
คู่มือการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมโครงการรวมใจไทย  
ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน  

สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น  

ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม ้



ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ่้ายเงินกูใ้นคราวประชุม คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๓ 
อนุมติั “โครงการพฒันาป่าไม ้สร้างงาน สร้างรายได ้เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน” 
ของกรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้จ่ายจากเงินกู้
ภายใตแ้ผนงานท่ี ๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุน้การบริโภคภาคครัวเรือนและ
เอกชน ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการจา้งงานให้เกิดรายไดแ้ก่ ประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หลักการและเหตุผล  

 ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไมจึ้งได้จดัท า “กิจกรรมโครงกำร
รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพ่ือสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับ ชุมชนใน
ท้องถิ่น” ข้ึนโดยมีระยะเวลาด าเนินงาน 1 ปี เพื่อตอบสนองวตัถุประสงคแ์ผนงาน
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต ้พ.ร.ก.ฯ อีกทั้งยงัเป็นการสนับสนุนมาตรการของ
รัฐบาลในการช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้รูปแบบของการจ้างงานในชุมชนท้องถ่ิน 
ทุกภูมิภาคในประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการผลิตกล้าไม้พนัธ์ุดี 
ตอบสนองความต้องการปลูกต้นไม้ของประชาชน เป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
ใหส้อดคลอ้งตามแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีดว้ย 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

 เพื่อส่งเสริมและกระตุน้การบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจา้ง
แรงงานให้เกิดรายได้แก่ ประชาชนในท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติด เ ช้ือไว รัสโคโรนา  201 9   
รวมทั้งพฒันาทกัษะอาชีพดา้นการเพาะช ากลา้ไม ้ 

 เพื่อผลิตกล้าไม้พนัธุ์ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้มีค่าเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและในชุมชนท้องถ่ิน  
รวมทั้งพื้นท่ีในความรับผดิชอบของภาครัฐและเอกชน 

 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหไ้ดต้ามแผนยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20  ปี 

 เพื่อสร้างอาชีพใหก้บัประชาชนในอนาคต ดว้ยการพฒันา
ทกัษะอาชีพดา้นการเพาะช ากลา้ไม ้

วัตถุประสงค ์
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

พื้นที่ด าเนินงาน 

 หน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ จ านวน 183 แห่ง 

*หมายถึง : อา้งอิงจ านวนหน่วยงานตามหน่วยเบิกจ่าย 
                    ซ่ึงตั้งอยูใ่น 75 จงัหวดั ทัว่ประเทศไทย 
ยกเวน้ จงัหวดักรุงเทพมหานคร และจงัหวดัสมุทรสงคราม 

1. ส านักส่งเสริมการปลูกป่า   14     แห่ง 
   - ศูนย์เพาะช ากล้าไม้  

2. ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ      22     แห่ง 
3. ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้                          1      แห่ง 
4. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่                 146    แห่ง 
     - สถานีเพาะช ากล้าไม้  91  แห่ง 
     - โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้  2    แห่ง 
     - สวนป่า    5    แห่ง 
     - สถานีวนวัฒนวิจัย   1 แห่ง 
     - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้  2 แห่ง 
     - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 45 แห่ง 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

วิธีการด าเนินงาน 

จดัท าแผนปฏิบติังานและแผนประมาณการค่าใชจ่้าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(พ.ร.ก. เงินกู)้ หรือ Action Plan เสนออนุมติั 

แผนปฏิบัติงานและแผนประมาณการค่าใช้จ่าย (Action Plan)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก.เงินกู)้ 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

จดัซ้ือ/จดัหาวสัดุส าหรับผลิตกลา้ไมพ้นัธ์ุดี (เพาะช ากลา้ไมท้ัว่ไป) 
 วงเงินตามท่ีระบุในค าช้ีแจง ปม.2 

วิธีการด าเนินงาน (ต่อ) 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

วิธีการด าเนินงาน (ต่อ) 

รับสมคัรบุคคลภายนอกเพื่อจา้งด าเนินงานเพาะช ากลา้ไม ้
 กิจกรรมโครงการรวมใจไทยฯ โดยมีระยะเวลา 12 เดือน  

(ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564) 
จ านวนผูรั้บจา้ง ตามท่ีระบุในค าช้ีแจง ปม.2 

จดัท าข้อตกลงจ้างเหมา 

ผู้ รับจ้างด าเนินการตามข้อตกลง 

รับสมคัรกลุม่ประชาชนวา่งงาน 
ในพืน้ท่ีจงัหวดัหรือพืน้ท่ีใกล้เคียง 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

จดัท าขอ้ตกลงการจา้งด าเนินงานเพาะช ากลา้ไม ้ 
โดยระบุลกัษณะงานตาม Action Plan  

ท่ีไดรั้บการอนุมติัเป็นรายเดือนหรือ 12 งวดงาน 
โดยจ่ายค่าจา้ง จ  านวน 12 งวด  งวดละ 9,000 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 108,000 บาทต่อราย 

วิธีการด าเนินงาน (ต่อ) 
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จดัท าป้ายกิจกรรมโครงการฯ ใหช้ดัเจน  
โดยแยกออกจากงบประมาณปกติ 

หรือจดัท าป้ายระบุช่ือผูรั้บจา้งท่ีรับผดิชอบในแต่ละแปลง 



ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ(ต่อ) 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ(ต่อ) 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ(ต่อ) 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ(ต่อ) 

