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บทสรุปผลการด าเนินงาน 

  โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ  1) เพ่ือฟ้ืนฟูป่า
ชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ 2) เพ่ือสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ชาวบ้านในพ้ืนที่เป้าหมาย 3) เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการดูแลรักษา 4) เ พ่ือสร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร 
กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกรในต าบลเกาะแก้ว ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด และเกษตรกรในต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 200 คน 
ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
โครงการ ได้แก่ หลักสูตรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบประเมินโครงการ สถิติที่ใช้ในการประเมิน
โครงการ ได้แก่ สถิติพ้ืนฐานคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  
ผลการประเมินโครงการ  
 1. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืน

ป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน  (ส าหรับชุมชน) พบว่า  

ผู้เข้าร่วม โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความ

เข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่าการอนุรักษ์และสมาชิกอาสา

พิทักษ์ป่าชุมชน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 คิดเป็นร้อยละ 92.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับ

จากการเข้าร่วมโครงการมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการจัดโครงการ ความพึงพอใจ 

ในบริการ และความพึงพอใจในวิทยากร ตามล าดับ 

  2. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบ 

ผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน  (ส าหรับครู อาจารย์ 

นักเรียน นักศึกษา) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่าการ

อนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 คิดเป็นร้อยละ 93.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ความพึงพอใจในวิทยากร รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ

ในบริการ และความพึงพอใจในการจัดโครงการตามล าดับ 

          3. กิจกรรมการศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะช ากล้าไม้ การตัดแต่ง

กิ่งไม้ การสร้างรายได้จากป่า (กลุ่มประชาชน/ชุมชน) ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก
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พระราชด าริ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คิดเป็นร้อยละ 84.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ความประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ รองลงมาคือ ความพึงพอใจในวิทยากร ความพึง

พอใจในบริการ และความพึงพอใจในการจัดโครงการตามล าดับ 

 4. กิจกรรมการศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะช ากล้าไม้ การตัดแต่ง

กิ่งไม้ การสร้างรายได้จากป่า (กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา) ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คิดเป็นร้อยละ 84.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ความประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ รองลงมาคือ ความพึงพอใจในวิทยากร ความ 

พึงพอใจในบริการ และความพึงพอใจในการจัดโครงการตามล าดับ  

 5. กิจกรรมการปลูกป่าชุมชนและมอบต้นไม้ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด และป่าชุมชน ต าบลท่าม่วง ป่าชุมชน ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ป่าชุมชน

ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้าง

รายได้ ลดรายจ่ายให้ชาวบ้าน สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มี

ความมั่นคงทางอาหาร   
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โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและยั่งยืน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :          

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของรัฐบายที่ต้องการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2579)  โดย

ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งใน

ประเด็นการจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  อีกทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน  ที่มีความส าคัญสูงสุดในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

ร้อยเอ็ดภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมบนพ้ืนฐานแหล่งผลิตและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง เอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ ยุทธศาสตร์ที่ 

4 สร้างความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน โดยในกลยุทธ์ ที่ 3 ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ต้นน้ า ป่าเสื่อมโทรมและป่าชุมชน ซึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ดคือการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีโครงการพระราชด าริปลูก

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงเห็นความส าคัญของการปลูกป่าทรงมีโครงการ

พระราชด าริคือ โครงการป่ารักษ์น้ า ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใย

ราษฎรพ้ืนที่สูง เนื่องจากป่าต้นน้ าล าธารถูกบุกรุกท าลายส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ จึงพระราชทานแนวทางการ

พัฒนา การฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าโดยการปลูกไม้หลายๆ ระดับ หลายๆ ชนิดทั้งไม้เรือนยอดสูงลดหลั่นกันลงมาให้มี

ความเป็นป่าและการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจเพ่ือใช้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้ รวมทั้งท าให้มีพ้ืน ที่ป่าเพ่ิม

มากขึ้น อีกทางหนึ่ง  โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เป็นโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าล าธารในลักษณะผสมผสาน 

กิจกรรมการปลูกป่าเป็นไม้ผลและปลูกไม้เศรษฐกิจ การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและช่วยชาวบ้านให้มีรายได้จากป่าและพืช
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อย่างเกื้อกูล รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น

การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 

 พ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี จ านวนประมาณ 31,669,375 ไร่ จ านวน 5,187,156 ไร่  

มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 10 ป่า ในพ้ืนที่ 10 อ าเภอคือ อ าเภอหนองฮี อ าเภอพนมไพร  อ าเภอโพธิ์ชัย 

อ าเภอโพนทอง อ าเภอหนองพอก อ าเภอเมยวดี อ าเภอเสลภูมิ อ าเภอธวัชบุรี อ าเภอทุ่งเขาหลวง อ าเภออาจ

สามารถ รวมเนื้อที่ 479,307 ไร่ และจากการตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่า เหลือเพียง 331 ,677 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 6.39 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งปัญหาเกิดจากการบุกรุกท าลายป่า การขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ าเพ่ือสร้าง

แหล่งน้ าและสร้างถนนผ่านป่า และการตัดไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสร้างจิตส านึก

ให้กับชุมชนและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 

สนองพระราชด าริและมีพ้ืนที่ปาในมหาวิทยาลัยซึ่งควรจะอนุรักษ์เป็นป่าต้นแบบ และเพ่ือเป็นการสนองศาสตร์

พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเห็นความส าคัญที่จะจัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 1. เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

 2. เพ่ือสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นท่ีเป้าหมาย 

 3. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า 

 4. เพ่ือสร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความม่ันคงทางอาหาร 

