
ข้อเสนอโครงการ1ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

 
 
 
 

1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ)  

กรมปุาไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 ชื่อ (แผนงาน/โครงการ) 

โครงการพัฒนาปุาไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ปุาไม้และพ้ืนที่อ่ืนๆ พ้ืนที่ปุาชุมชน ครอบคลุมพ้ืนที่ 76 จังหวัด     
           ทั่วประเทศ  

3 หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
จังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ท าให้ต้องเร่งด าเนินการและไม่สามารถใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได ้

    3.1 ที่มา 
  พระราชก าหนด ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ให้ไว้        
ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบกรอบนโยบายฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในด้านต่างๆ ตามท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
   ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 20 ปี   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

  ประเด็นที่ 1 ทรัพยากรทางบก  
  ประเด็นย่อย ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
                                                           
1 ร่างระเบียบฯ ได้ก าหนดให้โครงการ หมายถึงแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด 

แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3 

โครงการ หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราช
ก าหนด ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานเสนอโครงการที่มีลักษณะเป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการย่อยๆ หลายโครงการ ให้กรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ในระดับภาพรวมของแผนงาน (โดยข้ามข้อ 8-10) ส าหรับข้อเสนอระดับโครงการย่อยให้กรอกตาม
แบบฟอร์มของโครงการย่อย  

แบบฟอร์ม 1 
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   ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 400,000 ล้านบาท ภายใต้บัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ (1 ล้านล้านบาท)  
    แผนงานที่ 3.3 แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 

 3.2  สรุปสาระส าคัญ 
    สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ท าให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมทุกประเทศทั่วโลกทรุดตัวและชะลอตัวลง      
ไม่เว้นแต่ในประเทศไทย กลุ่มผู้ประกอบการจ านวนมากโดยเฉพาะรายย่อยไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้และ        
ขาดสภาพคล่อง บางแห่งต้องปิดกิจการหรือลดจ านวนอัตราแรงงานลง ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชน
ทั้งท่ีเป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ ขาดรายได้ หรือบางรายถึงขั้นถูกเลิกจ้าง แรงงานจ านวนมากที่อาศัย
อยู่ในเขตเศรษฐกิจหรือเขตเมืองใหญ่จึงพากันอพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน รัฐบาลจึงได้ออกพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท โดยหนึ่งในแผนงาน      
ที่ระบุใน พ.ร.ก. ฉบับนี้ คือ แผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท ภายใต้แผนงาน 
ที่ 3.3 แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน   

กรมปุาไม้ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาทรัพยากร
ปุาไม้ของชาติ ประกอบกับมีศักยภาพด้านทรัพยากรปุาไม้ งานวิจัยที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และมีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง การด าเนินกิจกรรมด้านปุาไม้ในรูปแบบต่างๆ 
ประกอบกับงานของกรมปุาไม้ เป็นงานที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ปุาไม้และชุมชนทั้งในและนอกเขตปุาไม้        
จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างงานประชาชนให้มีรายได้ในท้องถิ่น รวมทั้ง พัฒนาทักษะของผู้รับจ้าง เช่น จัดท าข้อมูล    
ในระบบภูมิสารสนเทศ การปลูกไม้เศรษฐกิจ การเพาะช ากล้าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และของปุา เป็นต้น กรมปุาไม้          
จึงได้เสนอ “โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน” โดยมีระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 1 ปี สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ ได้    
อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้รูปแบบของการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นทุกภูมิภาค         
ทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ไม้ และบัณฑิต  เม่ือประชาชนมีรายได้เกิดก าลังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคภาคครัวเรือน        
จึงสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศฟื้นตัว  
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4 วัตถุประสงค์  

4.1 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานให้เกิดรายได้แก่ประชาชน      
ในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                     
รวมทั้งสร้างทักษะอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จากกิจกรรมด้านปุาไมต้ามศักยภาพชุมชน 

 4.2   เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปุาไม้ ด้วยรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ อนุรักษ์ ปกปูอง รักษา
พ้ืนที่ปุาไม้โดยชุมชน 

 4.3   เพ่ือผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง      
และในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชน  

4.4  เพ่ือได้ข้อมูลการส ารวจการครอบครองที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการ สามารถ
วัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง) 

5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด  

 ผลผลิตของโครงการ  

 1. กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จ านวน 7,514 แห่ง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

2. ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาปุาไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ จ านวน 30,948 คน 

