
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 1 (เชียงใหม่) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ล าพูน และพะเยา 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
         1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

๔.3 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 
82,800 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึ งพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์, พิษณุโลก, พิจิตร และอุตรดิตถ์ 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

๔.3 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 
82,800 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 3 (สกลนคร) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดสกลนคร, มุกดาหาร, นครพนม, หนองคาย, อุดรธานี, กาฬสินธุ์  
 และบึงกาฬ 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

      4.3 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
       1) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนา
แหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ไร่ โดยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ ความต้องการของประชาชน และอ านวยประโยชน์ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาธรรมชาติ ทั้งนี้ 
หากพื้นที่ด าเนินการอยู่ใกล้เมือง และมีอปท. สนับสนุนให้พิจารณาเป็นพื้นที่เป้าหมายล าดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อ
และรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแบบ.1-3 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน 
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 
       2) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ด าเนินการ รวมถึงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงาน
ภาคสนามกับตัวแทนของชุมชนเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ ร่วมกัน 
       3) ส ารวจ และจัดท าแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

     4) จัดท าเส้นทางเดินธรรมชาติ กว้าง 1.5 เมตร ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งควร
ก าหนดให้อยู่ในบริเวณที่มีผู้คนใช้สอยเดินผ่าน และเชื่อมระหว่างแปลงตัวอย่างถาวร ทั้งนี้ ไม่ให้กระทบต่อสภาพป่า
ดั้งเดิม และอาจตกแต่งขอบทางเดินทั้งสองข้างให้สวยงาม หรือปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณสองข้างทางเดิน เพื่อให้ร่มเงา
หรือให้ดอกสวยงาม 
       5) วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด 40 x 40 เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 แปลง เพื่อเก็บข้อมูล
การกักเก็บคาร์บอน โดยการวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการส ารวจการกักเก็บ
คาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.forest.go.th/community-
development/2020/03/09/carbon-handbook 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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       6) ติดตั้งบอร์ดพร้อมข้อมูลและสื่อความหมาย จ านวน 2 ป้าย บริเวณด้านหน้าแปลงตัวอย่าง
ถาวรแต่ละแปลง รวม 6 ป้าย เพื่อแสดงข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุ์ไม้
เด่น พร้อมภาพผังการกระจายของต้นไม้ และลักษณะความลาดชันของแปลงตัวอย่าง ของแต่ละแปลงตัวอย่างฯ  
       7) จัดท าป้ายพร้อมติดตั้งให้ผู้ที่มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ฯ สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 
ดังนี้ 

7.1) ป้ายโครงการสถานที่ จ านวน 1 ป้าย โดยออกแบบให้มีความเหมาะสมสวยงาม 
สอดคล้องกับสัญลักษณ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และติดตั้งป้ายใน
บริเวณใกล้ทางเข้าออก มีขนาดใหญ่ รวมถึงอาจจัดสวนประกอบป้ายให้สวยงาม 
เขียนข้อความในป้าย ให้มีข้อความไม่น้อยกว่าที่ก าหนด ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ของหน่วยงานอยู่ตรงไหนก็ได้ตามความเหมาะสม 

7.2) ป้ายบอกทาง จ านวน 3 ป้าย  
7.3) ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน 60 ป้าย  
7.4) ป้ายสื่อความหมาย จ านวน 40 ป้าย โดยป้ายต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าต้นไม้ ป่าใน

เมือง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
            8) จัดหา/ท าศาลาพักผ่อน จ านวน 3 หลัง โดยออกแบบให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ส าหรับอ านวยประโยชน์ด้านการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือชื่นชม
ธรรมชาติ 
      9) จัดหา/ท าซุ้มสื่อความหมาย จ านวน 2 ซุ้ม โดยออกแบบให้เป็นจุดแสดงนิทรรศการส าหรับ
เผยแพร่ความรู้ ให้แก่ผู้ที่มาใช้ประโยชน์ภายในแหล่งเรียนรู้ฯ ได้แก่ 

9.1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบทบาทของป่าต่อการบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

9.2) ข้อมูลภาพรวมของสังคมพืช และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนทั้งหมดของพื้นที่แหล่ง
เรียนรู้ฯ และประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง  

      10) จัดหาม้านั่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ตัว ที่มีความเหมาะสม สวยงาม สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ (ควรนั่งพักผ่อนได้ประมาณ 3-4 คนต่อตัว เป็นอย่างน้อย) ส าหรับจัดวางในบริเวณต่างๆ ภายใน เช่น บริเวณ
สองข้างทางเดิน ใต้ร่มเงา ริมแม่น้ า - ล าธาร ใต้ศาลาพักผ่อน เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามรายละเอียดอัตราค่าราคางานต่อหน่วยกิจกรรมแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
จ านวน 868,000 บาท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
โดยพร้อมนี้ได้แนบภาพ Infographic แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมนี้ได้ดียิ่งขึ้น 
      11) ติดตามประเมินผล พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทราบและ
รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทราบด้วย 
โดยให้จัดรูปเล่มท ารายงาน จ านวน 3 เล่ม (รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด จ านวน 1 เล่ม และส านัก
จัดการป่าชุมชน จ านวน 2 เล่ม) 
 