 

วิธีด าเนินการ 

 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ  

       1) จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้น าชุมชน พื้นที่ป่าเป้าหมายทางชุมชน

20 ชุมชนๆ ละ 12 คน  ครู อาจารย์ นักเรียน 20 แห่งๆ ละ 5 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

จ านวน 60 คน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งอบรมให้เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ 

การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน 

                          2) สาธติการเพาะช ากล้าไม้ การสร้างรายได้จากป่า การตัดแต่งก่ิงไม้ การปลูก          

 การออกแบบผืนป่า 

                          3) ศึกษาดูงานพ้ืนที่ป่าชุมชนต้นแบบ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
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          กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการปลูกป่า 

       1) จัดซื้อกล้าไม้ (ไม้เศรษฐกิจ/ไม้สมุนไพร) จ านวน 31,000 กล้า 

                          2) สนับสนุนกล้าไม้ให้ชุมชน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กลุ่มเกษตรกร  

เพ่ือปลูกในพื้นที่ป่าชุมชน และสถานศึกษา 

          กิจกรรมที่ 3 ปลูกป่าชุมชน 

       1) จัดกิจกรรมปลูกป่า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

                          2) ชุมชนและสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายด าเนินการปลูกกล้าไม้ในพ้ืนที่ป่าชุมชนและ

สถานศึกษา 

                          3) ชุมชน และสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายรายงานผลการปลูกป่าชุมชนให้มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อรวบรวมข้อมูล 

          กิจกรรมที่ 4 ศูนย์เรยีนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริต้นแบบ 

       1) จัดท าระบบสารสนเทศ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสนอง

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

                          2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผ่านการอบรมร่วมกับชุมชนและสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย ส ารวจข้อมูลพันธุ์ไม้ในพ้ืนที่ป่าชุมชนและสถานศึกษา เพ่ือจัดท าระบบสารสนเทศและข้อมูลพันธุ์ไม ้ 

                          3) จัดท าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ และระบบสารสนเทศของแต่ละป่าชุมชนและสถานศึกษา 

                          4) ก่อสร้างโรงเพาะช ากล้าไม้ เป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนองพระราชด าริ

เพ่ือการศึกษาและวิจัยด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช 

                          5) ติดตามและศึกษาวิจัยอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของต้นไม้ที่ด าเนินการ

ปลูกตามโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

  กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัตกิารการสร้างความเข้าใจการสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบ

ผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิง

ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์

และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์  สร้างรายได้ ลด
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รายจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลเกาะแก้ว ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดสร้างจิตส านึกในการดูแล

รักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความม่ันคงทางอาหาร 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนในต าบลท่าม่วง และต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 

20 หมู่บ้าน 

      ระยะเวลาในการด าเนินการ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าม่วง และ

วัดตาลวนาราม ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 วิทยากร คือ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 สรุปผลการประเมินกิจกรรม ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
      สร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ  
      การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิก 
      อาสาพิทักษ์ป่าชุมชน 

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.46 0.48 พอใจมาก 89.20 
2. ความพึงพอใจในวิทยากร 4.60 0.50 พอใจมากที่สุด 92.00 
3. ความพึงพอใจในบริการ 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

4.41 
4.78 

0.50 
0.38 

พอใจมาก 
พอใจมากที่สุด 

88.20 
95.60 

รวมเฉลี่ย 4.56 0.46 พอใจมากที่สุด 91.20 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน      การปลูกป่า การ
อนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คิดเป็นร้อยละ 91.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมากทีสุ่ด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการจัดโครงการความพึงพอใจในบริการ 
และความพึงพอใจในวิทยากร ตามล าดับ 
 

 

 

 

 

 

ภาพการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน 
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ภาพกิจกรรมการออกแบบการปลูกป่าในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

  กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัตกิารการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้  

การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิง

ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์

และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์  สร้างรายได้ ลด

รายจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลเกาะแก้ว ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดสร้างจิตส านึกในการดูแล

รักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความม่ันคงทางอาหาร 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนในต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 10 หมู่บ้าน 

      ระยะเวลาในการด าเนินการ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

 วิทยากร คือ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 สรุปผลการประเมินกิจกรรม ได้ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
      สร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ  
      การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิก 
      อาสาพิทักษ์ป่าชุมชน 
 

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.67 0.33 พอใจมากที่สุด 93.40 
2. ความพึงพอใจในวิทยากร 4.81 0.33 พอใจมากที่สุด 96.00 
3. ความพึงพอใจในบริการ 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

4.50 
4.77 

0.52 
0.43 

พอใจมากที่สุด 
พอใจมากที่สุด 

90.00 
95.40 

รวมเฉลี่ย 4.68 0.40 พอใจมากที่สุด 93.60 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์
และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 คิดเป็นร้อยละ93.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจใน
วิทยากรมากที่สุด รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการความพึงพอใจในการจัดโครงการ และ
ความพึงพอใจในบริการ ตามล าดับ 
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ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการออกแบบป่าชุมชน 
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  กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัตกิารการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้    

การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิง

ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์

และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์  สร้างรายได้ ลด

รายจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลเกาะแก้ว ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดสร้างจิตส านึกในการดูแล

รักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความม่ันคงทางอาหาร 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูและนักเรียนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  

      ระยะเวลาในการด าเนินการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

 วิทยากร คือ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 สรุปผลการประเมินกิจกรรม ได้ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้ สนองพระราชด าริกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การ
ออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่าการอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน (กลุ่ม : นักเรียน/ครู)  
 

ความพงึพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ร้อยละ 

1.  ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.61 0.36 พอใจมากที่สุด 92.20 
2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 4.74 0.36 พอใจมากที่สุด 94.80 
3.  ความพึงพอใจในบริการ 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

4.62 
4.64 

0.41 
0.45 

พอใจมากที่สุด 
พอใจมากที่สุด 

92.40 
92.80 

รวมเฉลี่ย 4.65 0.39 พอใจมากที่สุด 93.00 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่าการอนุรักษ์
และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน (กลุ่ม : นักเรียน/ครู) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 คิดเป็นร้อยละ93.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความพึงพอใจในวิทยากรมากที่สุด รองลงมาคือ ความประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการความพึงพอใจ
ในบริการ และความพึงพอใจในการจัดโครงการ ตามล าดับ 
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 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัตกิารการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้    

การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิง

ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์

และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์  สร้างรายได้ ลด

รายจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลเกาะแก้ว ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดสร้างจิตส านึกในการดูแล

รักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความม่ันคงทางอาหาร 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

      ระยะเวลาในการด าเนินการ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

 วิทยากร คือ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 สรุปผลการประเมินกิจกรรม ได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้ สนองพระราชด าริกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การ
ออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่าการอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน (กลุ่ม : นักศึกษา)  
 

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ร้อยละ 

1.  ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.61 0.36 พอใจมากที่สุด 92.20 
2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 4.74 0.36 พอใจมากที่สุด 94.80 
3.  ความพึงพอใจในบริการ 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

4.62 
4.64 

0.41 
0.45 

พอใจมากที่สุด 
พอใจมากที่สุด 

92.40 
92.80 

รวมเฉลี่ย 4.68 0.37 พอใจมากที่สุด 93.00 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่าการอนุรักษ์
และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน (กลุ่ม : นักเรียน/ครู) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 คิดเป็นร้อยละ93.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความพึงพอใจในวิทยากรมากที่สุด รองลงมาคือ ความประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการความพึงพอใจ
ในบริการ และความพึงพอใจในการจัดโครงการ ตามล าดับ 
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  กิจกรรม การศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะช ากล้าไม้  

การตัดแต่งกิ่งไม้ การสร้างรายได้จากป่า (กลุ่มประชาชน/ชุมชน) 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิง

ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์

และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์  สร้างรายได้ ลด

รายจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลเกาะแก้ว ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดสร้างจิตส านึกในการดูแล

รักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความม่ันคงทางอาหาร 

  

http://reruservice.blogspot.com/2018/07/2561_30.html
http://reruservice.blogspot.com/2018/07/2561_30.html
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 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน ผู้น าชุมชนต าบลเกาะแก้ว ต าบลท่าม่วง และต าบลหนองแวง จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ านวนรวมทั้งสิ้น 80 คน  

      ระยะเวลาในการด าเนินการ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  

 วิทยากร คือ คณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอภูสิงห์ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

 สรุปผลการประเมินกิจกรรม ได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
      สร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ  
      การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิก 
      อาสาพิทักษ์ป่าชุมชน 
 

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ร้อยละ 

1.  ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.45 0.36 พึงพอใจมาก 89.00 

2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 4.57 0.42 พึงพอใจมากที่สุด 90.80 

3.  ความพึงพอใจในบริการ 4.55 0.44 พึงพอใจมากที่สุด 90.60 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.49 0.44 พึงพอใจมาก 89.80 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.41 พึงพอใจมากที่สุด 90.00 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์
และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 คิดเป็นร้อยละ90.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจใน
วิทยากรมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในบริการประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และความพึง
พอใจในการจัดโครงการ ตามล าดับ 

 



15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างป่าสร้างรายได้ 
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ภาพการติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง และการเพาะกล้าไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการเพาะเห็ดระโงก 
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  กิจกรรม การศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะช ากล้าไม้  

การตัดแต่งกิ่งไม้ การสร้างรายได้จากป่า (กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา) 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิง

ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์

และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์  สร้างรายได้ ลด

รายจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลเกาะแก้ว ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดสร้างจิตส านึกในการดูแล

รักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความม่ันคงทางอาหาร 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวนรวม

ทัง้สิ้น 80 คน  

      ระยะเวลาในการด าเนินการ วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  

 วิทยากร คือ คณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอภูสิงห์ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

 สรุปผลการประเมินกิจกรรม ได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การ
ออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน 
 

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ร้อยละ 

1.  ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.72 0.38 พึงพอใจมากที่สุด 94.40 

2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 4.88 0.32 พึงพอใจมากที่สุด 97.60 

http://reruservice.blogspot.com/2018/07/2561_30.html
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3.  ความพึงพอใจในบริการ 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

4.71 

4.80 

0.39 

0.36 

พึงพอใจมากที่สุด 

พึงพอใจมากที่สุด 

94.20 

96.00 

รวมเฉลี่ย 4.77 0.36 พึงพอใจมากที่สุด 95.55 

 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน      การปลูกป่า การ
อนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 คิดเป็นร้อยละ95.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจใน
วิทยากรมากที่สุด รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการความพึงพอใจในการจัดโครงการ และ
ความพึงพอใจในบริการ ตามล าดับ 

 
 

 
 

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างป่าสร้างรายได้ 
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กิจกรรม การปลูกป่าชุมชน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัด โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนอง

พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี

งบประมาณ 2561 กิจกรรม ปลูกป่าชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้

ชาวบ้านในพ้ืนที่เป้าหมายสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทาง

อาหาร 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 400 

คน 
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  ระยะเวลาในการด าเนินการ วันที่ 14  กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร้อยเอ็ด และป่าชุมชน 

  ต้นกล้าไม้ที่ปลูก จ านวน 31,000 ต้น ได้แก่ ยางนา ประดู่ป่า พะยูง สัก สะเดา มะขามมะขามป้อม  

แคนา สมอไทย มะม่วง อินทนิลบก มันปลา และไผ่กิมซุง 
พื้นที่ปลูก ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ป่าชุมชนในต าบลท่าม่วง  

ป่าชุมชนในต าบลเกาะแก้ว ป่าชุมชนในต าบลหนองแวง  

 สรุปภาพกิจกรรมการปลูก ได้ดังต่อไปนี้ 
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ภาพพิธีมอบต้นไม้แก่ผู้น าชุมชน ส าหรับปลูกในพื้นที่ป่าชุมชน โดยอาจารย์ ดร. การุณ  พงศ์ศาสตร์  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
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ภาพพิธีมอบต้นไม้แก่ครู และอาจารย์ ส าหรับปลูกในสถานศึกษา โดยอาจารย์ ดร. การุณ  พงศ์ศาสตร์  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
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ภาพกิจกรรมการปลูกป่า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ภาพกิจกรรมปลูกป่า ณ วัดป่าเทพนิมิตร 
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กิจกรรมปลูกป่า ฯ ป่าดงสิงห์ไคล หมู่ 3 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
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กิจกรรมปลูกป่า ฯ เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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กิจกรรมปลูกป่า ฯ เทศบาลต าบลเกาะแก้วอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

  
                           กิจกรรมปลูกป่าฯ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิติรัฐศาสตร์ 

 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานและการติดตามผลกิจกรรมการปลูกป่า 
 
                    ตามที่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโค รงการสร้างป่า  
สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ให้ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทาง
อาหาร และได้ส่งมอบกล้าไม้เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ น าไปปลูก ในระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2561 – 25 กันยายน 2561 
นั้น ขอรายงานผลการด าเนินงานดังนี้ 
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      1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับมอบกล้าไม้จาก ทสจ.ร้อยเอ็ด จ านวน 31,000 ต้น  
เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
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      2. การส่งมอบกล้าไม้ส าหรับน าไปปลูก ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2561 – 25 กันยายน 2561  
 จ านวนทั้งสิ้น 27,303 ต้น ให้กับหน่วยงานดังนี้ 
          2.1 ส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่  
  - เทศบาลต าบลเกาะแก้ว    จ านวน  7,700 ต้น   

- เทศบาลต าบลท่าม่วง    จ านวน 8,100 ต้น 
- เทศบาลต าบลธงธานี   จ านวน 1,595 ต้น 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จ านวน 5,420 ต้น 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร  จ านวน 1,255 ต้น 
รวมจ านวนทั้งสิ้น    จ านวน 24,070 ต้น 

          
        2.2 ส่งมอบให้กับสถานศึกษา จ านวน 4 โรงเรียน 2 คณะ ได้แก่  
  - โรงเรียนบ้านท่าม่วง     จ านวน     270 ต้น   

- โรงเรียนธงธานี     จ านวน 1,870 ต้น 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน   270 ต้น 
- โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม   จ านวน   113 ต้น 

  - คณะนิติรัฐศาสตร์     จ านวน     680 ต้น   
- คณะพยาบาลศาสตร์   จ านวน     30 ต้น 
รวมจ านวนทั้งสิ้น    จ านวน 3,233  ต้น 

 
        3. จ านวนต้นกล้าไม้ คงเหลือที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จ านวน 
3,697  ต้น  

  
 
          การติดตามผลการด าเนินการปลูกป่า  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการติดตามผลการปลูกต้นไม้ที่แต่ละหน่วยงานรับไป โดยขอ
ความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงาน รายงานผลการปลูกและการอยู่รอดของต้นไม้ที่ปลูก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
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พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผล จ านวน 3 แห่ง จากท้ังหมด 5 แห่ง และสถานศึกษา รายงานผล
จ านวน 2 แห่ง จากท้ังหมด 6 แห่ง ดังนี้ 
         1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         1.1 เทศบาลต าบลเกาะแก้ว  

         บริเวณที่ปลูก ป่าชุมชนบ้านโคกกุง ป่าโคกท่าสี บ้านท่าสี – หนองส าราญ ป่าสงวนแห่งชาติป่า
โคกสูง – ดง และแจกจ่ายให้กับชุมชนปลูกตามพ้ืนที่สวนและไร่นา 

 จ านวนต้นไม้ที่ปลูก 7,700 ต้น 
 จ านวนที่อยู่รอด 5,300 ต้น 
 จ านวนที่ตาย 2,400 ต้น 

            สาเหตุเกิดจาก 1. ได้รับพันธุ์กล้าไม้ช้าเกินไป  
                           2. ในช่วงที่ปลูกต้นไม้เป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วง จึงท าให้ต้นไม้ตาย 

          1.2 เทศบาลต าบลท่าม่วง  
 บริเวณที่ปลูก ป่าดงหัน ป่าดอนมดแดง ป่าโคกดอนม่วย และแจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร 

จ านวนต้นไม้ที่ปลูก 8,100 ต้น 

          จ านวนที่อยู่รอด 5,763 ต้น 

          จ านวนที่ตาย 2,337 ต้น 

          สาเหตุเกิดจาก : 1. ปลูกปลายฤดูฝน  

                     2. ปลวกท าลาย 

1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 บริเวณที่ปลูก ป่าดงสิงห์ไคล หมู่ที่ 3  วัดสว่างโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7  ดอนปู่ตา หมู่ที่ 6 ป่ากกม่วงโง๊ะ 
หมู่ที่ 11  วัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ 15 

