
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําพูน และพะเยา 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 25 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 478,600 บาท 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan), กิจกรรมส่งเสริม
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 
บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด  
(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 25 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 

      4.2.4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
       1) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนา
แหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ไร่ โดยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน และอํานวยประโยชน์ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาธรรมชาติ ทั้งนี้ 
หากพ้ืนที่ดําเนินการอยู่ใกล้เมือง และมีอปท. สนับสนุนให้พิจารณาเป็นพื้นท่ีเป้าหมายลําดับแรก โดยให้แจ้งรายช่ือ
และรายละเอียดของพ้ืนที่เป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ.1-3 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน 
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 
       2) ซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานภาคสนามกับเจ้าหน้าที่และตัวแทนของชุมชนเป้าหมาย 
       3) เก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนโดยการวางแปลงตัวอย่างถารและวัดขนาดความโตและความ
สูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ขนาด 40 x 40 เมตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 แปลง ตามคู่มือการสํารวจการกักเก็บ
คาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.forest.go.th/community-
development/2020/03/09/carbon-handbook 
       4) จัดทําเส้นทางศึกษาเรียนรู้ภาคสนามในการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีดําเนินการ โดยใช้รูปแบบ
ของงานดินถมบดอัดด้วยแรงคน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลูกบากศ์เมตร การวางทางเดิน ควรวางในจุดที่ผู้คนใช้สอย 
เดินผ่านมากๆ และไม่กระทบต่อสภาพป่าดั้งเดิม โดยอาจจะปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณสองข้างทางเดิน เพื่อให้ร่มเงา
หรือให้ดอกสวยงาม 
       5) จัดทําป้ายโคงการฯ จํานวน 1 ป้าย โดยออกแบบให้มีความเหมาะสมสวยงาม สอดคล้องกับ
สัญลักษณ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และติดต้ังป้ายในบริเวณใกล้ทางเข้าออก มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็น 
ได้ชัดเจน อาจจัดสวนประกอบป้ายให้สวยงาม เขียนข้อความในป้าย ให้มีข้อความไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้ 

 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์ของหน่วยงานอยู่ตรงไหนก็ได้ตามความเหมาะสม 
      6) จัดทําป้ายสื่อความหมาย จํานวน 40 ป้าย โดยป้ายควรสามารถสื่อให้ผู้ที่มาใช้ประโยชน์
เห็นคุณค่าต้นไม้ ป่าในเมือง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลชนิดต้นไม้ ผังการกระจายของต้นไม้ และ
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ของแต่ละแปลงตัวอย่าง  
              7) จัดหา/ทําซุ้มส่ือความหมาย จํานวน 2 ซุ้ม โดยออกแบบให้เป็นจุดแสดงนิทรรศการ เผยแพร่
ความรู้ ให้กับผู้ที่มาใช้ประโยชน์ภายในแหล่งเรียนรู้ฯ ได้แก่ 

7.1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบทบาทของป่าต่อการบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

7.2) ข้อมูลภาพรวมของชนิดต้นไม้ ลักษณะของสังคมพืช และปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
ท้ังหมดของพ้ืนท่ีดาเนินการ 

7.3) ประโยชนข์องแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง   
            8) จัดหา/ทําศาลาพักผ่อน จํานวน 3 หลัง โดยออกแบบให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สําหรับอํานวยประโยชน์ด้านการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือช่ืนชมธรรมชาติ 

 9) จัดหาม้านั่ง จํานวนไม่น้อยกว่า 25 ตัว ที่มีความเหมาะสม สวยงาม สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
(ควรนั่งพักผ่อนได้ประมาณ 3-4 คนต่อตัว เป็นอย่างน้อย) สําหรับจัดวางในบริเวณต่างๆ ภายใน เช่น บริเวณสองข้าง
ทางเดิน ใต้ร่มเงา ริมแม่น้ํา - ลําธาร ใต้ศาลาพักผ่อน เป็นต้น 
ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามรายละเอียดอัตราค่าราคางานต่อหน่วยกิจกรรมแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
จํานวน 868,000 บาท ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
โดยพร้อมนี้ได้แนบภาพ Infographic แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมน้ีได้ดีย่ิงขึ้น 
  10) แจ้งให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัดทราบและรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัดทราบด้วย โดยให้จัดรูปเล่มทํารายงาน 
จํานวน 3 เล่ม (รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด จํานวน 1 เล่ม และสํานักจัดการป่าชุมชน จํานวน 2 เล่ม) 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

 

 

แหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
...................................... 