 
 

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

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... 
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๔.4 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 
950,800 บาท แบ่งเป็นงบด าเนินงาน 82,800 บาท และงบลงทุน 868,000 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร์, อ านาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด และอุบลราชธาน ี

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

      4.3 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
       1) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนา
แหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ไร่ โดยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ ความต้องการของประชาชน และอ านวยประโยชน์ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาธรรมชาติ ทั้งนี้ 
หากพื้นที่ด าเนินการอยู่ใกล้เมือง และมีอปท. สนับสนุนให้พิจารณาเป็นพื้นที่เป้าหมายล าดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อ
และรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแบบ.1-3 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน 
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 
       2) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ด าเนินการ รวมถึงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงาน
ภาคสนามกับตัวแทนของชุมชนเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ ร่วมกัน 
       3) ส ารวจ และจัดท าแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

     4) จัดท าเส้นทางเดินธรรมชาติ กว้าง 1.5 เมตร ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งควร
ก าหนดให้อยู่ในบริเวณที่มีผู้คนใช้สอยเดินผ่าน และเชื่อมระหว่างแปลงตัวอย่างถาวร ทั้งนี้ ไม่ให้กระทบต่อสภาพป่า
ดั้งเดิม และอาจตกแต่งขอบทางเดินทั้งสองข้างให้สวยงาม หรือปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณสองข้างทางเดิน เพื่อใ ห้ร่มเงา
หรือให้ดอกสวยงาม 
       5) วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด 40 x 40 เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 แปลง เพื่อเก็บข้อมูล
การกักเก็บคาร์บอน โดยการวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการส ารวจการกักเก็บ
คาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.forest.go.th/community-
development/2020/03/09/carbon-handbook 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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       6) ติดตั้งบอร์ดพร้อมข้อมูลและสื่อความหมาย จ านวน 2 ป้าย บริเวณด้านหน้าแปลงตัวอย่าง
ถาวรแต่ละแปลง รวม 6 ป้าย เพื่อแสดงข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุ์ไม้
เด่น พร้อมภาพผังการกระจายของต้นไม้ และลักษณะความลาดชันของแปลงตัวอย่าง ของแต่ละแปลงตัวอย่างฯ  
       7) จัดท าป้ายพร้อมติดตั้งให้ผู้ที่มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ฯ สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 
ดังนี้ 

7.1) ป้ายโครงการสถานที่ จ านวน 1 ป้าย โดยออกแบบให้มีความเหมาะสมสวยงาม 
สอดคล้องกับสัญลักษณ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และติดตั้งป้ายใน
บริเวณใกล้ทางเข้าออก มีขนาดใหญ่ รวมถึงอาจจัดสวนประกอบป้ายให้สวยงาม 
เขียนข้อความในป้าย ให้มีข้อความไม่น้อยกว่าที่ก าหนด ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ของหน่วยงานอยู่ตรงไหนก็ได้ตามความเหมาะสม 

7.2) ป้ายบอกทาง จ านวน 3 ป้าย  
7.3) ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน 60 ป้าย  
7.4) ป้ายสื่อความหมาย จ านวน 40 ป้าย โดยป้ายต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าต้นไม้ ป่าใน

เมือง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
            8) จัดหา/ท าศาลาพักผ่อน จ านวน 3 หลัง โดยออกแบบให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ส าหรับอ านวยประโยชน์ด้านการนั่งพั กผ่อนหย่อนใจ หรือชื่นชม
ธรรมชาติ 
      9) จัดหา/ท าซุ้มสื่อความหมาย จ านวน 2 ซุ้ม โดยออกแบบให้เป็นจุดแสดงนิทรรศการส าหรับ
เผยแพร่ความรู้ ให้แก่ผู้ที่มาใช้ประโยชน์ภายในแหล่งเรียนรู้ฯ ได้แก่ 

9.1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบทบาทของป่าต่อการบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

9.2) ข้อมูลภาพรวมของสังคมพืช และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนทั้งหมดของพื้นที่แหล่ง
เรียนรู้ฯ และประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง  