จ านวนต้นไม้ที่ปลูก 5,420 ต้น 

จ านวนที่อยู่รอด 2,420 ต้น 

จ านวนที่ตาย 3,000 ต้น 

สาเหตุเกิดจาก : 1. ฤดูกาลที่ปลูกต้นไม้ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากปลูกในช่วงปลายฤดูฝน  

                         เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง 

                     2. ขาดการปฏิบัติดูแลรักษา ท าให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้า บางส่วนตายในที่สุด 
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 2. สถานศึกษา 
                2.1 คณะนิติรัฐศาสตร์   
                       บริเวณที่ปลูก  : ศูนย์เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา  
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 จ านวนต้นไม้ที่ปลูก  680 ต้น 
จ านวนที่อยู่รอด 633 ต้น 
จ านวนที่ตาย 47 ต้น 
สาเหตุเกิดจาก : ขาดการปฏิบัติดูแลรักษา 
 

                  2.2 คณะพยาบาลศาสตร์   
                    บริเวณที่ปลูก  : สวนสมุนไพรสายรหัส  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                    จ านวนต้นไม้ที่ปลูก  30 ต้น 

                    จ านวนที่อยู่รอด 30 ต้น 

     สรุปจ านวนต้นไม้ที่อยู่รอด  จากรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการปจากรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการปลูก ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ลูก ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  

สรุปได้ดังนี้สรุปได้ดังนี้ 

          1. ต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมด1. ต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมด    จ านวน 21จ านวน 21,,930 ต้น 930 ต้น    

                                                    อยู่รอดอยู่รอด    จ านวน 14จ านวน 14,,146 ต้น (คิดเป็นร้อยละ 64.50)146 ต้น (คิดเป็นร้อยละ 64.50) 

                                                            ตายตาย    จ านวน 7จ านวน 7,,784 ต้น  (คิดเป็นร้อยละ 35.50)784 ต้น  (คิดเป็นร้อยละ 35.50) 
          2. ยังไม่ได้ปลูก2. ยังไม่ได้ปลูก      จ านวน 1จ านวน 1,,870870  ต้น     ต้น        
          3. ยังไม่ได้รับรายงานผล   3. ยังไม่ได้รับรายงานผล     จ านวน 3จ านวน 3,,503 ต้น    503 ต้น     

                    4. คงเหลือท่ีศูนย์เศรษ4. คงเหลือท่ีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง    ฐกิจพอเพียง    จ านวน 3จ านวน 3,,697 ต้น   697 ต้น    

 

     สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ  

1,705,200   
51,200 537,809 

กิจกรรมที่ 2  สนับสนุนการ 930,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปลูกป่า จังหวัดร้อยเอ็ด 
กิจกรรมที่ 3  ปลูกป่าชุมชน 100,000    74,200 
กิจกรรมที่ 4  ศูนย์เรียนรู้
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริต้นแบบ 

823,600 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 

รวม 3,497,000 663,209 
หมายเหตุ : การใช้จ่ายงบประมาณ ที่รายงานเป็นงบด าเนินงานไม่รวมงบลงทุน 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 



                                   
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 

ที ่021 /๒๕61  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ สนองพระรำชด ำริ 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
………………………………………………………………… 

 

   ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ 
สนองพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  
 

1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการ 
1.1 นายอิสระ พรหมเดชบุญ  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

                               สิ่งแวดล้อม จังหวัดร้อยเอ็ด   
1.2 นายเสกสรร   ศรีสุธัญญาวงศ์   หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตร              

                                                              จังหวัดร้อยเอ็ด  
2. คณะกรรมการอ านวยการ 
 2.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย   ภูมิพันธุ์  ประธานกรรมการ 

2.2 อาจารย์ ดร.การุณ     พงศ์ศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
 2.3 อาจารย์ ดร.วิชิต     ก ามันตะคุณ กรรมการ 

2.4 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์    ศรีสมบัติ กรรมการ 
2.5 อาจารย์ ดร.วัชรากร    วงศ์ค าจันทร์ กรรมการ 

 2.6 อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์    พันทวี  กรรมการ 
 2.7 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์   ภิญญาคง กรรมการ 

2.8 อาจารย์อารยะรัตน์   ชารีแสน  กรรมการ 
2.9 อาจารย์สุริยา     ปัญญจิตร กรรมการ 
2.10 อาจารย์ ดร.พิทักษ์    พลคชา  กรรมการ 
2.11 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  กรรมการและเลขานุการ 
2.12 อาจารย์ชาญณรงค์   วิเศษสัตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 หน้ำที ่ควบคุมการปฏิบัติงานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งอ านวยความสะดวก และช่วยแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

/ ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน…………….. 



