
แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 1-12 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ  

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 

                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 
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      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

      4.2.4 กจิกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิง่แวดลอมในเขตชุมชนเมอืง 

       1) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อรวมกันจัดทํา

รายละเอียดแผนผังการพัฒนาพื้นที่จัดสรางสวนสาธารณะขนาดไมนอยกวา 6 ไร โดยใหมีความเหมาะสม 

สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ความตองการของประชาชน และอํานวยประโยชนดานการพักผอนหยอนใจ 

การศึกษาธรรมชาติ และการออกกําลังกายแกชุมชน โดยใหแจงรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตามแบบ สสธ.1-3 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่

ไดรับแผนฯ 
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       2) สนับสนุนการจัดสรางสวนสาธารณะเทาที่จําเปน ไดแก ปายโครงการ ทางเดนิภายใน

สวนสาธารณะ สวนหยอมไมดอกไมประดบั มานั่ง ตนไมมีคาหรือไมหายาก ศาลาพักผอน ซุมสื่อความหมาย 

ปายสื่อความหมาย ปายชนิดพันธุไม วัสดุการเกษตร คาแรงกําจัดวัชพืช โดยขอกําหนดรายละเอียด

องคประกอบภายในสวนสาธารณะ มดีังนี้ 

           2.1) ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม สอดคลอง

กับสัญลักษณหรือขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน และติดตั้งปายในบริเวณใกลทางเขาออก มีขนาดใหญ 

สามารถมองเห็นไดชัดเจน อาจจัดสวนประกอบปายใหสวยงาม เขยีนขอความในปาย ใหมขีอความไมนอยกวา

ที่กําหนด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: สัญลักษณของหนวยงานอยูตรงไหนก็ไดตามความเหมาะสม 

           2.2) ทางเดินภายในสวนสาธารณะ โดยใชรูปแบบของงานดินถมบดอัดดวยแรงคน 

ขนาดไมนอยกวา 845 ลูกบากศเมตร การวางทางเดิน ควรวางในจุดที่ผูคนใชสอยและเดินผานมากๆ และ

อาจจะปลูกตนไมยืนตนบริเวณสองขางทางเดิน เพื่อใหรมเงาหรือใหดอกสวยงาม 

           2.3) สวนหยอมไมดอกไมประดับ โดยการจัดสวนและปูหญา ออกแบบใหมีความ

สวยงาม โดยจัดวางองคประกอบของหิน ตนไม และวัสดุตกแตงสวนประกอบเปนกลุม เปนมุมยอย ๆ ในบริเวณ

พื้นที่ของสวน หรอืรอบปายโครงการ เพื่อใหมจีุดมมีุมมองนาสนใจยิ่งขึ้น 

           2.4) มานั่ง จํานวนไมนอยกวา 12 ตัว ที่มีความเหมาะสม สวยงาม สอดคลองกับ

สภาพพื้นที่ (ควรนั่งพักผอนไดประมาณ 3-4 คนตอตัว เปนอยางนอย) สําหรับจัดวางในบริเวณตางๆ ภายใน

สวนสาธารณะ เชน บริเวณสองขางทางเดนิ ใตรมเงา ริมแมน้ํา - ลําธาร ใตศาลาพักผอน เปนตน 

         2.5) ตนไมมคีาหรอืไมหายาก โดยการจัดหาและปลูกตนไมมคีาหรอืไมหายาก อยางนอย 

6 ไร ๆ ละ 50 ตน ทั้งนี้ ใหพิจารณาคัดเลอืกพันธุไมไดจากพรรณไมที่ควรเลือกใชในงานภูมทิัศน ซึ่งสามารถ

ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด 

          2.6) ศาลาพักผอน จํานวน 2 หลัง โดยออกแบบใหมีความสวยงาม เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่และสอดคลองกับความตองการของชุมชน สําหรับอํานวยประโยชนดานการนั่งพักผอนหยอนใจ 

หรอืชื่นชมธรรมชาติ 

         2.7) ซุมสื่อความหมาย จํานวน 1 ซุม โดยออกแบบใหเปนจุดแสดงนิทรรศการ 

เผยแพรความรู ใหกับผูที่มาใชประโยชนภายในสวนสาธารณะ 

         2.8) ปายสื่อความหมาย 

       2.8.1 ปายสื่อความหมาย จํานวน 6 ปาย โดยปายควรสามารถสื่อใหผูที่มาใช

ประโยชนภายในสวนสาธารณะเหน็คุณคาตนไม ปาในเมอืง และอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

       2.8.2 ปายชนิดพันธุไม จํานวน 50 ปาย ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสามัญ 

ชื่อวทิยาศาสตร วงศของพันธุไม และความสําคัญอื่น ๆ ในปายที่จะนําไปตดิกับตนไม 

 

สวนสาธารณะ ......................................

สนับสนุนโดยกรมปาไมรวมกับ 

.................................................... 

ปงบประมาณ พ.ศ. 25... 



