
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชน

วันที่ 24-26 ก.ย. 2563
ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก



1.1  กิจกรรมตามแผนงาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

- กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.  ติดตามผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



1.2  การรายงานผลการปฏิบตัิงานและผลการใช้จ่ายเงิน
(ขอให้รีบส่งกรมป่าไม้ภายในวันที่ 2 ต.ค. 63) ดังนี้

1)   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน

2)   รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป. 
เป็นประจ าทุกเดือน และทุกสิ้นไตรมาส

3) รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อตอบตัวชี้วัดของกรมป่าไม้
ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ชื่อตัวชี้วัด : ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน  

(ด าเนินการได้ 5,000 ป่าชุมชนได้ 75 คะแนน , 6,000 ป่าชุมชน ได้ 100 คะแนน)

วันเวลาที่ต้องส่งรายงานกรมป่าไม้ : 1 ตุลาคม 2563

งานที่ตอบตัวชี้วัด จ านวน 2 เรื่อง คือ

- การจัดตั้งป่าชุมชน  จ านวน  390  ป่าชุมชน

- การส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน จ านวน  5,000 ป่าชุมชน

*  รายงานตามแบบฟอร์ม 1 ผลการจัดตั้งป่าชุมชนและผลการส่งเสริมการจัดท าแผน          
จัดการป่าชุมชน



* ขอให้ทุกส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ทุกศูนย์ป่าไม้ รีบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กรมป่าไม้
โดยเร็ว ไม่เกินวันที่ 1 ต.ค. 63 ส่วนกลางจะได้รวบรวมเสนอต่อไป*



2.  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2564
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้



2.1  กิจกรรมบริหารจัดการปา่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบบูรณาการภาค)     
จ านวน 242 ป่าชุมชน ดังนี้  (เป้าหมายเอกสารแนบ 1)

1) ภาคเหนือ จ านวน 135 ป่าชุมชน

2) ภาคกลาง จ านวน 21 ป่าชุมชน

3) ภาคใต้ จ านวน 36 ป่าชุมชน

4) ภาคตะวันออก จ านวน 50 ป่าชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีเป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



2.2  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (เป้าหมายเอกสารแนบ 2)

1) กิจกรรมจัดตั้งป่าชุมชน จ านวน 300 ป่าชุมชน

2) กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแผน
จัดการป่าชุมชน 

จ านวน 6,000 ป่าชุมชน

3) กิจกรรมจัดท าแนวเขตและแบ่ง
บริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชมุชน

จ านวน 6,784 กิโลเมตร

หมายเหตุ : กิจกรรม ข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ต้องรอ พรบ. งบประมาณ ปี 2564 เท่านั้น                    
ไม่มีงบประมาณ ปี 2563 ไปพลางก่อน



2.3 กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน (งบเงินกู้ ปี 2564)

สนับสนุนงบเงินอุดหนุนใหชุ้มชนปา่ชุมชนละ 70,000 บาท ให้ชุมชนด าเนนิการ ดังนี้

(1) จ้างแรงงานคน จ านวน 3 คน/ป่าชุมชน จ้าง 2 เดือน ค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท/คน  
เพื่อปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน 25 ต้น/ไร่ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ไร่ /ป่าชุมชน

(2)   จ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายโครงการ ป้ายแนวเขต ป้ายแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์

(3)   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปุ๋ย โพลิเมอร์ ไม้สเต็ก กล้าไม้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลูกเสริมป่า

(4)   หากมีงบเหลือจ่ายจากการวางแผนด าเนินการใน ข้อ (2) ข้อ (3) แล้ว ชุมชนสามารถน าไปท ากิจกรรมอ่ืนได้แก่ 
ฝายชะลอความชุ่มชื้น ทางตรวจการ แนวกันไฟ ได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่

เป้าหมาย/งบประมาณ เป้าหมายเงินกู้  จ านวน  2,000 แห่ง   (เอกสารแนบ 3 และแนบ 4)
ตารางการปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน  (เอกสารแนบ 5)



เรื่องเน้นย้ า

(1) การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ต้องไม่ซ้ ากับเป้าหมายรับเงินอุดหนุนจากกรมป่าไม้
ในปี 2563 และต้องไม่เป็นป่าชุมชนเป้าหมายที่จะรับเงินอุดหนุนจากกรมป่าไม้
ในปี 2564 หรือ 2565

(2) ผู้รับจ้างปลูกเสริมป่า ในระหว่างการรับจ้างงานนี้ต้องไม่อยู่ในระหว่างรับจ้างงาน
จากโครงการอื่น ๆ ทุกโครงการ (ต้องไม่ช้ าซ้อนกับโครงการอื่น)

(3) การติดตามผลการด าเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย  
งบประมาณต้องตรงเวลา เพราะส่วนกลางต้องรวบรวมรายงานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน



3. กรอบค าของบประมาณ ปี 2565

3.1  กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (เอกสารแนบ 6)

หน่วยงานภูมิภาค เสนอมารวม    จ านวน    757    ป่าชุมชน

- ภาคเหนือ  จ านวน    215   ป่าชุมชน

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        จ านวน    423    ป่าชุมชน

- ภาคกลาง  จ านวน      24    ป่าชุมชน

- ภาคใต้  จ านวน      39    ป่าชุมชน



3.2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
1)  กิจกรรมจัดตั้งป่าชุมชน จ านวน 1,000 ป่าชุมชน

นโยบายก าหนดให้จัดตั้งป่าชุมชนเพิ่มให้ได้ จ านวน 4,000 ป่าชุมชน 
ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2563 – พ.ศ.2567) ซึ่งส านักจัดการป่าชุมชน 
มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1604.42/1297 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ให้ทุกส านัก 
ทุกศูนย์ป่าไม้ ส ารวจศักยภาพและความพร้อมด าเนินการจัดต้ังป่าชุมชนตามจ านวน
กรอบท่ีก าหนดและแจ้งตอบส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 15 ก.ย. 63
เพ่ือรวบรวมจัดท าค าของบประมาณ ปี พ.ศ. 2565  ต่อไป (เอกสารแนบ 7)

2) กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน ปีงบประมาณ 2565
เหลืออีก 327 ป่าชุมชน สจป./ศูนย์ป่าไม้ไหนยังมีเป้าหมายเหลือให้รีบแจ้ง
ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยด่วนภายใน 1 ตุลาคม 2563 

3) กิจกรรมจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์อยู่ในระหว่างพิจารณาเป้าหมายด าเนินการ
เพื่อจัดท าค าขอต่อไป