3. พ้ืนที่ปุาไม้ได้รับการปูองกัน รักษา โดยการมีส่วนร่วมของราษฎร ในรูปแบบเครือข่ายไฟปุา 
จ านวน 2,182 เครือข่าย 

 4. แหล่งผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี จ านวน 183 แห่ง รองรับกล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้ากระจายอยู่         
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  

 5. ข้อมูลการส ารวจการครอบครองที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช.  
  เพ่ือรองรับการฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาไม้ จ านวน 3,000 หมู่บ้าน 
 6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปุาชุมชน จ านวน 2,000 แห่ง  

 ตัวช้ีวัด  

 1. ประชาชนได้รับการจ้างงาน 30,948  คน 

 2. เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุา 2,182 เครือข่าย 

 3. ผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า 

4. ข้อมูลการส ารวจการครอบครองที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. 
3,000 หมู่บ้าน 

 5. บริหารจัดการปุาชุมชนตามความต้องการของชุมชน 2,000 แห่ง 
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5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

1.เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท) - 863,363,000 - 

2.ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท) - - - 

3.ลดต้นทุน (หน่วย : บาท) - - - 

4.เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน
(หน่วย : คน) 

 30,948 - 

5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  - - - 

 

ค าอธิบาย : ประกอบด้วยรายละเอียดกิจกรรมโครงการ ดังน้ี 
 1.  กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
       การจ้างงาน จ านวน  19,928  คน    วงเงิน   259,106,000   บาท  
 2. กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลกูต้นไม้ เพิม่พื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น 
      การจ้างงาน  จ านวน     1,410 คน  วงเงิน   229,677,000   บาท 
  3. กิจกรรมโครงการจ้างส ารวจการครอบครองที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช.  
         เพื่อรองรับการฟื้นฟูพ้ืนท่ีปุาไม ้
      การจ้างงาน  จ านวน  3,300  คน  วงเงิน   177,600,000   บาท 
  4. กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากปุาชุมชน 
      การจ้างงาน จ านวน  6,000  คน  วงเงิน   144,000,000   บาท 
  5. กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานท่ีอพยพกลับท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
      การจ้างงาน  จ านวน  310  คน   วงเงิน      52,980,000   บาท 

5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ  

 1. ชุมชนมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 7,514 แห่ง จากการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เกิดการจ้างแรงงาน 30,948 คน    

      2. กล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า ส าหรับสนับสนุนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน 
 3. เกิดการสร้างจิตส านึกในการรักปุา ความสามัคคีในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่าย

อาทิ เครือข่ายปูองกันไฟปุา เครือข่ายปุาชุมชน สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและพ้ืนที่ปุาไม้  
รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐ 
สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องจึงเกิดความยั่งยืน 

 4. ข้อมูลการส ารวจการครอบครองที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรที่ถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

5. ประชาชนได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติทางด้านการออกแบบและทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
และจ าหน่วยบนตลาดออนไลน์ สามารถสร้างรายได้ เสริมทักษะอาชีพตนเองและครอบครัว
ต่อไปในอนาคตได้ 
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6 ระยะเวลาด าเนินงาน 12 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
7 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.  

☒ เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี 

8 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก. 
☒ เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ 

9 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 
☐ 9.1  แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เพ่ิมศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 
☐ เป้าหมาย สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพ้ืนที่เปูาหมาย 
โปรดระบุ 
☐ ภาคเกษตรกรรม   ☐ ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน 

☐ ภาคท่องเที่ยวและบริการ  

☐ 9.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง  
กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย  
การผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
☐ เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ 
โปรดระบุ 
☐ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ☐ พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก 

☐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน 

☐ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ☐เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

☒ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง 
การลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ 
ได้โดยเร็ว 
☒ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศโปรดระบุ 

☒ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค  ☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน 

โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้พระราชก าหนด ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นการจ้างงานประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพด้านปุาไม้ ให้มีรายได้                
โดยใช้วงเงิน 863,363,000 บาท ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน รวมทั้งเป็นการ          
สร้างทักษะอาชีพให้กับชุมชน มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน เครือข่ายชุมชน 
เครือข่ายปุาชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
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☐ 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป 
☐ เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐานราก โปรดระบุ 
☐ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน ☐ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม 

☐ การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก        ☐ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
10 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ (หน่วย :ล้านบาท) 

กรณีที่การด าเนินแผนงาน/โครงการจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอ่ืนๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนด 
โปรดระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย  

งบรายจ่าย* 
 

หมวด 
รายจ่าย
ย่อย** 

 

ประเภท 
รายการ 

 

รายละเอียด วงเงิน (ล้านบาท) 

ชื่อรายการ 
 

จ านวน 
(หน่วยนับ) 

เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก. 