- 4 - 

         2.9) วัสดุการเกษตร (เชน จอบ เสียม ปุย เปนตน) โดยการจัดหาวัสดุการเกษตรเก่ียวกับ

การดําเนนิงานบํารุงและปรับปรุงสวนสาธารณะใหอยูในสภาพที่สวยงาม เหมาะสมสําหรับการเขามาใชประโยชน 

         2.10) กําจัดวัชพืช (คาแรงคน) ไมนอยกวา 6 ไร โดยการถางวัชพืช เวนไมใหญและ

ไมที่ตองการสงวน ทําการเก็บริบโดยไมเผา 

ทัง้นี้ ใหดําเนนิการตามรายละเอยีดอัตราคาราคางานตอหนวยกิจกรรมจดัสรางสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอม

ในเขตชุมชนเมอืง จํานวน 868,000 บาท ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

หัวขอเอกสารดาวนโหลด 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 

      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสทิธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 

 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 

 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน - บาท () 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 
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6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 และกิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อ

สิ่งแวดลอมในเขตชุมชนเมอืง (แบบ สสธ.4) พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) 

สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 

 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

  1) กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 30 คน) ให

สํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สงิหาคม 2562 

  2) กิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอมในเขตชุมชนเมอืง จํานวนไมนอยกวา 25 ชุด 

ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  

ทัง้นี้ ขอใหดําเนนิการตามตัวอยางการรายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต

สวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอมในเขต

ชุมชนเมือง (แบบ สสธ.1-4), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 

บัญชีพรรณไมที่ควรเลือกใชในงานภูมิทัศนหรือพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซต

ของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 

 

 



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 1 (เชียงใหม) 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ จังหวัดเชียงใหม, เชียงราย, แมฮองสอน, ลําพูน และพะเยา 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 

                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 
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      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัต ิ

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 

      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 

 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 
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 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 531,500 บาท แบงเปนงบดําเนนิงาน 108,300 บาท และงบลงทุน 423,200 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 

6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏบิัตริาชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะ

กิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
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 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมอืง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 

30 คน) ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการตามตัวอยางการ

รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  

แบบสอบถามความพงึพอใจ, บัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมทิัศนหรอืพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 2 (เพชบูรณ) 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ จังหวัดเพชรบูรณ, พษิณุโลก, พจิติร และอตุรดติถ 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 

                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 

 

- ๒ - 

      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัต ิ

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 

      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 

 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 
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 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 531,100 บาท แบงเปนงบดําเนนิงาน 108,300 บาท และงบลงทุน 422,800 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 

6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏบิัตริาชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะ

กิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
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 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมอืง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 

30 คน) ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการตามตัวอยางการ

รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  

แบบสอบถามความพงึพอใจ, บัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมทิัศนหรอืพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 3 (สกลนคร) 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ จังหวัดสกลนคร, มุกดาหาร, นครพนม, หนองคาย, อุดรธาน,ี กาฬสนิธุ,

หนองบัวลําภ,ู เลย และบงึกาฬ 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 
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                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

      4.2.4 กจิกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิง่แวดลอมในเขตชุมชนเมอืง 

       1) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อรวมกันจัดทํา

รายละเอยีดแผนผังการพัฒนาพื้นที่จัดสรางสวนสาธารณะขนาดไมนอยกวา 6 ไร โดยใหมคีวามเหมาะสม สอดคลอง

กับศักยภาพของพื้นที่ ความตองการของประชาชน และอํานวยประโยชนดานการพักผอนหยอนใจ การศึกษา



ธรรมชาต ิและการออกกําลังกายแกชุมชน โดยใหแจงรายชื่อและรายละเอยีดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 ตามแบบ สสธ.1-3 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 

- ๓ - 

       2) สนับสนนุการจัดสรางสวนสาธารณะเทาที่จําเปน ไดแก ปายโครงการ ทางเดนิภายใน

สวนสาธารณะ สวนหยอมไมดอกไมประดบั มานั่ง ตนไมมีคาหรือไมหายาก ศาลาพักผอน ซุมสื่อความหมาย 

ปายสื่อความหมาย ปายชนิดพันธุไม วัสดุการเกษตร คาแรงกําจัดวัชพืช โดยขอกําหนดรายละเอียด

องคประกอบภายในสวนสาธารณะ มดีังนี้ 

           2.1) ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม สอดคลอง

กับสัญลักษณหรือขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน และติดตั้งปายในบริเวณใกลทางเขาออก มีขนาดใหญ 

สามารถมองเห็นไดชัดเจน อาจจัดสวนประกอบปายใหสวยงาม เขยีนขอความในปาย ใหมขีอความไมนอยกวา

ที่กําหนด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: สัญลักษณของหนวยงานอยูตรงไหนก็ไดตามความเหมาะสม 

           2.2) ทางเดินภายในสวนสาธารณะ โดยใชรูปแบบของงานดินถมบดอัดดวยแรงคน 

ขนาดไมนอยกวา 845 ลูกบากศเมตร การวางทางเดิน ควรวางในจุดที่ผูคนใชสอยและเดินผานมากๆ และ