ผนวก ๑ 
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เพื่อสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ(ต่อ) 

ผนวก ๒ 
ขอบเขตของงานจ้างด าเนินงานเพาะช ากล้าไม้ 

กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เพื่อสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ(ต่อ) 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ(ต่อ) 

** ระบุรายละเอียดงวดงานใหส้อดคลอ้งตาม  
Action Plan ท่ีเสนออนุมติั 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ(ต่อ) 

16 

ใบเสนอราคา 

**รายละเอียดลกัษณะงานต้องสอดคล้องกบั 
 ผนวก2 ขอบเขตของงาน 



ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ(ต่อ) 
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**รายละเอียดลกัษณะงานต้องสอดคล้องกบั 
 ผนวก2 ขอบเขตของงาน 

ใบเสนอราคา 



ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ(ต่อ) 

ใบเสนอราคา 

**รายละเอียดลกัษณะงานต้องสอดคล้องกบั 
 ผนวก2 ขอบเขตของงาน 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ส าเนาบตัรประชาชน 
ส าเนาบตัรประชาชนทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั  

พร้อมลายเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ต้องมีหน้าแรก และหน้าท่ีมีช่ือผู้ รับจ้าง 
พร้อมลายเซน็รับรองส าเนาถกูต้อง 

ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก 
หน้าแรกท่ีมีช่ือผู้ รับจ้าง 

พร้อมลายเซน็รับรองส าเนาถกูต้อง 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ(ต่อ) 
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เอกสารประกอบใบเสนอราคา 



ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1. ให้หน่วยงานเพาะช ากล้าไม้รายงานตามแบบรายงานผลการปฏิบตัิงาน  
ประจ างวดงาน โดยรายงานเป็นประจ าทกุเดือน (เดือนละ 1 งวดงาน) 

20 

รายงานประจ างวด 



ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2.  ให้หน่วยงานจดัท าบญัชีกล้าไม้ (แบบ1)  
รายงานกรมป่าไม้ทราบภายในวนัท่ี 10 ของเดือนถดัไป 
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บญัชีกล้าไม้ แบบ 1 

(ต่อ) 



ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

กลา้ไมพ้นัธ์ุดี 70 ลา้นกลา้ ส าหรับสนบัสนุนทุกภาคส่วน 
ปลูกตน้ไม ้ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวลดภาวะโลกร้อน 

ชุมชนมีเงินหมุนเวยีน จากการสร้างอาชีพและ
สร้างรายได ้เกิดการจา้งแรงงาน 1,410 ราย  

เกิดการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 
สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนรักป่า  

ประชาชนไดรั้บการฝึกทกัษะดา้นการเพาะช ากลา้ไม ้
สามารถสร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ภาคผนวก 

แผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พ.ร.ก.เงินกู้) 
กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลกูต้นไม้ เพิ่มพืน้ที่สีเขียว  

เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบัชมุชนในท้องถ่ิน  

ส านักโครงการพระราชด ารแิละกจิการพิเศษ สักนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4  
(ตาก) 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3  
(ล าปาง) 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  
(เชียงใหม)่ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 
(อุดรธานี) 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5  
(สระบุรี) 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2  
(เชียงราย) 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 
(ชลบุรี) 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10  
(ราชบุรี) 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 
(สงขลา) 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12  
(นครศรีธรรมราช) 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11  
(สุราษฎร์ธานี) 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 
(ขอนแก่น) 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8  
(นครราชสีมา) 

แผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พ.ร.ก.เงินกู้) 
กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลกูต้นไม้ เพิ่มพืน้ที่สีเขียว  

เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบัชมุชนในท้องถ่ิน  

ภาคผนวก 
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ภาคผนวก 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  
สาขาแม่ฮ่องสอน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 
สาขาแพร่ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4  
สาขาพิษณุโลก 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 
สาขานครสรรค ์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7  
สาขาอุบลราชธาน ี

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6  
สาขานครพนม 

แผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พ.ร.ก.เงินกู้) 
กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลกูต้นไม้ เพิ่มพืน้ที่สีเขียว  

เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบัชมุชนในท้องถ่ิน  
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ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

แผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พ.ร.ก.เงินกู้) 
กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลกูต้นไม้ เพิ่มพืน้ที่สีเขียว  

เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบัชมุชนในท้องถ่ิน  

ภาคผนวก 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 
สาขาเพชรบุรี 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9  
สาขาปราจีนบุรี 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13  
สาขานราธิวาส 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12  
สาขากระบี่ 



ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 

ภาคผนวก 
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ข้อตกลงการจ้าง 

ใบเสนอราคา ภาคผนวก 2  ภาคผนวก 1 

Action Plan 

เอกสารประกอบการจ้างด าเนินงานเพาะช ากล้าไม้ 



ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  กรมป่ำไม้ 
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วิธีการด าเนินงาน 
1. การจัดท า Action Plan 
2. การจัดท าข้อตกลงการจ้าง 
3. การก าหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
4. การก าหนดขอบเขตของงานจ้างด าเนินงานเพาะช ากล้าไม ้

** การด าเนินงานตามข้อ 1-4 ต้องมีความสอดคล้องในลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
และสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

 โดยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ** 

   ** หมายเหตุ **   



ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม ้