 
 
 

3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 3.๑ อาจารย์ ดร.การุณ     พงศ์ศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 3.๒ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สืบสิงห์  รองประธานกรรมการ 
 3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ดอนแก้วบัว กรรมการ 

3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ กรรมการ 
3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา  กรรมการ 
3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ กรรมการ 
3.7 อาจารย์อัจฉรียา   พัฒนสระคู กรรมการ 

          3.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ กรรมการ 
3.9 อาจารย์ ดร.พูนสุข   จันทศิลป์ กรรมการ 
3.10 อาจารย์ ดร.สุรพงษ์    แสงเรณู  กรรมการ 
3.11 อาจารย์ศิมาวรรณ   โฮมแพง  กรรมการ 
3.12 อาจารย์นิธินาถ   อุดมสันต์ กรรมการ 
3.13 อาจารย์สุภิมล   บุญพอก  กรรมการ 
3.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ   รสจันทร์  กรรมการ 
3.15 อาจารย์เขมวิทย์   จิตยโสธร กรรมการ 
3.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา   ชาปัญญา กรรมการ 
3.17 นางสาวณิชากมล     ศรีอาราม กรรมการ 
3.18 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ 

           3.19 นางสาวลัดดา   คุณหงส์   กรรมการ 
 3.20 อาจารย์ชาญณรงค์   วิเศษสัตย์ กรรมการและเลขานุการ 

3.21 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำที ่ อ านวยการ วางแผนงาน ประสานงาน ด าเนินการและก ากับดูแลการจัดกิจกรรม
โครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 4.๑ อาจารย์อารยะรัตน์   ชารีแสน  ประธานกรรมการ 
 4.๒ อาจารย์บุญช่วง   ศรีธรราษฏร์ รองประธานกรรมการ 
          4.3 นางสาวเจษฎ์สติา   เลิศธนบวรพงษ์ กรรมการ 
          4.4 นายอนันต์    เม็กแสงนีน กรรมการ 
          4.5 นางสาวภทวรัศมิ์   ดงใจ  กรรมการ 
          4.6 นายพิภพ    สารพัฒน์ กรรมการ 
          4.7 นางสาวศุภลักษ์   บุญยืน  กรรมการ 
          4.8 นางสาวอรพรรณ   เปลรินทร์ กรรมการ 
          4.9 นายพงษ์พิจักษณ์   แก้วโสม  กรรมการ 

4.10 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ดูแลการเบิก-จ่ายการเงิน พัสดุ เก็บหลักฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



                   
                                                                        / 5. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน…….. 
 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
 5.1 อาจารย์บุญช่วง   ศรีธรราษฏร์ ประธานกรรมการ 
 5.2 อาจารย์สุภิมล   บุญพอก  รองประธานกรรมการ 
 5.3 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ 
 5.4 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการ 
 5.5 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการ 
 5.6 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่จัดท าแบบฟอร์มรับลงทะเบียน และแจกเอกสาร 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 6.1 อาจารย์นิธินาถ   อุดมสันต์ ประธานกรรมการ 
 6.2 อาจารย์บุญช่วง   ศรีธรราษฏร์ รองประธานกรรมการ 
 6.3 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ 
 6.4 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการ 
 6.5 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการ 
 6.6 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ให้บริการและดูแลอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 7.1 อาจารย์ชาญณรงค์   วิเศษสัตย์ ประธานกรรมการ 
 7.2 อาจารย์ ดร.สุรพงษ ์   แสงเรณู  รองประธานกรรมการ 
 7.3 นายธีระ    วงค์ไชยชาญ กรรมการ 

7.4 นางจริยาภรณ์   มะละปะท ี กรรมการ 
7.5 นายศรัญญู     ด้วงไผ่  กรรมการ 

 7.6 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง และบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ และประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านสื่อต่างๆ 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร 
 8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ประธานกรรมการ 
 8.2 อาจารย์ชาญณรงค์   วิเศษสัตย์ รองประธานกรรมการ 
 8.3 อาจารย์สุภิมล   บุญพอก  กรรมการ 
 8.4 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ 
 8.5 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการ 
 8.6 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการ 
 8.7 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการและเลขานุการ 



 หน้าที่ การจัดล าดับพิธีการ ตลอดโครงการฯ ควบคุมก ากับให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
                                                                       /9. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล…… 
 
 
9. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
 9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ประธานกรรมการ 
 9.2 อาจารย์ชาญณรงค์   วิเศษสัตย์ รองประธานกรรมการ 

9.3 อาจารย์ ดร.สุรพงษ ์   แสงเรณู  กรรมการ 
 9.4 อาจารย์สุภิมล   บุญพอก  กรรมการ 
 9.5 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ 
 9.6 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการ 
 9.7 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการ 
 9.8 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่จัดท าแบบประเมิน สรุปประมวลผลโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และบังคับผลดีแก่ทาง
ราชการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31  มกราคม พ.ศ. ๒๕61 เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์) 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
 
 
 
 
 



































โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



 รายชื่อกล้าไม้ จ านวน 13 ชนิด 

การส่งมอบ-รับมอบกล้าไม้จากทสจ.ร้อยเอ็ด เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
1. ยางนา      จ านวน  5,000 ต้น 
2. ประดู่ป่า      จ านวน  3,000 ต้น 
3. พะยูง      จ านวน  2,000 ต้น 
4. สกั      จ านวน  3,000 ต้น 
5. สะเดา      จ านวน  2,000 ต้น 
6. มะขาม      จ านวน  2,000 ต้น 
7. มะขามป้อม  จ านวน  2,000 ต้น 
8. แคนา      จ านวน  2,000 ต้น 
9. สมอไทย      จ านวน  2,000 ต้น 
10. มะม่วง      จ านวน  1,000 ต้น 
11. อินทนิลบก   จ านวน  2,000 ต้น 
12. มนัปลา      จ านวน  2,000 ต้น 
13. ไผ่กิมซงุ      จ านวน  3,000 ต้น 
 



