
 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

 โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง  
กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ แห่งท้องที่1 

2. พื้นที่ด าเนินการ    จังหวัดในท้องที่รับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้แห่งท้องที่ 

3. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

4. กิจกรรม    กิจกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 ส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมาย กิจกรรมจัดการทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการบริหารจัดการปุาชุมชนในแต่ละ
พ้ืนที่มีกิจกรรมแตกต่างกันไปตามแนวพระราชด าริ และวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ดินและน้ า
อย่างเหมาะสมกับสภาพที่ดินของชุมชน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร การฝึกอบรม
ราษฎรเพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของปุาไม้และต้นน้ าล าธาร เพ่ือช่วยลดการท างานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
 ส าหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ราษฎรด าเนินการ ให้พิจารณาความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของ
พ้ืนที่และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย รวมทั้งต้องเป็นการดูแล รักษา หรือฟ้ืนฟูบ ารุงปุาให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น 
 เมื่อได้ผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนให้แก่ปุาชุมชนเปูาหมาย ที่ขอรับเงินอุดหนุน
เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการพิจารณาให้กรมปุาไม้ทราบ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยด่วน หรือไม่เกิน 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

5. งบประมาณ  
  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการจัดการทรัพยากรปุาไม้เพื่อสนับสนุนงาน
โครงการหลวงและพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง กิจกรรมจัดการทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ในการปฎิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือต่างๆ โดยเคร่งครัด 
ดังนี้ 
  1) ตามระเบียบกรมปุาไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน  
โครงการจัดการทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวงและพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง พ.ศ. 2564  
  2) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 
เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
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6. การจัดท ารายงาน  
ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา และให้จัดส่งรายงานแยกแต่ละกิจกรรมของงานที่ได้รับจาก

ส่วนส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน อย่างชัดเจนเป็นรายงานเฉพาะแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 

วันที่ / ช่วงเวลา ที่ต้องจัดส่ง รายงานที่ต้องจัดส่งกรมป่าไม้ 
โดยด่วน หลังจากได้ผลการพิจารณา
จัดสรรงบเงินอุดหนุน ให้แก่ปุาชุมชน 
เปูาหมายที่ขอรับเงินอุดหนุนหรือ 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

1. รายงานผลการจัดสรรงบเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ภายใน 15 วัน หลังอนุมัติการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้านเปูาหมาย 

1. แบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอโครงการฯ และผลการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อน.ล.3) 

ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน 1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
(โดยให้รายงานในฉบับเดียวกันกับงบด าเนินงาน)  
รายงานทาง e-mail:commang00@hotmail.com  

ภายใน 5 วัน หลังสิ้นเดือน  
(ทุกเดือน) 

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อน.ล.5) 

 
ภายใน 5 วัน หลังสิ้นไตรมาส 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.301 จ. และ 
สงป.302 จ. พร้อมภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานประกอบรายงาน  และ
แผ่นบันทึกข้อมูลรูปภาพผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ CD 

ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 
 

1. รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจ าปี พ.ศ. 
2564 จ านวน 1 ชุด พร้อมภาพถ่ายผลการปฏิบัติงาน ในรูปแบบ CD 
(แบบ อน.ล.6) 
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7. แนวทางการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ

จัดการทรัพยากรปุาไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง กิจกรรมจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลตามแผนงาน จึงสมควรก าหนดแนวทางปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณส าหรับงบเงินอุดหนุน ไว้ดังนี้ 
 7.1 แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ 
       จัดท าตารางการปฏิบัติงานในการด าเนินการส่งเสริมและติดตามผล การปฏิบัติงานของปุาชุมชน
เปูาหมายโดยให้ด าเนินการดังนี้ 
           (1) ให้ค าแนะน าปุาชุมชนเปูาหมายให้ทราบวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก  
กรมปุาไม้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษา และฟ้ืนฟูปุาและให้ค าแนะน าในการจัดประชุมหมู่บ้าน เพ่ือเปิด
โอกาสให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมพิจารณากิจกรรมบริหารจัดการปุาที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และเป็นไป
ตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่พ้ืนที่ปุา กิจกรรมบริหารจัดการปุาควรมีลักษณะ
ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษาปุา ให้มีความ
สมบูรณ์ขึ้น โดยคณะกรรมการจัดการปุาชุมชนของปุาชุมชน มีหน้าที่น าผลจากการประชุมไปพิจารณาก าหนด
กิจกรรมบริหารจัดการปุาในการจัดท าแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ  
เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมปุาไม้ 
 (2) เป็นที่ปรึกษาปุาชุมชนเปูาหมายในการประชุมคณะกรรมการจัดการปุาชุมชน เพ่ือ
พิจารณากิจกรรมบริหารจัดการปุาที่เหมาะสม และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมบริหาร
จัดการปุาของคณะกรรมการจัดการปุาชุมชน ตลอดจนให้ค าแนะน าในการจัดท าแบบเสนอโครงการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ฯ (แบบ อน.ล.1) ให้เป็นไปตามข้อ 1.1 และสอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 (3) เมื่อได้รับแบบเสนอโครงการฯ ตามข้อ 1.2 แล้วให้เสนอโครงการฯ เพ่ือให้ผู้อ านวยการ
ส่วนจัดการปุาชุมชนตรวจสอบ พร้อมทั้งรวบรวมจัดท ารายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบเงินอุดหนุน (แบบ อน.ล.2) เสนอผู้อ านวยการ
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้เพ่ือพิจารณาอนุมัติแบบเสนอโครงการฯ และอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
 (4) จัดท าแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยการ
สนับสนุนจากภาครัฐ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อน.ล.3) เพ่ือส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้
รวบรวมรายงานกรมปุาไม้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 (5) ให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติการ
เบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และส าเนาแบบเสนอโครงการดังกล่าวปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยในส านักงาน 1 ชุด 
ทีท่ าการ อบต. ท้องที่ของปุาชุมชนเปูาหมาย 1 ชุด และในที่เปิดเผยให้เห็นง่ายในปุาชุมชนเปูาหมาย 1 ชุด   
ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
 (6) ติดตาม ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ
ปุาชุมชนเปูาหมายทุกปุาชุมชนให้เป็นไปตามแบบเสนอโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมก ากับ ดูแล สนับสนุนให้
ราษฎรจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน กิจกรรมจัดการทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสนับสนุน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง (แบบ อน.ล.4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสาร (แบบ อน.ล.4)  
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และจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อน.ล.5) ส่งไปยังส านักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ ภายในวันสุดท้ายของเดือน เพ่ือรวบรวมรายงานกรมปุาไม้ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
จนกว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามแบบเสนอโครงการฯ 
            (7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อน.ล.6) ส่งไปยัง
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ เพ่ือรวบรวมรายงานให้กรมปุาไม้ทราบภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 (8) ในการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 ข้อ 2. และระเบียบกรมปุาไม้ ว่าด้วยการควบคุม  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2564  
โดยเคร่งครัด โดยให้ประสานท าความเข้าใจให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจัดการปุาชุมชน รวมทั้งราษฎร  
ในปุาชุมชนเปูาหมายรับทราบเพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการร่วมกันต่อไป 

