแบบ
การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

     3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ สําหรับสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและของ
กรมป่าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก 
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

     4) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ อย่างน้อย 30 ชุด พร้อมท้ังนําผลการประเมิน
แบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๔.3 กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน   
       แนวทางการดําเนินงาน 
        4.3.1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
         (1) ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีป่ าชุมชน  และ สมาชิก 

ป่าชุมชน เพื่อจัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมการตัดสินใจ เก่ียวกับแนวทางและหลักการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยกรมป่าไม้สนับสนุนด้านการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพ้ืนท่ี ตั้งแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ี การจัดหากล้าไม้ และการสนับสนุนการปลูกในปีท่ี 1 และบํารุงรักษาต่อเนื่องในปีท่ี 2-6 (หากได้รับ
งบประมาณ ) โดยในระหว่างปี จะขอความร่วมมือชุมชนสนับสนุนด้านการดูแลรักษา และการป้องกันไฟป่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน 
และสําหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารให้กับคนในชุมชน  
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        (2) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน พร้อมท้ัง
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทําค่าพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตฯ พร้อมบันทึก
ภาพถ่ายก่อนการดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน  

                (3) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมกับพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้สําหรับปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์  
                 (4) ประสานงานการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือ
สมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมในการประสานงานติดตามผลการดําเนินการด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกนัไฟป่า 

 4.3.2 การจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
  4.3.2.1 การจัดเตรียมกล้าไม้ 
       จัดเตรียมกล้าไม้ท่ีมีจํานวน 3 ช้ันเรือนยอด โดยให้มีสัดส่วนไม้เรือนยอดช้ันบน 

ไม้เรือนยอดช้ันกลาง และไม้เรือนยอดช้ันล่าง ประมาณ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลําดับของจํานวน
กล้าไม้ท้ังหมดท่ีกําหนดปลูกภายในแปลงสาธิต โดยท้ังนี้สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างพันธ์ุไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น  

  4.3.2.2 การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 
                         (1) สํารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต พ้ืนท่ีจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน  
                                   (2) ถาง เก็บ ริบ ไม่เผา  

                       (3) เตรียมหลัก และปักหลักหมายจุดปลูก  
                       (4) ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก  
                       (5) ดายวัชพืช นับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม 

                                   (6) จัดทําป้ายช่ือแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
           4.3.2.3 การติดตามและจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ 
                         (1) การติดตาม ประสานงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชน เพ่ือร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนเม่ือ
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่าย โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ร่วมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  

                            (2) การจัดทําข้อมูลทางด้านวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน โดยการ 

  - วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี (สภาพป่า) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน ลักษณะ
การปกคลุมของเรือนยอด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และชนิดพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  

  - จัดทําแปลงตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ไร่ เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยการจัดทํา
บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแปลงตัวอย่างท้ังหมด พร้อมท้ังกําหนดหมายเลขต้น ติดหมายเลขต้นไม้ทุกต้นท่ีทํา
การปลูกเสริมภายในแปลงตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และตวรจวัดการรอดตาย และเพื่อศึกษา
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรื่อง
การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอด ตามลําดับต่อไป  

   - จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการแปลงสาธิตโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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 ๔.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร (on farm) 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) แนะนํา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดทําระบบวนเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้พ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่ต่ํากว่า 5 ไร่ 

(รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นพ้ืนท่ีดําเนินการ  
                       2) ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพื้นที่เกษตรกรทําการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการวางแผนดําเนินการ 

          3) จัดหาพันธ์ุไม้ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ต้นต่อไร่ โดยเป็นไม้ป่ายืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) 
ไม้ผล ไม้เอนกประสงค์ (จํานวน 25 ต้นต่อไร่) พืชสมุนไพร (จํานวน 100 ต้นต่อไร่) ท่ีมีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสาน สัดส่วนชนิดพันธ์ุไม้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และเพ่ิมความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

         4) จัดทําบัญชีรายช่ือชนิดและจํานวนกล้าไม้ท่ีสนับสนุนเกษตรกร 
                       5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ เช่น กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน รวมท้ังให้คําแนะนํา 