กล้าไม้ จ านวน 31,000 ต้น  

         องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
           จ ำนวน 24,070 ต้น 
1. เทศบาลต าบลเกาะแก้ว จ านวน 7,700 ต้น   
2. เทศบาลต าบลท่าม่วง จ านวน 8,100 ต้น 
3. เทศบาลต าบลธงธานี จ านวน 1,595 ต้น 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
จ านวน 5,420 ต้น 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร 
จ านวน 1,255 ต้น 
 

สถำนศึกษำ 
              จ ำนวน 3,233 ต้น 
1. โรงเรียนบ้านท่าม่วง จ านวน 270 ต้น 
2. โรงเรียนธงธานี จ านวน 1,870 ต้น 
3. โรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 270 ต้น 
4. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม จ านวน 113 ต้น 
5. คณะนิติรัฐศาสตร์ จ านวน 680 ต้น   
6. คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 30 ต้น
      

     ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง                 
       จ ำนวน 3,697 ต้น 
1. ดูแลรักษาไว้เพ่ือรอปลูกในฤดูฝน 
2. รอแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่ขอ
อนุเคราะห์ 

ส่งมอบ  
11 หน่วยงาน จ านวน 27,303 ต้น  

คงเหลือ  
จ านวน 3,697 ต้น  







หน่วยงำน จ ำนวนต้นไม้ที่
ปลูก 

จ ำนวนต้นไม้ที่อยู่รอด จ ำนวนต้นไม้ที่ตำย 

ต้น ต้น   % ต้น % 
1. เทศบำลต ำบลเกำะแกว้   
2. เทศบำลต ำบลท่ำม่วง  
3. องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองแวง 
4. คณะนิติรัฐศำสตร์ 
5. คณะพยำบำลศำสตร์  

7,700 
8,100 
5,420 
  680 
  30 

5,300 
5,763 
2,420 
  633 
   30 

68.83 
71.15 
44.65 
93.08 
100.00 

2,400 
2,337 
3,000 
   47 

- 

31.17 
28.85 
55.35 
6.91 

- 

รวม 21,930 14,146 64.50 7,784 35.50 

หมายเหตุ  1. มี 1 หน่วยงานที่รายงานผล : ยังไม่ได้ด าเนินการปลูก จ านวน 1 หน่วยงาน คือ โรงเรียนธงธานี  
             2. มีหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผล จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลต าบลธงธานี องค์การบริหารส่วน 
                ต าบลบึงนคร โรงเรียนบ้านท่าม่วง โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม และโรงเรียนสาธิตฯ 
 

  มหาวิทยาลัยไดท้ าหนังสือติดตามผลการด าเนินกิจกรรมปลูกป่าและใหห้น่วยงานทีไ่ดร้ับมอบกล้าไม้รายงานผล  
จ านวน 11 หน่วยงาน มี 5 หน่วยงาน ที่รายงานผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน มีดังน้ี 

 



วันที่ปลูก : วันที่ 26 เดอืนกันยายน พ.ศ. 2561  
สถานที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านโคกกุง 

 ต้นไม้ท่ีปลูก                  จ ำนวน 1,000 ต้น 
 กำรอยู่รอดของต้นไม้ 
    1. จ ำนวนต้นไม้ท่ีอยู่รอด  จ ำนวน  500  ต้น ( 50.00% ) 
    2. จ ำนวนต้นไม้ท่ีตำย      จ ำนวน 500   ต้น ( 50.00% ) 
สำเหตุ/ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตำยของต้นไม้  
    1. ได้รับพันธ์ุกล้ำไม้ช้ำเกินไป  
    2. ในช่วงท่ีปลูกต้นไม้เป็นช่วงท่ีฝนท้ิงช่วง จึงท ำให้ต้นไม้ตำย 



 
วันที่ปลกู : วันที่ 26 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561  

สถานที่ปลกู : ป่าชุมชนเฉลมิพระเกยีรติป่าโคกท่าส ีบ้านท่าส ี– หนองส าราญ 
 

 ต้นไม้ท่ีปลูก                  จ ำนวน 6,200 ต้น 
 กำรอยู่รอดของต้นไม ้
    1. จ ำนวนต้นไม้ท่ีอยู่รอด  จ ำนวน  4,500  ต้น ( 72.58% ) 
    2. จ ำนวนต้นไม้ท่ีตำย      จ ำนวน 1,700  ต้น ( 27.42% ) 
สำเหตุ/ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตำยของต้นไม้  
     ในช่วงท่ีปลูกต้นไม้เป็นช่วงท่ีฝนท้ิงช่วง จึงท ำให้ต้นไม้ตำย และ
ชุมชนขำดกำรดูแลรักษำ 



วันที่ปลกู : วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  
สถานที่ปลกู : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสงู-ดงหนั 

ต้นไม้ท่ีปลูก                  จ ำนวน 500 ต้น 
จ ำนวนกำรอยู่รอดของต้นไม ้
   1. จ ำนวนต้นไม้ท่ีอยู่รอด  จ ำนวน  300 ต้น ( 60.00 % ) 
   2. จ ำนวนต้นไม้ท่ีตำย      จ ำนวน  200 ต้น ( 40.00 % ) 
สำเหตุ/ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตำยของต้นไม้  
     ในช่วงท่ีปลูกต้นไม้เป็นช่วงท่ีฝนท้ิงช่วง จึงท ำให้ต้นไม้ตำย 
และได้รับกล้ำไม้ล่ำช้ำ 