อาจจะปลูกตนไมยืนตนบริเวณสองขางทางเดิน เพื่อใหรมเงาหรือใหดอกสวยงาม 

           2.3) สวนหยอมไมดอกไมประดับ โดยการจัดสวนและปูหญา ออกแบบใหมีความ

สวยงาม โดยจัดวางองคประกอบของหิน ตนไม และวัสดุตกแตงสวนประกอบเปนกลุม เปนมุมยอย ๆ ในบริเวณ

พื้นที่ของสวน หรอืรอบปายโครงการ เพื่อใหมจีุดมมีุมมองนาสนใจยิ่งขึ้น 

           2.4) มานั่ง จํานวนไมนอยกวา 12 ตัว ที่มีความเหมาะสม สวยงาม สอดคลองกับ

สภาพพื้นที่ (ควรนั่งพักผอนไดประมาณ 3-4 คนตอตัว เปนอยางนอย) สําหรับจัดวางในบริเวณตางๆ ภายใน

สวนสาธารณะ เชน บริเวณสองขางทางเดนิ ใตรมเงา ริมแมน้ํา - ลําธาร ใตศาลาพักผอน เปนตน 

         2.5) ตนไมมคีาหรอืไมหายาก โดยการจัดหาและปลูกตนไมมคีาหรอืไมหายาก อยางนอย 

6 ไร ๆ ละ 50 ตน ทั้งนี้ ใหพจิารณาคัดเลอืกพันธุไมไดจากพรรณไมที่ควรเลือกใชในงานภูมทิัศน ซึ่งสามารถ

ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด 

          2.6) ศาลาพักผอน จํานวน 2 หลัง โดยออกแบบใหมีความสวยงาม เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่และสอดคลองกับความตองการของชุมชน สําหรับอํานวยประโยชนดานการนั่งพักผอนหยอนใจ 

หรอืชื่นชมธรรมชาติ 

         2.7) ซุมสื่อความหมาย จํานวน 1 ซุม โดยออกแบบใหเปนจุดแสดงนิทรรศการ 

เผยแพรความรู ใหกับผูที่มาใชประโยชนภายในสวนสาธารณะ 

         2.8) ปายสื่อความหมาย 

       2.8.1 ปายสื่อความหมาย จํานวน 6 ปาย โดยปายควรสามารถสื่อใหผูที่มาใช

ประโยชนภายในสวนสาธารณะเหน็คุณคาตนไม ปาในเมอืง และอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

สวนสาธารณะ ......................................

สนับสนุนโดยกรมปาไมรวมกับ 

.................................................... 

ปงบประมาณ พ.ศ. 25... 



       2.8.2 ปายชนิดพันธุไม จํานวน 50 ปาย ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสามัญ 

ชื่อวทิยาศาสตร วงศของพันธุไม และความสําคัญอื่น ๆ ในปายที่จะนําไปตดิกับตนไม 
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         2.9) วัสดุการเกษตร (เชน จอบ เสียม ปุย เปนตน) โดยการจัดหาวัสดุการเกษตรเก่ียวกับ

การดําเนนิงานบํารุงและปรับปรุงสวนสาธารณะใหอยูในสภาพที่สวยงาม เหมาะสมสําหรับการเขามาใชประโยชน 

         2.10) กําจัดวัชพืช (คาแรงคน) ไมนอยกวา 6 ไร โดยการถางวัชพืช เวนไมใหญและ

ไมที่ตองการสงวน ทําการเก็บริบโดยไมเผา 

ทัง้นี้ ใหดําเนนิการตามรายละเอยีดอัตราคาราคางานตอหนวยกิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอม

ในเขตชุมชนเมอืง จํานวน 868,000 บาท ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

หัวขอเอกสารดาวนโหลด 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 

      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสทิธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 

 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบญัชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 

 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 1,399,100 บาท แบงเปนงบดําเนนิงาน 108,300 บาท และงบลงทุน 1,290,800 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 
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6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 และกิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อ

สิ่งแวดลอมในเขตชุมชนเมอืง (แบบ สสธ.4) พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) 

สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 

 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

  1) กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 30 คน) ให

สํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สงิหาคม 2562 

  2) กิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอมในเขตชุมชนเมอืง จํานวนไมนอยกวา 25 ชุด 

ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  

ทัง้นี้ ขอใหดําเนนิการตามตัวอยางการรายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต

สวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอมในเขต

ชุมชนเมือง (แบบ สสธ.1-4), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 

บัญชีพรรณไมที่ควรเลือกใชในงานภูมิทัศนหรือพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซต

ของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 



 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ) 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ จังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร, อํานาจเจริญ, ยโสธร, รอยเอด็ และอุบลราชธานี 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 
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                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

      4.2.4 กจิกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิง่แวดลอมในเขตชุมชนเมอืง 