เงิน 
งบประมาณ 

/อ่ืนๆ 

รวม 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย ค่าจ้างแรงงาน 23,538 คน 437.7960 - 437.7960 

ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั   
และค่าพาหนะ 

7,514 แห่ง 15.8450 - 15.8450 

ค่าพัฒนาระบบน้ า 
เพื่อการผลิตกล้าไม ้

78 แห่ง 10.1950 - 10.1950 

ค่าวัสด ุ ค่าวัสดุ ค่าวัสดเุชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 
วัสดุส านกังาน 
วัสดุการเกษตร 
วัสดุกอ่สร้าง 
วัสดุคอมพวิเตอร ์

7,514 แห่ง 5.0450 - 5.0450 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง
อื่นๆ 

เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป  
 70,000,000 กล้า  
แรงงาน 1,410 คน 

203.0000 - 203.0000 

ค่าก่อสร้าง
อาคารที่ 
ท าการและ
สิ่งก่อสร้าง
ประกอบ 

จัดสร้างเรอืนเพาะช ากล้าไม้
แบบถอดประกอบ             
ขนาด 20X20 ม. 

20 หลัง 4.3140 
- 

4.3140 

จัดสร้างเรอืนเพาะช ากล้าไม้
แบบเปิด ขนาด 30X30 ม. 

30 หลัง 12.1680 
- 12.1680 

งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 
(ลักษณะ
รายจ่ายค่า
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง) 

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารจัดการ
ปุาชุมชน 

2,000 แห่ง 
แรงงาน 6,000 คน 

140.0000 - 140.0000 

ค่าใช้จ่ายสมาชิกเครือข่าย
ความร่วมมือในการควบคุม
ไฟปุา (เครือข่ายใหม่) 

700 เครือข่าย 35.0000 - 35.0000 

รวม    30,948 คน 863.3630 - 863.3630 

*  งบรายจ่าย หมายถึง  (งบบุคลากร/งบด าเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น) 
** หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย ของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

(1) เงินเดือน (2) ค่าจ้างประจ า (3) ค่าจ้างชั่วคราว (4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (5) ค่าตอบแทน (6) ค่าใช้สอย (7) ค่าสาธารณูปโภค  
(8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจ่ายอื่น 
รายจ่ายลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อ้างอิงตามอัตราราคางานต่อหน่วยที่ส านักงบประมาณก าหนด รายการเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป อัตรากล้าละ 2.90 บาท  
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11. สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงาน ให้ข้ามข้อนี้) 
11.1 ด าเนินการได้ทันที    ☒ 

11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม  ☐  

11.3 ความพร้อมของโครงการ   ☐ 
1) ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ  
☒  มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย  ☐  ต้องจัดหาใหม่ 

☐  มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย      
พ้ืนที่ ด า เนินการอยู่ ภายใน เขตปุ าสงวนแห่ งชาติ  เ ขต พ้ืนที่ ปุ า ไม้ และ พ้ืนที่ อ่ืนๆ                
เขตพ้ืนที่ปุาชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในก ากับดูแลของกรมปุาไม้ 

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ  
☒  มีแล้วและสมบูรณ์  ☐  มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐  ไม่มี  
รูปแบบรายการ  1.แบบเรือนเพาะช ากล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 20 x 20 ม. 
  2.แบบเรือนเพาะช ากล้าไม้แบบเปิด ขนาด 30 x 30 ม. 

3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1-9.3 สามารถข้ามได้) 
☒  ไม่กระทบ  

☐  กระทบ  

☐  รายงาน EIA / รายงาน IEE  ผ่านการพิจารณาตามข้ันตอนแล้ว 

☐  อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามข้ันตอน 
4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค    

  ☒ มีพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที  ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม 

  ☐ ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มท้ังหมด  

กลุ่มเปูาหมายการจ้างงาน ประชาชน เกษตรกร วิสาหกิจ และบัณทิต มีความพร้อมด าเนินกิจกรรม 
และหน่วยงานพร้อมสนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคนิคเชิงวิชาการปุาไม้ 

