
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 1 (เชียงใหม่) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําพูน และพะเยา 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 

๔. กิจกรรม    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 
๕. งบประมาณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้
ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  



 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 2 (เพชรบูรณ์) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 

๔. กิจกรรม    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 

๔.3 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายท่ีได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้
มีการบรรยาย ๑ วัน และศึกษา ดูงาน ๑/2 วัน  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 

       4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์
รูปภาพ (jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม  
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            - รายงานสรุปผลการจัดฝกึอบรม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 

          1. โครงการฝึกอบรมท่ีได้รับอนุมัติ พร้อมกําหนดการ 
     2. เน้ือหา หรือเอกสารประกอบการบรรยาย  
     3. เน้ือหาหรือผลการศึกษาดูงาน และการระดมความคิดเห็น 
     4. ภาพถ่ายผลการดําเนินงานท้ังภาคการบรรยายและการศึกษาดูงาน 
     5. แบบประเมินผลการฝึกอบรม 
     6. ประวัติวิทยากร  

             7. รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    8. อ่ืน ๆ เช่น คํากล่าวรายงานพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม เป็นต้น 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้

ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 41,100 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 3 (สกลนคร) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธ์ุ และบึงกาฬ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 

๔. กิจกรรม    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 
๕. งบประมาณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้
ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  



 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 4 (ศรีสะเกษ) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ อํานาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 

๔. กิจกรรม    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 

๔.3 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายท่ีได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้
มีการบรรยาย ๑ วัน และศึกษา ดูงาน ๑/2 วัน  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 

       4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์
รูปภาพ (jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม  
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            - รายงานสรุปผลการจัดฝกึอบรม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 

          1. โครงการฝึกอบรมท่ีได้รับอนุมัติ พร้อมกําหนดการ 
     2. เน้ือหา หรือเอกสารประกอบการบรรยาย  
     3. เน้ือหาหรือผลการศึกษาดูงาน และการระดมความคิดเห็น 
     4. ภาพถ่ายผลการดําเนินงานท้ังภาคการบรรยายและการศึกษาดูงาน 
     5. แบบประเมินผลการฝึกอบรม 
     6. ประวัติวิทยากร  

             7. รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    8. อ่ืน ๆ เช่น คํากล่าวรายงานพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม เป็นต้น 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้

ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 41,100 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 5 (อุทัยธานี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดอุทัยธานี กําแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 

๔. กิจกรรม    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 
๕. งบประมาณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้
ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  



 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 6 (ระยอง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 

๔. กิจกรรม    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 

๔.3 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”  
       แนวทางการดําเนินงาน 
       1) คัดเลือกราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายท่ีได้จัดทําแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” จํานวน ๑ รุ่น 18 คน โดยจัดให้
มีการบรรยาย ๑ วัน และศึกษา ดูงาน ๑/2 วัน  
        2) จัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติจากกรมป่าไม้ 
        3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 

       4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD และ QR code ไฟล์รูปเล่ม และไฟล์
รูปภาพ (jpg) ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จส้ินการจัดฝึกอบรม  
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            - รายงานสรุปผลการจัดฝกึอบรม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าท่ีกําหนด ดังน้ี 

          1. โครงการฝึกอบรมท่ีได้รับอนุมัติ พร้อมกําหนดการ 
     2. เน้ือหา หรือเอกสารประกอบการบรรยาย  
     3. เน้ือหาหรือผลการศึกษาดูงาน และการระดมความคิดเห็น 
     4. ภาพถ่ายผลการดําเนินงานท้ังภาคการบรรยายและการศึกษาดูงาน 
     5. แบบประเมินผลการฝึกอบรม 
     6. ประวัติวิทยากร  

             7. รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    8. อ่ืน ๆ เช่น คํากล่าวรายงานพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม เป็นต้น 

๕. งบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้

ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 41,100 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 7 (ราชบุรี) 
๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร  

สมุทรสงคราม และนครปฐม 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 
๔. กิจกรรม    
 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 
๕. งบประมาณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้
ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 8 (ตรัง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดตรัง สตูล กระบ่ี พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 

๔. กิจกรรม    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 
๕. งบประมาณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้
ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 9 (ลําปาง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดลําปาง ตาก แพร่ น่าน และสุโขทัย 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 

๔. กิจกรรม    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 
๕. งบประมาณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้
ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 10 (ขอนแก่น) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม บุรีรัมย์ และนครราชสีมา 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 

๔. กิจกรรม    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 
๕. งบประมาณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้
ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 11 (สระบุรี) 
๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดสระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี  

พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 
๔. กิจกรรม    
 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 
๕. งบประมาณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้
ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  

 



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 12 (สุราษฎร์ธานี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 

๔. กิจกรรม    

 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 
๕. งบประมาณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้
ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 13 (น้ําหนาว) 
๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ  จังหวัดเพชรบูรณ์ (เฉพาะ อ.นํ้าหนาว หล่มสัก และหล่มเก่า) เลย  

และหนองบัวลําภู 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 ธันวาคม ๒๕63 
๔. กิจกรรม    
 ๔.๑ กิจกรรมอํานวยการ / ติดตามผล  
                  แนวทางการดําเนินงาน 

      1) จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ งานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย 
       2) ซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวก  

      4) ประสานงานติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

                  แนวทางการดําเนินงาน 
      1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน

ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และป่าชุมชน 

ท้ังในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น 

      3) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการดําเนินการท่ีผ่านมา 
ติดต้ังบริเวณสํานักงานท่ีทําการ ตลอดจนจัดทําบอร์ดแสดงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  

     4) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
หน่วยงานและของกรมป่าไม้ พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ช่องทาง Social Media ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อ one page, Infographic, คลิปวิดิโอ เป็นต้น 
๕. งบประมาณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้
ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 
๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ พร้อม CD ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) ผลการดําเนินงาน ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่ง
สํานักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน  