      10) จัดหาม้านั่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ตัว ที่มีความเหมาะสม สวยงาม สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ (ควรนั่งพักผ่อนได้ประมาณ 3-4 คนต่อตัว เป็นอย่างน้อย) ส าหรับจัดวางในบริเวณต่างๆ ภายใน เช่น บริเวณ
สองข้างทางเดิน ใต้ร่มเงา ริมแม่น้ า - ล าธาร ใต้ศาลาพักผ่อน เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามรายละเอียดอัตราค่าราคางานต่อหน่วยกิจกรรมแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
จ านวน 868,000 บาท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
โดยพร้อมนี้ได้แนบภาพ Infographic แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมนี้ได้ดียิ่งขึ้น 
      11) ติดตามประเมินผล พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทราบและ
รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจั งหวัดทราบด้วย 
โดยให้จัดรูปเล่มท ารายงาน จ านวน 3 เล่ม (รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด จ านวน 1 เล่ม และส านัก
จัดการป่าชุมชน จ านวน 2 เล่ม) 
 
 
 

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

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... 
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๔.4 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 
950,800 บาท แบ่งเป็นงบด าเนินงาน 82,800 บาท และงบลงทุน 868,000 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดอุทัยธานี, ก าแพงเพชร, นครสวรรค์, ชัยนาท, สุพรรณบรุี และสิงห์บุร ี

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

๔.3 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 
82,800 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 6 (ระยอง) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด, ชลบุร,ี สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

๔.3 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 
82,800 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 7 (ราชบุรี) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร,  
 สมุทรสงคราม และนครปฐม 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

๔.3 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 
82,800 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 8 (ตรัง) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดตรัง, สตูล, กระบี่, พัทลุง, สงขลา ,ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

๔.3 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 
82,800 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 9 (ล าปาง) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดล าปาง, แพร,่ นา่น, ตาก และสุโขทัย 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

๔.3 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 
82,800 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 10 (ขอนแก่น) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดขอนแก่น, ชัยภูมิ, มหาสารคาม, บุรีรัมย์ และนครราชสมีา 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

๔.3 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 
82,800 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 11 (สระบุรี) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดสระบุร,ี นครนายก, ปราจีนบุรี, ลพบุร,ี อ่างทอง, นนทบรุ,ี ปทุมธานี,  
 พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

๔.3 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 
82,800 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช, พังงา และภูเก็ต 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

๔.3 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 
82,800 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
  



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่ 13 (น้ าหนาว) 

๒. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์ (เฉพาะ อ.น้ าหนาว, หล่มสัก และหล่มเก่า), เลย  
 และหนองบัวล าภ ู

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 

๔. กิจกรรม 

 ๔.๑ กิจกรรมอ านวยการ      จ านวน    ๑    กิจกรรม 
      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2) ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการ

แก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง 
      ๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์     จ านวน    ๕    คร้ัง 

        ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่าในเมืองในเขต
พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
หรือการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการศึกษาธรรมชาติ ในเขต
ชุมชนเมือง/ชนบท เป็นต้น  

      ๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในเมือง จ านวน    ๑    แห่ง 
      1) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่า/
พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ และค าแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        2) แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ 

                 3) ด าเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทให้ร่มเงา หรือมีดอกสวยงาม มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น ส าหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 
ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทาง รอบสระน้ า/แหล่งน้ า วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพื้นที่เป้าหมายก าหนดวนัและปลกูต้นไม้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดกูาล 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  
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      5) จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (ใช้วัสดุโลหะที่มีความคงทน
ถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 
   
       
      6) สุ่มตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ภายหลังการปลูก และสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับ

ด าเนินการปลูกซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
        7) ประสานหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เป้าหมายบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 รุ่น ๒๕ คน 
        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร และเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายตามแบบ ปนม.1 จ านวน 1 รุ่น 22 คน โดยจัดให้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการสร้างป่าพัฒนาเมือง จ านวน 1 วัน  

      2) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมป่าไม้ 
        3) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ไฟล์ jpg) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

*** ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดประชุม สัมมนำ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข *** 

๔.3 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน   จ านวน    ๘    คร้ัง 
      ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 
82,800 บาท 

๖. การจัดท ารายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
๖.1) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ  
 6.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายใน 30 วัน 
หลังได้รับแผนฯ 

๖.3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 ๖.4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25.... 
......................(พื้นที่ด าเนินการ)......................  เนื้อที่.....................ไร่ 

โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ุมชนที่....................... 
ร่วมกับ 

............................................................................ 
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6.5) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตงิานกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ในเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ ปนม.2) เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการค านวณคะแนนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
(แบบ 4) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว) ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน 
หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

๖.6) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 ร้านค้า เป็นต้น) 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สิงหาคม ๒๕64 จะถือว่าไม่มี
ความต้องการจะด าเนินกิจกรรมฯ 
 ๖.7) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อม 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
 6.8) จัดท าและส่งผลการส ารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 คน) ให้ส านัก
จัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  2) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด 
ให้ส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
หมายเหตุ 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรมส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหลง่เรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในปา่ชมุชนเมือง (แบบ 1-4),  
แบบสอบถามความพึงพอใจ, บัญชีพรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือพรรณไม้ท้องถิ่น และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด 
 