5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
☒ มีแล้ว  ☐ ไม่มี      

6) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบ ารุงรักษา) ภายหลังด าเนิน 
โครงการแล้วเสร็จ 
☒ พร้อม  ☐ ไม่พร้อม     
1. ปุาชุมชนทุกแห่งมีคณะกรรมการจัดการปุาชุมชน 
2. ปุาชุมชนมีสมาชิกปุาชุมชนและสมาชิกในชุมชนพร้อมเป็นแรงงาน    
3. ปุาชุมชนมีพนักงานเจ้าหน้าที่ก ากับ ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ และติดตามผลทุกปุาชุมชน 
4. สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุาด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ปุาไม้อย่างต่อเนื่อง 
5. ประชาชนที่มาขอรับการแจกจ่ายกล้าไม้พันธุ์ดีต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย

การแจกจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2562 
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7) การสนับสนุนงบประมาณ 
☒ ไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณอ่ืนๆ         

☐ มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่ 

☐ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

☐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่เพียงพอ 
อีกทั้ง โครงการพัฒนาปุาไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นโครงการ        

ที่มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายการปีเดียว จึงไม่มีรายการผูกพัน              
อันจะก่อให้เกิดภาระงบประมาณรายจ่ายในปีต่อๆ ไป 
8) การก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
☒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ          

☐ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ  
12. ขอบเขตการด าเนินงาน  

12.1 กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า               
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
(1) จ้างแรงงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุา 1,482 เครือข่าย (จ้างงาน 5,928 คน) 
(2)  สร้างเครือข่ายใหม่ในพ้ืนที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จ านวน 700 เครือข่าย 
(3) สมาชิกเครือข่ายจัดท าเส้นทางล าลองให้ชุมชนสัญจร ลาดตะเวนปูองกันรักษาปุา 
    และควบคุมไฟปุา 700 กิโลเมตร 700 เครือข่าย (จ้างงาน 14,000 คน) 
การค านวณค่าใช้จ่าย  
(1) ค่าจ้างแรงงานเครือข่าย  

       - เครือข่ายเดิม   1,482 เครือข่าย X 4 คน X 3 เดือน X 9,000 บาท  
                    เป็นเงิน  160,056,000  บาท 
  (2) ค่าจ้างแรงงานจัดท าเส้นทางล าลอง เพ่ือลาดตระเวนปูองกันไฟปุา 
  - 700 เครือข่าย X 1 กิโลเมตร X 90,000 บาท   เป็นเงิน  63,000,000  บาท 
            (จ้างงาน 20 คน ต่อ 1 เครือข่าย) 
  (3) เงินอุดหนุนเครือข่ายใหม่  700 เครือข่าย X 50,000 บาท  เป็นเงิน 35,000,000  บาท 
     (4) ค่าใช้จ่ายบริหารงานโครงการ 108 หน่วยงาน                 เป็นเงิน   1,050,000   บาท 
        ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
        - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 525,000  บาท 
         - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก                                                 เป็นเงิน 525,000  บาท 
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12.2 กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น 

 ด าเนินการร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า 183 แห่ง 
(จ้างคน 1,410 คน) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพ้ืนที่ ด้วยกิจกรรมที่มีความส าคัญตาม
ศักยภาพของชุมชน ดังนี้  

(1) งานผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า 
 (2) งานพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้าไม้ 128 แห่ง 

 **โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานด้านการเพาะช ากล้าไม้ ประกอบด้วย งานจัดเตรียมแปลงเพาะ      
และเพาะเมล็ดไม้ งานย้ายช ากล้าไม้  และงานบ ารุงดูแล รักษากล้าไม้ ให้มีความพร้อม
สามารถน าไปแจกจ่ายได ้

             การค านวณค่าใช้จ่าย งานผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี  
  (1) เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 70 ล้านกล้า    เป็นเงิน 203,000,000  บาท 
  - ค่าจ้างแรงงาน 1,410 คน X 12 เดือน X 9,000 บาท  เป็นเงิน 152,280,000  บาท 
  - ค่าวัสดุ (เมล็ดไม้,ค่าวัสดุเพาะช า)               เป็นเงิน   50,720,000  บาท 
                *อ้างอิง จากอัตราราคางานต่อหน่วยที่ส านักงบประมาณก าหนด รายการเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป     
                 อัตรากล้าละ 2.90 บาท 
  (2) สร้างเรือนเพาะช า จ านวน 50 หลัง                      เป็นเงิน  16,482,000  บาท  
        (3) พัฒนาระบบน้ าเพื่อรองรับการผลิตกล้าไม้               เป็นเงิน  10,195,000  บาท 
12.3  กิจกรรมโครงการจ้างส ารวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไข

ปัญหาของ คทช.  เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ 
 ด าเนินการจ้างลูกจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปุาไม้ ในการส ารวจการครอบครองที่ดิน      
ปุาสงวนแห่งชาติ ในระดับหมู่บ้าน ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพ่ือรองรับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ 
จ านวน 3,000 หมู่บ้าน (จ้างงาน 3,300 คน)  
  การค านวณค่าใช้จ่าย 
  (1)  ค่าจ้างส ารวจ 3,000 คน X 4 เดือน  X 9,000 บาท     เป็นเงิน 108,000,000  บาท 

เป็นค่าจ้างงาน 1 คน/1 หมู่บ้าน ในการปฏิบัติงานส ารวจการครอบครองที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ 
โดยปฏิบัติงานระยะเวลารวม 8 เดือน (ต.ค. 2563 - พ.ค. 2564) 

  โดยมีรอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  รอบท่ี 1 จ านวน 1,500 อัตรา จ้าง 4 เดือน (ต.ค.63-ม.ค.64) ด าเนินการ 1,500 หมู่บ้าน 
  รอบท่ี 2 จ านวน 1,500 อัตรา จ้าง 4 เดือน (ก.พ.-พ.ค.64)    ด าเนินการ 1,500 หมู่บ้าน 
  (2)  ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ GIS เพ่ือรวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปแปลงที่ดิน (วุฒิปริญญาตรี)  
  300 คน X 12 เดือน X 15,000 บาท     เป็นเงิน  54,000,000    บาท 
  (3)  ค่าใช้จ่ายบริหารงานโครงการ 3,000 หมู่บ้าน X 5,200 บาท เป็นเงิน 15,600,000  บาท 
  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
  - ค่าวัสดุส านักงาน เป็นค่ากระดาษส าหรับพิมพ์แผนที่ และอ่ืนๆ 
  300 บาท/หมู่บ้าน       เป็นเงิน    900,000  บาท 
  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นค่าหมึกพิมพ์ส าหรับพิมพ์แผนที่ 
  460 บาท/หมู่บ้าน     เป็นเงิน 1,380,000  บาท 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ยานพาหนะ เพ่ือตรวจติดตามการท างาน  
  1 หมู่บ้าน/6 วัน     เป็นเงิน 13,320,000   บาท 
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12.4  กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน 
     เงินอุดหนุนสนับสนุนชุมชนเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาชุมชน 2,000 แห่ง                                  
(จ้างงาน 6,000 ราย โดยปุาชุมชน 1 แห่ง จ้างงาน 3 คน) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 (1) ปลูกเสริมปุาในพ้ืนที่ปุาชุมชน  
  (2) จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ เช่น ปูายปุาชุมชน ปูายแนวเขตปุาชุมชน ปูายชื่อต้นไม้ 
 (3) จัดท าฝายผสมผสานเพ่ือสร้างความชุ่มชื้นในพ้ืนที่ปุาชุมชน 
  (4) จัดท าทางตรวจการ/แนวกันไฟ ในพ้ืนที่ปุาชุมชน 
  ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามศักยภาพของปุาชุมชนแต่ละพ้ืนที่ 
  การค านวณค่าใช้จ่าย  
 (1) เงินอุดหนุนชุมชนบริหารจัดการปุาชุมชน 2,000 ปุาชุมชน X 70,000 บาท  
               (ระยะเวลา 5 เดือน ก.พ - มิ.ย.64)   เป็นเงิน 140,000,000  บาท  
  - ชุมชนน าไปใช้เป็นค่าจ้างแรงงานปลูกเสริมปุาในพ้ืนที่ปุาชุมชน 
                2,000 แห่ง X 48,000 บาท     เป็นเงิน 96,000,000  บาท 

 - ชุมชนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และจดัท าปูายประชาสัมพันธ์  
   2,000 แห่ง X 22,000 บาท     เป็นเงิน 44,000,000  บาท 

 (2) ค่าใช้จ่ายบริหารงานโครงการ 2,000 แห่ง X 2,000 บาท  เป็นเงิน 4,000,000  บาท 
   เจ้าหน้าที่กรมปุาไม้ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และติดตามผล 
   การด าเนินงาน    
  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
  - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    เป็นเงิน  2,000,000  บาท 
  - ค่าเบี้ยเลีย้ง                 เป็นเงิน 2,000,000  บาท 
 12.5 กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น  เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจชุมชน 
   ด าเนินการร่วมกับประชาชนพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือสร้างรายได้และเพ่ิมโอกาสให้ชุมชน             