       1) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อรวมกันจัดทํา

รายละเอยีดแผนผังการพัฒนาพื้นที่จัดสรางสวนสาธารณะขนาดไมนอยกวา 6 ไร โดยใหมคีวามเหมาะสม สอดคลอง

กับศักยภาพของพื้นที่ ความตองการของประชาชน และอํานวยประโยชนดานการพักผอนหยอนใจ การศึกษา



ธรรมชาต ิและการออกกําลังกายแกชุมชน โดยใหแจงรายชื่อและรายละเอยีดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 ตามแบบ สสธ.1-3 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 
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       2) สนับสนุนการจัดสรางสวนสาธารณะเทาที่จําเปน ไดแก ปายโครงการ ทางเดนิภายใน

สวนสาธารณะ สวนหยอมไมดอกไมประดบั มานั่ง ตนไมมีคาหรือไมหายาก ศาลาพักผอน ซุมสื่อความหมาย 

ปายสื่อความหมาย ปายชนิดพันธุไม วัสดุการเกษตร คาแรงกําจัดวัชพืช โดยขอกําหนดรายละเอียด

องคประกอบภายในสวนสาธารณะ มดีังนี้ 

           2.1) ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม สอดคลอง

กับสัญลักษณหรือขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน และติดตั้งปายในบริเวณใกลทางเขาออก มีขนาดใหญ 

สามารถมองเห็นไดชัดเจน อาจจัดสวนประกอบปายใหสวยงาม เขยีนขอความในปาย ใหมขีอความไมนอยกวา

ที่กําหนด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: สัญลักษณของหนวยงานอยูตรงไหนก็ไดตามความเหมาะสม 

           2.2) ทางเดินภายในสวนสาธารณะ โดยใชรูปแบบของงานดินถมบดอัดดวยแรงคน 

ขนาดไมนอยกวา 845 ลูกบากศเมตร การวางทางเดิน ควรวางในจุดที่ผูคนใชสอยและเดินผานมากๆ และ

อาจจะปลูกตนไมยืนตนบริเวณสองขางทางเดิน เพื่อใหรมเงาหรือใหดอกสวยงาม 

           2.3) สวนหยอมไมดอกไมประดับ โดยการจัดสวนและปูหญา ออกแบบใหมีความ

สวยงาม โดยจัดวางองคประกอบของหิน ตนไม และวัสดุตกแตงสวนประกอบเปนกลุม เปนมุมยอย ๆ ในบริเวณ

พื้นที่ของสวน หรอืรอบปายโครงการ เพื่อใหมจีุดมมีุมมองนาสนใจยิ่งขึ้น 

           2.4) มานั่ง จํานวนไมนอยกวา 12 ตัว ที่มีความเหมาะสม สวยงาม สอดคลองกับ

สภาพพื้นที่ (ควรนั่งพักผอนไดประมาณ 3-4 คนตอตัว เปนอยางนอย) สําหรับจัดวางในบริเวณตางๆ ภายใน

สวนสาธารณะ เชน บริเวณสองขางทางเดนิ ใตรมเงา ริมแมน้ํา - ลําธาร ใตศาลาพักผอน เปนตน 

         2.5) ตนไมมคีาหรอืไมหายาก โดยการจัดหาและปลูกตนไมมคีาหรอืไมหายาก อยางนอย 

6 ไร ๆ ละ 50 ตน ทั้งนี้ ใหพจิารณาคัดเลอืกพันธุไมไดจากพรรณไมที่ควรเลือกใชในงานภูมทิัศน ซึ่งสามารถ

ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด 

          2.6) ศาลาพักผอน จํานวน 2 หลัง โดยออกแบบใหมีความสวยงาม เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่และสอดคลองกับความตองการของชุมชน สําหรับอํานวยประโยชนดานการนั่งพักผอนหยอนใจ 

หรอืชื่นชมธรรมชาติ 

         2.7) ซุมสื่อความหมาย จํานวน 1 ซุม โดยออกแบบใหเปนจุดแสดงนิทรรศการ 

เผยแพรความรู ใหกับผูที่มาใชประโยชนภายในสวนสาธารณะ 

         2.8) ปายสื่อความหมาย 

       2.8.1 ปายสื่อความหมาย จํานวน 6 ปาย โดยปายควรสามารถสื่อใหผูที่มาใช

ประโยชนภายในสวนสาธารณะเหน็คุณคาตนไม ปาในเมอืง และอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

สวนสาธารณะ ......................................

สนับสนุนโดยกรมปาไมรวมกับ 

.................................................... 

ปงบประมาณ พ.ศ. 25... 



