
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําพูน และพะเยา 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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 
      - กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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  

      ๔.๒.2 กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี
เก่ียวข้อง ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 37,800 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 3 (สกลนคร) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธ์ุ และบึงกาฬ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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 
      - กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ อํานาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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  

      ๔.๒.2 กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี
เก่ียวข้อง ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 37,800 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดอุทัยธานี กําแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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 
      - กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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  

      ๔.๒.2 กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี
เก่ียวข้อง ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จํานวน 1 วัน  

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 37,800 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (ราชบุรี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี  
 และนครปฐม 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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 
      - กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 (ตรัง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดตรัง สตูล กระบ่ี พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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 
      - กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 (ลําปาง) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดลําปาง ตาก แพร่ น่าน และสุโขทัย 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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 
      - กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 (ขอนแก่น) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม บุรีรัมย์ และนครราชสีมา 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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 
      - กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 11 (สระบุรี) 

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

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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 
      - กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี) 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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 
      - กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลผลิตพ้ืนท่ีปา่ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 13 (น้ําหนาว) 

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

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓1 ธันวาคม 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 
      - กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จํานวน    ๕    คร้ัง 

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

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรม
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปพลางก่อน จํานวน 15,000 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส่งสํานักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.2) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสํานัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 