ด้วยกิจกรรมท่ีสร้างอาชีพและการจ้างงาน (จ้างงาน 310 คน) ดังนี้ 
  (1)  งานพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ปุาไม้เพ่ือตลาดออนไลน์ 4 แห่ง (จ้างงาน 20 คน) 

(1.1) ก าหนดแผนงาน ส ารวจตลาดออนไลน์  
(1.2) ออกแบบผลิตภัณฑ์ปุาไม้ต้นแบบ 12 รูปแบบ 

(1.3) จดัท าผลิตภัณฑ์ปุาไม้ต้นแบบ จ านวน 12 รูปแบบๆ ละ 10 ชิ้น รวมจ านวน 120 ชิ้น 

(1.4) จัดท ารายงานสรุป/จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 
*จ้างแรงงานฝึกทักษะการใช้เครื่องมืองานไม้ และการออกแบบ ตลาดออนไลน์โดยใช้  
 วัตถุดิบจากสวนปุาหรือสวนวนเกษตร 
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  (2)  งานส่งเสริมและสืบสานงานโครงการพระราชด าริ 145 แห่ง (จ้างงาน 290 คน)  
    ด าเนินการจ้างบุคคล วุฒิปริญญาตรี โดยเน้นบุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่

โครงการ เพ่ือปฏิบัติงานในการน้อมน า ขยายผล และเผยแพร่แนวพระราชด าริ 
โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่               
เพ่ือประชาชนเหล่านั้นเกิดจิตส านึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของ
ตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้ปฏิบัติงานประจ าหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ ดังนี้ 

                        (2.1) ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  
                 (2.2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการพิเศษ กรมปุาไม ้ 

  การค านวณค่าใช้จ่าย  
  (1) งานพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ปุาไม้  

- ค่าจ้างแรงงานงานจัดท าผลิตภัณฑ์ปุาไม้ 4 แห่ง X 5 คน X 9,000 บาท X 3 เดือน  
   เป็นเงิน 540,000 บาท 

  - ค่าใช้จ่ายบริหารงานโครงการ 4 แห่ง X 60,000 บาท  
    เป็นเงิน 240,000 บาท 
    ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 

- ค่าวัสดุส านักงาน  40,000 บาท 
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  40,000 บาท 
- ค่าวัสดุก่อสร้าง   80,000 บาท 
- ค่าวัสดุการเกษตร  40,000 บาท 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000 บาท 

  (2) งานส่งเสริมและสืบสานงานโครงการพระราชด าริ 
      - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานงานพระราชด าริ (วุฒิปริญญาตรี)  
                    290 คน X 12 เดือน X 15,000 บาท  เป็นเงิน 52,200,000 บาท 

13. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง  

☒  ประชาชนที่ว่างงาน      8,910  คน  ☒  เกษตรกรที่ว่างงาน  21,428 คน  

☐  ผู้ประกอบการ             ☒  อ่ืนๆ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไม้ 20 คน/บัณฑิตว่างงาน 590 คน 

14. วิธีการด าเนินงาน 

14.1 ด าเนินการเอง ☐ 

14.2 จัดจ้าง ☒ 
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15.  แผนการด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตการด าเนินงานในข้อ 
12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการด าเนินแผนงาน/โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน     
1.กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า        
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

    

     1.1 จ้างแรงงานเครือข่ายความรว่มมอืในการควบคุมไฟปุา (1,482 เครือข่าย)     
     1.2 เงินอดุหนุนสร้างเครือข่ายใหม่ในพืน้ที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (700 เครอืข่าย)     
     1.3 เส้นทางล าลองให้ชมุชนสญัจร ลาดตะเวนปูองกนัรกัษาปุาและควบคุมไฟปุา (700 กม. 700 เครือข่าย)      
     1.4 บริหารงานโครงการ (108 หน่วยงาน)     
2. กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลกูต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น      
     กิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี เพือ่รองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายหลังการ
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

    

     2.1 ผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า (จ้างงาน 1,410 คน )     
           - งานจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม ้     
           - งานย้ายช ากล้าไม ้     
           - งานบ ารุงดูแลรักษากล้าไม ้     
     2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตกล้าไม ้     
           - ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ าเพือ่รองรับการผลิตกล้าไม้     
           - จัดสร้างเรือนเพาะช ากล้าไมแ้บบถอดประกอบ ขนาด 20X20 ม.     
           - จัดสร้างเรือนเพาะช ากล้าไมแ้บบเปิด ขนาด 30X30 ม.         
3. กิจกรรมโครงการจ้างส ารวจการครอบครองท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหา
ของ คทช. เพ่ือรองรับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ 