       2.8.2 ปายชนิดพันธุไม จํานวน 50 ปาย ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสามัญ 

ชื่อวทิยาศาสตร วงศของพันธุไม และความสําคัญอื่น ๆ ในปายที่จะนําไปตดิกับตนไม 
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         2.9) วัสดุการเกษตร (เชน จอบ เสียม ปุย เปนตน) โดยการจัดหาวัสดุการเกษตรเก่ียวกับ

การดําเนนิงานบํารุงและปรับปรุงสวนสาธารณะใหอยูในสภาพที่สวยงาม เหมาะสมสําหรับการเขามาใชประโยชน 

         2.10) กําจัดวัชพืช (คาแรงคน) ไมนอยกวา 6 ไร โดยการถางวัชพืช เวนไมใหญและ

ไมที่ตองการสงวน ทําการเก็บริบโดยไมเผา 

ทัง้นี้ ใหดําเนนิการตามรายละเอยีดอัตราคาราคางานตอหนวยกิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอม

ในเขตชุมชนเมอืง จํานวน 868,000 บาท ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

หัวขอเอกสารดาวนโหลด 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 

      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสทิธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 

 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบญัชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 

 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 1,399,400 บาท แบงเปนงบดําเนนิงาน 108,300 บาท และงบลงทุน 1,291,100 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 
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6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 และกิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อ

สิ่งแวดลอมในเขตชุมชนเมอืง (แบบ สสธ.4) พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) 

สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 

 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

  1) กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 30 คน) ให

สํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สงิหาคม 2562 

  2) กิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอมในเขตชุมชนเมอืง จํานวนไมนอยกวา 25 ชุด 

ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  

ทัง้นี้ ขอใหดําเนนิการตามตัวอยางการรายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต

สวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอมในเขต

ชุมชนเมือง (แบบ สสธ.1-4), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 

บัญชีพรรณไมที่ควรเลือกใชในงานภูมิทัศนหรือพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซต

ของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 



 

 

 

แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 5 (อุทัยธาน)ี 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ จังหวัดอุทัยธาน,ี กําแพงเพชร, นครสวรรค, ชัยนาท, สุพรรณบุรี, 

กาญจนบุรี, สงิหบุรี และนครปฐม 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 
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                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 



      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 
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 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 

 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 531,100 บาท แบงเปนงบดําเนนิงาน 108,300 บาท และงบลงทุน 422,800 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 

6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏบิัตริาชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะ

กิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 



 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
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 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมอืง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 

30 คน) ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการตามตัวอยางการ

รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  

แบบสอบถามความพงึพอใจ, บัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมทิัศนหรอืพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 6 (ระยอง) 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ  จังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด, ชลบุรี, สระแกว, ฉะเชิงเทรา               

และสมุทรปราการ 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 

 

 



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 
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                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัต ิ

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 

      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 
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 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 

 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 531,400 บาท แบงเปนงบดําเนนิงาน 108,300 บาท และงบลงทุน 423,100 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 

6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏบิัตริาชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะ

กิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
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 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมอืง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 

30 คน) ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการตามตัวอยางการ

รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  

แบบสอบถามความพงึพอใจ, บัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมทิัศนหรอืพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 7 (เพชรบุรี) 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ จังหวัดเพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ, ราชบุรี, สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 
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                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 

      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 
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 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 

 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 531,100 บาท แบงเปนงบดําเนนิงาน 108,300 บาท และงบลงทุน 422,800 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 

6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏบิัตริาชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะ

กิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
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 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมอืง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 

30 คน) ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการตามตัวอยางการ

รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  

แบบสอบถามความพงึพอใจ, บัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมทิัศนหรอืพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 8 (ตรัง) 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ  จังหวัดตรัง, สตลู, กระบี่, พัทลุง, ปตตาน,ี ยะลา, นราธวิาส และสงขลา 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 
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                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัต ิ

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 

      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 
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 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 

 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 531,400 บาท แบงเปนงบดําเนนิงาน 108,300 บาท และงบลงทุน 423,100 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 

6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏบิัตริาชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะ

กิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
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 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมอืง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 

30 คน) ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการตามตัวอยางการ

รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  

แบบสอบถามความพงึพอใจ, บัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมทิัศนหรอืพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 9 (ลําปาง) 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ  จังหวัดลําปาง, ตาก, แพร, นาน และสโุขทัย 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 
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                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัต ิ

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 

      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 
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 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 

 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 531,200 บาท แบงเปนงบดําเนนิงาน 108,300 บาท และงบลงทุน 422,900 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 

6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏบิัตริาชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะ

กิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
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 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมอืง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 

30 คน) ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการตามตัวอยางการ

รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  

แบบสอบถามความพงึพอใจ, บัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมทิัศนหรอืพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 

 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 10 (ขอนแกน) 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ จังหวัดขอนแกน, ชัยภูม,ิ มหาสารคาม, บุรีรัมย และนครราชสมีา 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 
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                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัต ิ

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

      4.2.4 กจิกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิง่แวดลอมในเขตชุมชนเมอืง 

       1) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อรวมกันจัดทํา

รายละเอยีดแผนผังการพัฒนาพื้นที่จัดสรางสวนสาธารณะขนาดไมนอยกวา 6 ไร โดยใหมคีวามเหมาะสม สอดคลอง