ความรู้ เทคนิค ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
          6) ประสานและติดตามงาน โดยร่วมกับเกษตรกรติดตามผลการปลูก และพบปะกับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง คัดเลือกแปลงตัวอย่างสําหรับใช้เป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 

๔.5 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และ/หรือเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีเกษตรกร เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 1 วันคร่ึง  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
          4) จัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

       5) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ 
(jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 
*** ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข *** 
 4.6 กิจกรรมศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ 
        4.6.1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดําเนินการสํารวจแหล่งแม่ไม้ใหญ่ หรือไม้ทรงคุณค่า
ในป่าชุมชน โดย “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใด
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้พันธ์ุไม้ท่ีมีลักษณะหรือ
ชนิดดังต่อไปนี้เป็นไม้ทรงคุณค่า (๑) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบลําต้น ตรงท่ี
ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีลําต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา 
หรือก่ิวคอดตรงท่ีระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลําต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติข้ึนไป
ใกล้ชิดท่ีสุด (๒) ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในท้องถ่ิน 
พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีความสําคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน หรือท้ังนี้ ตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ (ข้อมูลไม่ซํ้ากับในหนังสือแม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน โดยดูได้ไฟล์ใน
แผ่น CD หรือ จากเว็บไซต์โดยค้นหาคําว่า “แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน”) 
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      4.6.2 จัดทําค่าพิกัด ถ่ายภาพ (ถ่ายจากด้านล่างเห็นลําต้นถึงเรือนยอด) พร้อมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถ่ิน ขนาดความโต ความสูง ขนาดความกว้างของเรือนยอด และเหตุผลในการกําหนดเป็น
ไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชนนั้น ๆ โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

4.7 กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
        ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตลอดจนผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา จนสามารถช่วยชุมชนในด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ 
หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทํารายละเอียดข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับป่าชุมชน องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ  การลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ หรือการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก และเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า 

 4.8 กิจกรรมศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน 
        แนวทางการดําเนินงาน 
        1) ดําเนินการคัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีมีความสนใจ หรือต้องการจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด สําหรับใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน จํานวน 1 เร่ือง  
       2) ศึกษา/ทบทวนเอกสาร เก่ียวกับหัวข้อเรื่องท่ีเลือกศึกษา เพ่ือทราบความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน มี
การดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร หรือโดยหน่วยงานใด มีตัวอย่างเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาคืออะไร และ
แนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดคืออะไร 
       3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (proposal) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอส่ี ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน
ภายใน 30 วันหลังได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประสานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

      4) ดําเนินการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนตามแนวทาง และวิธีการในข้อเสนอโครงการฯ 
      5) จัดทํารายงานผลการศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 

รายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ปกหน้า และรองปก (เนื้อหาเหมือนกับปกหน้า) 
  - บทคัดย่อ (เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เขียนแบบความเรียง)  
  - คํานํา  

 - สารบัญ 
 - ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา 
 - ผลการศึกษา 

  - สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล  
- ข้อเสนอแนะ 

 - เอกสารอ้างอิง 
 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ

การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 1,370,800 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 131,100 บาท งบลงทุน จํานวน 
1,239,700 บาท โดยงบดําเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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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  

๖.๔) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) ให้สํานักจัดการป่า
ชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดําเนิน
กิจกรรมฯ 

6.5) เสนอพ้ืนท่ีเป้าหมายป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 หรือพ้ืนท่ีเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมพิกัดแนวขอบเขตแปลงสาธิตแบบโพลิกอน กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕64 (โดยให้พิจารณา
คัดเลือกป่าชุมชนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนดังกล่าวที่อยู่ในท้องที่ที่ดําเนินโครงการ คทช. 
เป็นอันดับแรก หรือมีความเช่ือมโยงกับท้องท่ีท่ีดําเนินโครงการ คทช. เช่น เป็นป่าชุมชนท่ีอยู่ในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน หรืออําเภอเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินโครงการ คทช. เป็นต้น)  

6.6) จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม เป็นรูปเล่มรายงานพร้อม CD และ QR Code 
ไฟล์ข้อมูลรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 
 
 

 
 
 