    

     3.1 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้ชว่ยงานเจ้าหน้าที่ปุาไม้        
     3.2 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้จัดประชุมชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านเปูาหมาย        
     3.3 ผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ปุาไม้ ด าเนนิการส ารวจการครอบครองที่ดนิในพืน้ที่ปุาสงวนแห่งชาติ      
     3.4 เจ้าหน้าที่ GIS รวบรวมและจัดท ารปูแปลงที่ดิน     
     3.5 รายงานและติดตามผล      
4. กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน     
     4.1 เงินอดุหนุนชุมชนบริหารจัดการปุาชุมชน 2,000 แห่ง       
           - ปลูกเสริมปุาในพืน้ที่ปุาชุมชน      
           - จัดท าปูายประชาสัมพนัธ์ เช่น ปูายปุาชุมชน ปูายแนวเขตปุาชมุชน ปูายชื่อต้นไม ้          
           - จัดท าฝายผสมผสานเพือ่สร้างความชุ่มชืน้ในพื้นที่ปุาชุมชน          
           - จัดท าทางตรวจการ/แนวกันไฟ ในพื้นที่ปุาชุมชน          
     4.2 บริหารงานโครงการ     
5. กจิกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานท่ีอพยพกลับท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกจิชุมชน     
     5.1 กิจกรรมพัฒนาการผลิตภัณฑ์ไม้เพือ่การตลาดออนไลน์     
             - วางแผนงาน ตรวจเอกสาร และส ารวจตลาดการคา้สินคา้ผลติภัณฑ์ปุาไม้ ในตลาดออนไลน ์     
           - ออกแบบผลิตภัณฑ์ปุาไม้ต้นแบบ     
           - จัดท าผลิตภัณฑ์ปุาไม้ต้นแบบ     
           - จัดท ารายงานสรุปและจัดพิมพเ์อกสารเผยแพร่     
     5.2 กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานงานพระราชด าริ                                                  



16. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการด าเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การด าเนินแผนงาน/
โ ค ร ง ก า ร จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ จ่ า ย จ า ก แ ห ล่ ง เ งิ น อ่ื น ๆ  ที่ น อ ก เ ห นื อ เ งิ น กู้ ภ า ย ใ ต้ พ ร ะ ร า ช ก า ห น ด  ใ ห้ แ ย ก แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ร ะ ห ว่ า ง เ งิ น กู้ ภ า ย ใ ต้ 
พระราชก าหนดและแหล่งเงินอื่นๆ ให้ชัดเจนด้วย 

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน    ☐ รายวัน  ☒ รายเดือน ☐ ตามงวดงาน 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมทัง้สิ้น 119.1270     115.6370     116.9140     135.1050     65.5050       65.5050       65.5050       65.5050       49.9400       21.5400       21.5400       21.5400       

1.กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปา่ 
เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน

54.4020       53.3520       53.3520       98.0000       

     1.1 จ้างแรงงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปา่ (1,482 เครือข่าย) 53.3520 53.3520 53.3520
     1.2 เงินอดุหนุนสร้างเครือข่ายใหม่ในพื้นท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (700 เครือข่าย) 35.0000
     1.3 เส้นทางล าลองใหชุ้มชนสัญจร ลาดตะเวนปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ (700 กม. 700 เครือข่าย) 63.0000
     1.4 บริหารงานโครงการ (108 หน่วยงาน) 1.0500
2. กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกตน้ไม้ เพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียวเพ่ือสร้างงาน สร้างรายไดใ้หกั้บชุมชนในทอ้งถ่ิน 38.0500       38.0500       39.3670       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       
    กจิกรรมผลิตกล้าไม้พันธุดี์ เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมภายหลังการระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

38.0500 38.0500 39.3670 12.6900 12.6900 12.6900 12.6900 12.6900 12.6900 12.6900 12.6900 12.6900

    2.1 ผลิตกล้าไม้พันธุดี์ 70 ล้านกล้า 38.0500       38.0500       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       12.6900       
         - งานจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้
         - งานย้ายช ากล้าไม้
         - งานบ ารุงดูแลรักษากล้าไม้
    2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตกล้าไม้ 26.6770
         - ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ าเพื่อรองรับการผลิตกล้าไม้ 10.1950
         - จัดสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 20X20 ม. 4.3140
         - จัดสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้แบบเปดิ ขนาด 30X30 ม. 12.1680
3. กิจกรรมโครงการจ้างส ารวจการครอบครองทีด่นิปา่สงวนแหง่ชาต ิตามมาตรการแก้ไขปญัหาของ คทช .
เพ่ือรองรับการฟ้ืนฟูพ้ืนทีป่า่ไม้