 
วันที่ปลกู : วันที่ 21 กนัยายน 2561  

สถานที่ปลกู : ป่าดงหนั ดอนมดแดง โคกดอนม่วย และกลุ่มเกษตรกร 
 

ต้นไม้ท่ีปลูก                  จ ำนวน 8,100 ต้น 
กำรอยู่รอดของต้นไม้ 
    1. จ ำนวนต้นไม้ท่ีอยู่รอด  จ ำนวน  5,763  ต้น ( 71.15% ) 
    2. จ ำนวนต้นไม้ท่ีตำย      จ ำนวน  2,337  ต้น ( 28.85% ) 
สำเหตุ/ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตำยของต้นไม้  
     ปลูกปลำยฤดูฝน ปลวกท ำลำย 



 
วันที่ปลูก : วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  

สถานที่ปลูก : ป่าดงสิงห์ไคล, วัดสว่างโพธ์ิศรี, ดอนปู่ตา ,ป่ากกม่วงโง๊ะ ,วัดป่าเทพนิมิต 
 

ต้นไม้ท่ีปลูก                  จ ำนวน 5,420 ต้น 
กำรอยู่รอดของต้นไม้ 
  1. จ ำนวนต้นไม้ท่ีอยู่รอด  จ ำนวน  2,420 ต้น ( 44.65 % ) 
  2. จ ำนวนต้นไม้ท่ีตำย      จ ำนวน  3,000 ต้น ( 55.35 % ) 
สำเหตุ/ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตำยของต้นไม้  
     ฤดูกำลท่ีปลูกต้นไม้ไม่มีควำมเหมำะสม เน่ืองจำกปลูก
ในช่วงปลำยฤดูฝน เกิดปัญหำฝนท้ิงช่วง ขำดกำรปฏิบัติดูแล
รักษำ ท ำให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้ำ บำงส่วนตำยในท่ีสุด 



ต้นไม้ท่ีปลูก                  จ ำนวน 680 ต้น 
กำรอยู่รอดของต้นไม ้
   1. จ ำนวนต้นไม้ท่ีอยู่รอด  จ ำนวน 633 ต้น ( 93.08 % ) 
   2. จ ำนวนต้นไม้ท่ีตำย      จ ำนวน  47 ต้น ( 6.92 % ) 
สำเหตุ/ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตำยของต้นไม้  
   ขำดกำรปฏิบัติดูแลรักษำ  

 
วันที่ปลูก : วันที่ 17 สิงหาคม 2561  

สถานที่ปลูก : ศูนย์เรียนรู้ความม่ันคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา คณะนิติรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 



ต้นไม้ท่ีปลูก                  จ ำนวน 30 ต้น 
กำรอยู่รอดของต้นไม ้
   1. จ ำนวนต้นไม้ท่ีอยู่รอด  จ ำนวน 30 ต้น ( 100 % ) 
   2. จ ำนวนต้นไม้ท่ีตำย      จ ำนวน  - ต้น  
สำเหตุ/ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตำยของต้นไม้  
   - 

 
วันท่ีปลูก : วันท่ี 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561  

สถานที่ปลูก : สวนสมุนไพรสายรหัส  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 



จากรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการปลูก ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561   
สรุปได้ดังนี ้
 1. ต้นไม้ที่ปลูกทัง้หมด จ านวน 21,930 ต้น   

                        อยู่รอด จ านวน 14,146 ต้น (คิดเป็นร้อยละ 64.50) 

                              ตาย จ านวน 7,784 ต้น  (คิดเป็นร้อยละ 35.50) 

 2. ยังไม่ได้ปลูก  จ านวน 1,870 ต้น       

 3. ยังไม่ได้รับรายงานผล    จ านวน 3,503 ต้น     
 4. คงเหลือที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง    จ านวน 3,697 ต้น     

 





กิจกรรมที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ รวม หมายเหตุ

1  อบรมเชิงปฏบิตัิการการสร้างปา่สร้างรายได้ และการออกแบบผืนปา่ของชุมชน         

กลุ่มเปา้หมาย เกษตรกรต าบลท่าม่วง และต าบลเกาะแก้ว จ านวน  100 คน วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 3,600.00          22,000.00        25,600.00      ด าเนินการเสร็จส้ิน

กลุ่มเปา้หมาย เกษตรกรต าบลหนองแวง จ านวน  100 คน วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 3,600.00          22,000.00        25,600.00      ด าเนินการเสร็จส้ิน

กลุ่มเปา้หมาย ครู/นักเรียนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  100 คน วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 3,600.00          22,000.00        25,600.00      ด าเนินการเสร็จส้ิน

กลุ่มเปา้หมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด  จ านวน  100 คน วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 3,600.00          22,000.00        25,600.00      ด าเนินการเสร็จส้ิน

กิจกรรมศึกษาดูงานศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภสูิงหอั์นเน่ืองมาจากพระราชด าริ และ
สาธิตการตกแต่งก่ิงไม้ อ าเภอภสูิงห ์จังหวัดศรีษะเกษ

กลุ่มเปา้หมาย ครู/นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 80 คน วันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2561 7,200.00          201,200.00      49,809.00     258,209.00     ด าเนินการเสร็จส้ิน

กลุ่มเปา้หมาย เกษตรกร จ านวน 80 คน วันท่ี 23-25 กรกฎาคม 2561 7,200.00          221,200.00      228,400.00     ด าเนินการเสร็จส้ิน

3 กิจกรรมปลูกปา่ชุมชน วันท่ี 14 กันยายน 2561 74,200.00        74,200.00      ด าเนินการเสร็จส้ิน

กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 400 คน

4 กิจกรรม ศูนย์เรียนรูอ้นุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริต้นแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

รวมทั้งสิน้ 28,800.00     584,600.00   49,809.00  663,209.00  

รายงานผลการด าเนินงาน ณ วนัที่ 14 กันยายน 2561

โครงการ สร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ
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