กับศักยภาพของพื้นที่ ความตองการของประชาชน และอํานวยประโยชนดานการพักผอนหยอนใจ การศึกษา



ธรรมชาต ิและการออกกําลังกายแกชุมชน โดยใหแจงรายชื่อและรายละเอยีดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 ตามแบบ สสธ.1-3 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 
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       2) สนับสนุนการจัดสรางสวนสาธารณะเทาที่จําเปน ไดแก ปายโครงการ ทางเดนิภายใน

สวนสาธารณะ สวนหยอมไมดอกไมประดบั มานั่ง ตนไมมีคาหรือไมหายาก ศาลาพักผอน ซุมสื่อความหมาย 

ปายสื่อความหมาย ปายชนิดพันธุไม วัสดุการเกษตร คาแรงกําจัดวัชพืช โดยขอกําหนดรายละเอียด

องคประกอบภายในสวนสาธารณะ มดีังนี้ 

           2.1) ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมสวยงาม สอดคลอง

กับสัญลักษณหรือขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน และติดตั้งปายในบริเวณใกลทางเขาออก มีขนาดใหญ 

สามารถมองเห็นไดชัดเจน อาจจัดสวนประกอบปายใหสวยงาม เขยีนขอความในปาย ใหมขีอความไมนอยกวา

ที่กําหนด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: สัญลักษณของหนวยงานอยูตรงไหนก็ไดตามความเหมาะสม 

           2.2) ทางเดินภายในสวนสาธารณะ โดยใชรูปแบบของงานดินถมบดอัดดวยแรงคน 

ขนาดไมนอยกวา 845 ลูกบากศเมตร การวางทางเดิน ควรวางในจุดที่ผูคนใชสอยและเดินผานมากๆ และ

อาจจะปลูกตนไมยืนตนบริเวณสองขางทางเดิน เพื่อใหรมเงาหรือใหดอกสวยงาม 

           2.3) สวนหยอมไมดอกไมประดับ โดยการจัดสวนและปูหญา ออกแบบใหมีความ

สวยงาม โดยจัดวางองคประกอบของหิน ตนไม และวัสดุตกแตงสวนประกอบเปนกลุม เปนมุมยอย ๆ ในบริเวณ

พื้นที่ของสวน หรอืรอบปายโครงการ เพื่อใหมจีุดมมีุมมองนาสนใจยิ่งขึ้น 

           2.4) มานั่ง จํานวนไมนอยกวา 12 ตัว ที่มีความเหมาะสม สวยงาม สอดคลองกับ

สภาพพื้นที่ (ควรนั่งพักผอนไดประมาณ 3-4 คนตอตัว เปนอยางนอย) สําหรับจัดวางในบริเวณตางๆ ภายใน

สวนสาธารณะ เชน บริเวณสองขางทางเดนิ ใตรมเงา ริมแมน้ํา - ลําธาร ใตศาลาพักผอน เปนตน 

         2.5) ตนไมมคีาหรอืไมหายาก โดยการจัดหาและปลูกตนไมมคีาหรอืไมหายาก อยางนอย 

6 ไร ๆ ละ 50 ตน ทั้งนี้ ใหพจิารณาคัดเลอืกพันธุไมไดจากพรรณไมที่ควรเลือกใชในงานภูมทิัศน ซึ่งสามารถ

ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด 

          2.6) ศาลาพักผอน จํานวน 2 หลัง โดยออกแบบใหมีความสวยงาม เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่และสอดคลองกับความตองการของชุมชน สําหรับอํานวยประโยชนดานการนั่งพักผอนหยอนใจ 

หรอืชื่นชมธรรมชาติ 

         2.7) ซุมสื่อความหมาย จํานวน 1 ซุม โดยออกแบบใหเปนจุดแสดงนิทรรศการ 

เผยแพรความรู ใหกับผูที่มาใชประโยชนภายในสวนสาธารณะ 

         2.8) ปายสื่อความหมาย 

       2.8.1 ปายสื่อความหมาย จํานวน 6 ปาย โดยปายควรสามารถสื่อใหผูที่มาใช

ประโยชนภายในสวนสาธารณะเหน็คุณคาตนไม ปาในเมอืง และอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

สวนสาธารณะ ......................................

สนับสนุนโดยกรมปาไมรวมกับ 

.................................................... 

ปงบประมาณ พ.ศ. 25... 