สนับสนุนโดยกรมป่าไม้ร่วมกับ 
.................................................... 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... 
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๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 1,347,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้สํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จํานวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563  
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ 1-4), 
กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ท่ีควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์
หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสาร
ดาวน์โหลด (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 3 (สกลนคร) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธ์ุ และบึงกาฬ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 25 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 478,600 บาท 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan), กิจกรรมส่งเสริม
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 
บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด  
(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ อํานาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 25 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 479,000 บาท 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan), กิจกรรมส่งเสริม
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 
บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด  
(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดอุทัยธานี กําแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  

 

 

 

 



- 2 - 

      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 25 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 478,600 บาท 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan), กิจกรรมส่งเสริม
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 
บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด  
(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 25 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 

      4.2.4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
       1) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนา
แหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ไร่ โดยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน และอํานวยประโยชน์ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาธรรมชาติ ทั้งนี้ 
หากพ้ืนที่ดําเนินการอยู่ใกล้เมือง และมีอปท. สนับสนุนให้พิจารณาเป็นพื้นท่ีเป้าหมายลําดับแรก โดยให้แจ้งรายช่ือ
และรายละเอียดของพ้ืนที่เป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ.1-3 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน 
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 
       2) ซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานภาคสนามกับเจ้าหน้าที่และตัวแทนของชุมชนเป้าหมาย 
       3) เก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนโดยการวางแปลงตัวอย่างถารและวัดขนาดความโตและความ
สูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ขนาด 40 x 40 เมตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 แปลง ตามคู่มือการสํารวจการกักเก็บ
คาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.forest.go.th/community-
development/2020/03/09/carbon-handbook 
       4) จัดทําเส้นทางศึกษาเรียนรู้ภาคสนามในการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีดําเนินการ โดยใช้รูปแบบ
ของงานดินถมบดอัดด้วยแรงคน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลูกบากศ์เมตร การวางทางเดิน ควรวางในจุดที่ผู้คนใช้สอย 
เดินผ่านมากๆ และไม่กระทบต่อสภาพป่าดั้งเดิม โดยอาจจะปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณสองข้างทางเดิน เพื่อให้ร่มเงา
หรือให้ดอกสวยงาม 
       5) จัดทําป้ายโคงการฯ จํานวน 1 ป้าย โดยออกแบบให้มีความเหมาะสมสวยงาม สอดคล้องกับ
สัญลักษณ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และติดต้ังป้ายในบริเวณใกล้ทางเข้าออก มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็น 
ได้ชัดเจน อาจจัดสวนประกอบป้ายให้สวยงาม เขียนข้อความในป้าย ให้มีข้อความไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้ 

 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์ของหน่วยงานอยู่ตรงไหนก็ได้ตามความเหมาะสม 
      6) จัดทําป้ายสื่อความหมาย จํานวน 40 ป้าย โดยป้ายควรสามารถสื่อให้ผู้ที่มาใช้ประโยชน์
เห็นคุณค่าต้นไม้ ป่าในเมือง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลชนิดต้นไม้ ผังการกระจายของต้นไม้ และ
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ของแต่ละแปลงตัวอย่าง  
              7) จัดหา/ทําซุ้มส่ือความหมาย จํานวน 2 ซุ้ม โดยออกแบบให้เป็นจุดแสดงนิทรรศการ เผยแพร่
ความรู้ ให้กับผู้ที่มาใช้ประโยชน์ภายในแหล่งเรียนรู้ฯ ได้แก่ 

7.1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบทบาทของป่าต่อการบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