7.2 แนวทางปฏิบัติส าหรับราษฎรปุาชุมชนเปูาหมาย 
             (1) ด าเนินการจัดประชุม “คณะกรรมการจัดการปุาชุมชนและสมาชิกปุาชุมชน” เพ่ือรับฟัง
ความเห็นร่วมกันในการพิจารณากิจกรรมบริหารจัดการปุาที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดตามความ
ต้องการของชุมชน ในการดูแลรักษาปุาและฟ้ืนฟูปุา 
             (2) จัดประชุมคณะกรรมการจัดการปุาชุมชน เพ่ือพิจารณากิจกรรมบริหารจัดการปุา  
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและวงเงินที่ได้รับการสนับสนุน รวมทั้งก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการปุาชุมชน ตามภารกิจต่างๆ ดังนี้ 
  -  ภารกิจด้านการรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานกรมปุาไม้และน าเข้าบัญชีเงินฝาก  
ที่คณะกรรมการด้านการเงินและบัญชีได้เปิดบัญชีไว้ ให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการจัดการปุาชุมชน 
  - ภารกิจด้านการเงินและบัญชี  คัดเลือกจากกรรมการจัดการปุาชุมชนที่มีความรู้
ความสามารถด้านการเงินและบัญชี มีหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  หรือกระแสรายวัน  
กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ของไทย สาขาในพ้ืนที่ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุน กรมปุาไม้ ปุาชุมชน................
ต าบล.............อ าเภอ..............”  และท าบัญชีรับจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับไว้เป็นหลักฐาน 
                     - ภารกิจด้านการเบิกเงินจากบัญชีเงินฝาก มีหน้าที่ลงชื่อเบิกเงินจากบัญชีเงินฝาก
ตามข้อ (2) เพ่ือน ามาใช้จ่ายในกิจกรรมบริหารจัดการปุาตามแบบเสนอโครงการฯ ให้เป็นหน้าที่ของประธาน
กรรมการจัดการปุาชุมชน ผู้ท าหน้าที่ตามข้อ (1) และกรรมการจัดการปุาชุมชนอีก 2 คน รวมเป็น  3 คน  
เป็นผู้ลงชื่อเบิกเงิน 
  -  ภารกิจด้านการบริหารจัดการปุา คัดเลือกจากกรรมการจัดการปุาชุมชนที่มีความช านาญ
ในกิจกรรมแต่ละด้าน มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่รับผิดชอบ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจัดหาแรงงาน
ในการปฏิบัติงาน โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการจัดการปุาชุมชน เพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จตามที่ก าหนดในแบบเสนอโครงการฯ 
  - ภารกิจด้านการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกจากคณะกรรมการ
จัดการปุาชุมชน ให้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน และผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการด้านต่างๆ 
รวบรวมรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการปุาชุมชน ชี้แจงผลการติดตามตรวจสอบให้กับที่ประชุมของ
ปุาชุมชน รวมทั้งรวบรวมหลักฐานเอกสารหรือภาพถ่ายในการรายงานผลการปฏิบัติงานของชุมชน 
 (3) จัดท าแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ยื่นต่อ
หน่วยงานรับผิดชอบ (อน.ล.1)              
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             (4) ด าเนินการและใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์
ในการดูแล รักษา และฟ้ืนฟูปุาอย่างยั่งยืน   
             (5) รวบรวมหลักฐานเอกสารในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับพร้อมจัดท า
บัญชีพัสดุ และบัญชีรายรับรายจ่ายงบเงินอุดหนุนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือรายงานกรมปุาไม้ หรือให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องติดตามตรวจสอบได้ในภายหลัง 
              (6) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน. ล.4) รายงานให้
หน่วยงานรับผิดชอบทราบทุกสิ้นเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดการด าเนินการตามแบบเสนอโครงการ 
             (7) ให้ปุาชุมชนเปูาหมายปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ และ
ระเบียบกรมปุาไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมจัดการทรัพยากรปุาไม้
เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด 
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