       2.8.2 ปายชนิดพันธุไม จํานวน 50 ปาย ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสามัญ 

ชื่อวทิยาศาสตร วงศของพันธุไม และความสําคัญอื่น ๆ ในปายที่จะนําไปตดิกับตนไม 
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         2.9) วัสดุการเกษตร (เชน จอบ เสียม ปุย เปนตน) โดยการจัดหาวัสดุการเกษตรเก่ียวกับ

การดําเนนิงานบํารุงและปรับปรุงสวนสาธารณะใหอยูในสภาพที่สวยงาม เหมาะสมสําหรับการเขามาใชประโยชน 

         2.10) กําจัดวัชพืช (คาแรงคน) ไมนอยกวา 6 ไร โดยการถางวัชพืช เวนไมใหญและ

ไมที่ตองการสงวน ทําการเก็บริบโดยไมเผา 

ทัง้นี้ ใหดําเนนิการตามรายละเอยีดอัตราคาราคางานตอหนวยกิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอม

ในเขตชุมชนเมอืง จํานวน 868,000 บาท ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

หัวขอเอกสารดาวนโหลด 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 

      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสทิธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 

 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบญัชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 

 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 1,399,100 บาท แบงเปนงบดําเนนิงาน 108,300 บาท และงบลงทุน 1,290,800 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 
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6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 และกิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อ

สิ่งแวดลอมในเขตชุมชนเมอืง (แบบ สสธ.4) พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) 

สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 

 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

  1) กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 30 คน) ให

สํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สงิหาคม 2562 

  2) กิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอมในเขตชุมชนเมอืง จํานวนไมนอยกวา 25 ชุด 

ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  

ทัง้นี้ ขอใหดําเนนิการตามตัวอยางการรายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต

สวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอมในเขต

ชุมชนเมือง (แบบ สสธ.1-4), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  แบบสอบถามความพึงพอใจ, 

บัญชีพรรณไมที่ควรเลือกใชในงานภูมิทัศนหรือพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซต

ของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 



 

 

 

แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 11 (สระบุรี) 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ จังหวัดสระบุรี, นครนายก, ปราจนีบุรี, ลพบุรี, อางทอง, นนทบุรี, ปทุมธาน,ี 

พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 
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                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 



      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 
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 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 

 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 531,100 บาท แบงเปนงบดําเนนิงาน 108,300 บาท และงบลงทุน 422,800 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 

6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏบิัตริาชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะ

กิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 



 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
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 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมอืง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 

30 คน) ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการตามตัวอยางการ

รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  

แบบสอบถามความพงึพอใจ, บัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมทิัศนหรอืพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 

  



แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงิน 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต 

บนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ 

กจิกรรมหลักการปลูกไมเศรษฐกจิและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

กจิกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. หนวยงานรับผดิชอบ ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 12 (สุราษฎรธาน)ี 

๒. พื้นท่ีดําเนนิการ จังหวัดสุราษฎรธาน,ี ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช, พังงา และภูเก็ต 

๓. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

๔. กจิกรรม 

 ๔.๑ กจิกรรมอํานวยการ      จํานวน    ๑    กจิกรรม 

      1) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง และบริหารงานทั่วไป เชน งานการเจาหนาที่ งานธุรการ งานวัสดุ 

ครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนนิงานกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกรอนเปนไปตามเปาหมาย 

      2) ซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสนิ อาคารสํานักงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 

      3) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถ

ใหบริการแกผูเขามารับบริการไดสะดวกและปลอดภัย 

๔.๒ กจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาปาไมในเมอืง 

      ๔.๒.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ     จํานวน    ๕    คร้ัง 

        ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาปาในเมือง

ในเขตพื้นที่เปาหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดทํา

เอกสารเผยแพร หรอืการบรรยายเผยแพรความรูทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูกตนไม เพื่อประโยชนดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม การพักผอนหยอนใจ หรือ

การศึกษาธรรมชาติ ในเขตชุมชนเมอืง/ชนบท เปนตน  

      ๔.๒.๒ กจิกรรมสงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปาไมในเมอืง จํานวน    ๑    แหง 

      1) ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการดํา เน ินงานพัฒนา

สภาพแวดลอมและเพิ่มพื้นที่ปา/พื้นที่สเีขยีวในเขตชุมชน โดยกรมปาไมใหการสนับสนุนกลาไม และคําแนะนาํ

ทางดานวิชาการที่เก่ียวของแกหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 

        2) แจงรายช่ือและรายละเอียดของพื้นที่เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ตามแบบสํารวจขอมูลพื้นที่เปาหมายกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1) สงสํานักจัดการ

ปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับแผนฯ 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

......................(พื้นท่ีดําเนนิการ)......................  เนื้อท่ี.....................ไร 

โดยศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชนท่ี....................... 

รวมกับ 

............................................................................ 
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                 3) ดําเนนิการจัดหาพันธุไมยนืตน ประเภทใหรมเงา หรอืมดีอกสวยงาม มคีวามเหมาะสม และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน ๒,๐๐๐ ตน สําหรับสนับสนุนการปลูกในเขตชุมชน บริเวณ

พื้นที่วางเปลา ที่สาธารณประโยชน สองขางทาง รอบสระน้ํา/แหลงน้ํา วัด โรงเรียน สถานที่เอกชนที่มีการ

ใชประโยชนรวมกัน เชน เขตโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร เปนตน ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1  

      4) รวมกับหนวยงานองคกรพื้นที่เปาหมายกําหนดวันและปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชวง

ฤดูกาล และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน พรอมทั้งประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการปลูกตนไม  

      5) จัดทําปายแสดงกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (ใชวัสดุโลหะที่มีความ

คงทนถาวร ขนาด 80 × 120 ซม.) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

      6) สุมตรวจนับอัตราการรอดตายของตนไมภายหลังการปลูก และสนับสนุนกลาไม

สําหรับดําเนนิการปลูกซอมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

        7) ประสานหนวยงานองคกรในพื้นที่เปาหมายบํารุงดูแลรักษาตนไมภายหลังการปลูก 

      ๔.๒.๓ กจิกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐ   จํานวน 1 รุน ๒๕ คน 

         1) จัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาที่รัฐ หลักสูตร “สรางปาพัฒนาเมือง” ใหกับเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กํานัน, ผูใหญบาน, บุคลากรในสถานศึกษา, เจาหนาที่สาธารณสุข พัฒนากร 

และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ในพื้นที่เปาหมายตามแบบ ปนม.1 จํานวน ๑ รุน ๒5 คน โดยจัดใหมกีารบรรยาย

ทางดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนการสรางปาพัฒนาเมือง จํานวน ๑ 

วัน  

      2) ขออนมุัตโิครงการฝกอบรมจากกรมปาไม 

        3) ดําเนนิการจัดฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

        4) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม พรอม CD ภาพถายผลการดําเนินการจัด

ฝกอบรม (ไฟล jpg) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฝกอบรม 

4.3 กจิกรรมเพาะชาํกลาไมท่ัวไป 

      ดําเนินการเพาะชํากลาไม เพื่อแจกจายใหหนวยงาน/องคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ประสงคจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มเีอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ที่สาธารณะประโยชน ที่ดินของหนวยงานราชการ ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในเขตชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ ดังนี้ 
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 1) พจิารณาคัดเลอืกพันธุไมที่ตองการเพาะชําตามบัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมิทัศน

หรอืพรรณไมทองถ่ินตามความเหมาะสม 

 2) ดําเนินการแจกจายกลาไมสําหรับปลูกตามแบบคําขอรับกลาไม (พช.2) ในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

  3) ดําเนินการกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการแจกจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 

๔.4 กจิกรรมตดิตามผลการดําเนนิงาน   จํานวน    ๘    คร้ัง 

      ประสานตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน  

๕. งบประมาณ 

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการ

ปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จํานวน 531,100 บาท แบงเปนงบดําเนนิงาน 108,300 บาท และงบลงทุน 422,800 บาท 

๖. การจัดทํารายงาน ใหถอืปฏบิัตโิดยเครงครัดตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

 ๖.๑) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และ  

สงป.๓๐๒จ สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสดุแตละไตรมาส 

๖.๒) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ สงสํานักจัดการปาชุมชน ทุกวันสุดทายของเดอืน 

6.3) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปนม.2) เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลประกอบการคํานวณคะแนน

ในการจัดทําคํารับรองปฏบิัตริาชการกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 พรอม CD ไฟลภาพถาย (ไฟล jpg) (เฉพาะ

กิจกรรมที่ไดดําเนนิการแลว) สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 

๖.4) เสนอขอปรับแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะ

โลกรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (หากม)ี ภายใน ๓๐ วัน หลังไดรับแผนฯ  

๖.5) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พรอมพื้นที่เปาหมายและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน ใบเสนอราคาพรอมคูเทยีบ 

3 รานคา เปนตน) ใหสํานักจัดการปาชุมชนพจิารณา หากหนวยงานใดไมเสนอแผนฯ ภายในวันที่ 3๑ สงิหาคม 

๒๕62 จะถอืวาไมมคีวามตองการจะดําเนนิกิจกรรมฯ 

 ๖.6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานในรูปแบบดจิติอลไฟล ลงใน CD (ไฟล word และ pdf) พรอม 

ภาพถายผลการดําเนินงาน (ไฟล jpg) ทุกกิจกรรมภายใตกิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 

 

 



 

- 4 - 

 6.7) จัดทําและสงผลการสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมอืง (จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 

30 คน) ใหสํานักจัดการปาชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการตามตัวอยางการ

รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน) 

 6.8) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (Action Plan) ตามแบบฟอรม สจช.1 สงสํานัก

จัดการปาชุมชนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

6.9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตงิานกิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไปตามแบบ พช.3 ทุกวันสุดทาย

ของเดอืน 

 

หมายเหต ุ

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ สจช.1), กิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง (แบบ ปนม.1-2), กิจกรรมเพาะชํากลาไมทั่วไป (แบบ พช.1-5),  

แบบสอบถามความพงึพอใจ, บัญชีพรรณไมที่ควรเลอืกใชในงานภูมทิัศนหรอืพรรณไมทองถ่ิน และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของไดที่หนาเว็บไซตของสวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน หัวขอเอกสารดาวนโหลด  

(http://www.forest.go.th/community_development/index.php) 

 

 