21.9450 19.6650 19.6650 19.6650 19.6650 19.6650 19.6650 19.6650 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000

     3.1 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ซักซ้อมแนวทางการปฏบิติังานกบัผู้ช่วยงานเจ้าหน้าท่ีปา่ไม้
     3.2 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้จัดประชุมชีแ้จงราษฎรในหมู่บา้นเปา้หมาย 2.0400 0.9000
     3.3 ผู้ช่วยงานเจ้าหน้าท่ีปา่ไม้ ด าเนินการส ารวจการครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีปา่สงวนแหง่ชาติ 13.5000 13.5000 13.5000 13.5000 13.5000 13.5000 13.5000 13.5000
     3.4 เจ้าหน้าท่ี GIS รวบรวมและจัดท ารูปแปลงท่ีดิน 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000
     3.5 รายงานและติดตามผล 1.9050 1.6650 1.6650 1.6650 0.7650 1.6650 1.6650 1.6650
4. กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากปา่ชุมชน 0.4000 28.8000 28.8000 28.8000 28.8000 28.4000
     4.1 เงินอดุหนุนชุมชนบริหารจัดการปา่ชุมชน 2,000 แหง่ 28.0000 28.0000 28.0000 28.0000 28.0000
          - ปลูกเสริมปา่ในพื้นท่ีปา่ชุมชน
          - จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ เช่น ปา้ยปา่ชุมชน ปา้ยแนวเขตปา่ชุมชน ปา้ยชือ่ต้นไม้
          - จัดท าฝายผสมผสานเพื่อสร้างความชุม่ชืน้ในพื้นท่ีปา่ชุมชน
          - จัดท าทางตรวจการ/แนวกนัไฟ ในพื้นท่ีปา่ชุมชน
     4.2 บริหารงานโครงการ 0.4000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.4000
5. กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานทีอ่พยพกลับทอ้งถ่ิน เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน 4.7300 4.5700 4.5300 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500
     5.1 กจิกรรมพัฒนาการผลิตภณัฑ์ไม้เพื่อการตลาดออนไลน์ 0.3800 0.2200 0.1800
           - วางแผนงาน ตรวจเอกสาร และส ารวจตลาดการค้าสินค้าผลิตภณัฑ์ปา่ไม้ในตลาดออนไลน์ 0.0400
           - ออกแบบผลิตภณัฑ์ปา่ไม้ต้นแบบ 0.0400
           - จัดท าผลิตภณัฑ์ปา่ไม้ต้นแบบ 0.3000 0.1800 0.1800
           - จัดท ารายงานสรุปและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 0.0400
     5.2 กจิกรรมจ้างเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500 4.3500

กิจกรรมโครงการ/แผนการใช้จ่ายเงิน
ปงีบประมาณ 2564 (ล้านบาท)
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2   ชื่อ-สกุล  นายพฤกษ์  โสโน 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกปุา  ส านักส่งเสริมการปลูกปุา                

 โทรศัพท์  (ส านักงาน/มือถือ)   02 561 4292 ต่อ 5611  โทรสาร   02 579 2729 
  E-mail      Sono_phruek@gmail.com   Line ID   0892025186  

 
3     ชื่อ-สกุล  นายธีรยุทธ  สมตน       

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักจัดการที่ดินปุาไม้   ส านักจัดการที่ดินปุาไม ้  
 โทรศัพท์  (ส านักงาน/มือถือ)  081- 831-1954  โทรสาร 02-579-5574 

 E-mail   T_YUT38@hotmail.com  Line ID 0818311954  
   

  4  ชื่อ-สกุล   นางนันทนา  บุณยานันต์        
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักจัดการปุาชุมชน  ส านักจัดการปุาชุมชน   
 โทรศัพท์  (ส านักงาน/มือถือ)  025614292-3 ต่อ 5655   
    
 5  ชื่อ-สกุล    นายพัฒนพงษ์  สมิตติพัฒน์ 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  
 กอง/ส านัก  ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ     

 โทรศัพท์    (ส านักงาน/มือถือ)  02 5614292-3 ต่อ 5059  โทรสาร    02 5792740 
   
 6  ชื่อ-สกุล   นายสุชาติ  กัลยาวงศา    
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้  ส านักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้  
 โทรศัพท์  (ส านักงาน/มือถือ)  083-017-9134  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