7.2) ข้อมูลภาพรวมของชนิดต้นไม้ ลักษณะของสังคมพืช และปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
ท้ังหมดของพ้ืนท่ีดาเนินการ 

7.3) ประโยชนข์องแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง   
            8) จัดหา/ทําศาลาพักผ่อน จํานวน 3 หลัง โดยออกแบบให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สําหรับอํานวยประโยชน์ด้านการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือช่ืนชมธรรมชาติ 

 9) จัดหาม้านั่ง จํานวนไม่น้อยกว่า 25 ตัว ที่มีความเหมาะสม สวยงาม สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
(ควรนั่งพักผ่อนได้ประมาณ 3-4 คนต่อตัว เป็นอย่างน้อย) สําหรับจัดวางในบริเวณต่างๆ ภายใน เช่น บริเวณสองข้าง
ทางเดิน ใต้ร่มเงา ริมแม่น้ํา - ลําธาร ใต้ศาลาพักผ่อน เป็นต้น 
ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามรายละเอียดอัตราค่าราคางานต่อหน่วยกิจกรรมแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
จํานวน 868,000 บาท ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
โดยพร้อมนี้ได้แนบภาพ Infographic แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมน้ีได้ดีย่ิงขึ้น 
  10) แจ้งให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัดทราบและรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัดทราบด้วย โดยให้จัดรูปเล่มทํารายงาน 
จํานวน 3 เล่ม (รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด จํานวน 1 เล่ม และสํานักจัดการป่าชุมชน จํานวน 2 เล่ม) 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

 

 

แหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
...................................... 

สนับสนุนโดยกรมป่าไม้ร่วมกับ 
.................................................... 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... 
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๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 1,346,700 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้สํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จํานวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563  
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ 1-4), 
กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ท่ีควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์
หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสาร
ดาวน์โหลด (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (ราชบุรี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี  
 และนครปฐม 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 25 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 478,700 บาท 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan), กิจกรรมส่งเสริม
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 
บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด  
(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 (ตรัง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดตรัง สตูล กระบ่ี พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 25 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 478,600 บาท 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan), กิจกรรมส่งเสริม
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 
บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด  
(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 (ลําปาง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดลําปาง ตาก แพร่ น่าน และสุโขทัย 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 25 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 478,600 บาท 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan), กิจกรรมส่งเสริม
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 
บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด  
(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 (ขอนแก่น) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม บุรีรัมย์ และนครราชสีมา 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 25 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 478,600 บาท 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan), กิจกรรมส่งเสริม
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 
บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด  
(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 11 (สระบุรี) 

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

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 25 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 478,600 บาท 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan), กิจกรรมส่งเสริม
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 
บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด  
(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 25 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดําเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 478,700 บาท 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan), กิจกรรมส่งเสริม
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 
บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด  
(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 13 (น้ําหนาว) 

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

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พ้ืนท่ีเป้าหมาย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง จํานวน    ๑    แห่ง 
      1) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และคําแนะนําทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องแก่หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายช่ือและรายละเอียดของพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบ
สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผนฯ 

                 3) ดําเนินการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ต้น สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระนํ้า/แหล่งน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพ้ืนท่ีเป้าหมายกําหนดวันและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะท่ีมีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้สําหรับ

ดําเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่เป้าหมายบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

4.3 กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป 
      ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองหรือชนบท ท้ังนี้ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพันธ์ุไม้ที่ต้องการเพาะชําตามบัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้
ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

2) เพาะชํากล้าไม้จากแหล่งเมล็ดไม้พันธ์ุดี 
3) ดําเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 

๔.4 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวน 455,300 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

6.4) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พ้ืนท่ีดําเนินการ)......................  เน้ือท่ี.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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 ๖.5) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.6) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (แบบ ปนม.2) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคํานวณคะแนนในการจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว) 
ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

๖.7) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมพ้ืนท่ีเป้าหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้สํานักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕63 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะดําเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.8) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 6.9) จัดทําและส่งผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan), กิจกรรมส่งเสริม
การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 
บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด  
(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 
 
 


