
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ 
กิจกรรมพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ป่าไม้ 

เพื่อการตลาดออนไลน์ 
 

กรมป่าไม้ 



คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ 

กิจกรรมพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ป่าไม้เพื่อการตลาดออนไลน ์
----------------------------------------------------------------------------- 

โครงการกิจกรรมพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ป่าไม้เพื่อการตลาดออนไลน์ มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลผลิตจากสวนป่าหรือสวนวนเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบจ าหน่ายในตลาดออนไลน์  พัฒนาอาชีพ
ด้านงานไม้ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ป่าไม้ และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสวนป่าหรือสวนวนเกษตรส าหรับ
จ าหน่ายในตลาดออนไลน์ พัฒนาบุคลากรแรงงานด้านทักษะการใช้เครื่องมืองานไม้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ป่าไม้ และเพื่อจ้างแรงงานท่ีได้ผลกระทบจากระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid–19)  

พื้นท่ีด าเนินการ 4 ศูนย์ ได้แก่.ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคเหนือ จังหวัดล าปาง ศูนย์พัฒนา 
การใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น และ ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลผลิตของโครงการ ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบเพื่อการค้าในตลาดออนไลน์โดยใช้วัตถุดิบ
จากสวนป่าหรือสวนวนเกษตร จ้างแรงงานผู้ได้รับผลกระทบช่วงโรคระบาดโควิด-๑๙ และรายงาน 
ผลการด าเนินงานแสดงขั้นตอนการออกแบบและการผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบเพื่อการค้าในตลาดออนไลน์  
โดยใช้วั ตถุ ดิบจากสวนป่ าหรื อสวนวน เกษตร  โดยมี ตั ว ช้ีวั ด เป็น  ผลิตภัณฑ์ป่ าไม้ ต้นแบบ  
จ านวน 48 รูปแบบๆ ละ 10 ช้ิน รวมจ านวน 480 ช้ิน การจ้างแรงงาน จ านวน 20 คน ระยะเวลา 3 เดือน 
อัตราจ้างเหมา 9,000 บาทต่อเดือน และรายงานผลการด าเนินงานแสดงขั้นตอนการออกแบบและการ
ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบ จ านวน 480 เล่ม  

ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการเกิดการจ้างงาน
แรงงาน 20 คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในอัตราค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน ท าให้แรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีรายได้เพิ่มขึ้นรวม 27,000 บาทต่อคน  
การด าเนินโครงการนี้เป็นโครงการท่ีฝึกทักษะการปฏิบัติทางด้านการออกแบบและทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์
ป่าไม้ท่ีใช้วัตถุดิบจากสวนป่าหรือสวนวนเกษตรที่กรมป่าไม้ส่งเสริมประชาชนปลูกต้นไม้ ซึ่งผู้รับจ้างท้ัง 20 คน 
จะได้รับองค์ความรู้และทักษะด้านนี้ตลาดระยะเวลา 3 เดือนท่ีจ้างงาน เมื่อส้ินสุดโครงการผลผลิตท่ีได้คือ 
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบป่าไม้ จ านวน 48 รูปแบบ รวมจ านวน 480 ช้ิน ท่ีออกแบบมาเพื่อจัดจ าหน่วยบนตลาด
ออนไลน์ ความคุ้มค่าของโครงการนี้เป็นการสร้างแรงงานฝีมือท่ีได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริง จ านวน 20 คน 
เป็นเวลา 3 เดือน เข้าสู่ตลาดแรงงาน และสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากค่าแรงงานท่ีมีฝีมือ และสามารถสร้าง
เริ่มอาชีพด้วยตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 

ระยะเวลาด าเนินงาน  3  เดือน (ปีงบประมาณ 2564 เริ่มเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563)  
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วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของโครงการ  

งบ
รายจ่าย* 
 

หมวด
รายจ่าย
ย่อย** 

 

ประเภท
รายการ 

 

รายละเอียด วงเงิน (ล้านบาท) 
ช่ือรายการ 

 
จ านวน 
(หน่วย
นับ) 

เงินกู้
ภายใต้ 
พ.ร.ก.  

เงิน
งบประมาณ 

/อื่นๆ 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาประชาชน 20 คน ราย
เดือนๆ ละ 9,000 บาท จ านวน 3 
เดือน 

20 คน 0.54 - 0.54 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าวัสดุ 1.ค่าวัสดุส านักงาน 
2.ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 
3.ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
4.ค่าวัสดุก่อสร้าง  
5.ค่าวัสดุการเกษตร 

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

 0.24 - 0.24 

รวม     0.78 - 0.78 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคเหนือ จังหวัดล าปาง  2.
ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี  3.ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ 4.ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
ภายใต้การก ากับดูแลของส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรม
ป่าไม้ โดยแต่ละศูนย์ฯ จะได้รับงบประมาณเท่าๆ กัน เพื่อน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบ ของแต่ละ
ศูนย์ฯ จ านวน 12 รูปแบๆ ละ 10 ช้ิน รวมจ านวน 120 ช้ินต่อศูนย์ และรวมท้ังโครงการจะได้
ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบรวม 48 รูปแบบ รวมจ านวน 480 ช้ิน พร้อมรายงานขั้นตอนการออกแบบการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบ รูปแบบละ 10 เล่ม ซึ่งจะได้เอกสารรวม 480 เล่ม พร้อมเผยแพร่ร่วมกับ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบ และการจ้างแรงงานเป็นลักษณะการจ้างเหมาบริการ  

กลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง จ านวน 20 คน 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.วางแผนงาน ตรวจเอกสาร และส ารวจ
ตลาดการค้าสินค้าผลิตภัณฑ์ป่าไม้ในตลาด
ออนไลน ์

   

2.ออกแบบผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบ    
3.จัดท าผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบ    
4.จัดท ารายงานสรุปและจัดพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

1.วางแผนงาน ตรวจเอกสาร และส ารวจตลาดการค้าสินค้า
ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ในตลาดออนไลน์ 

0.0400 - - 0.0400 

2.ออกแบบผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบ 0.0400 - - 0.0400 
3.จัดท าผลิตภัณฑ์ป่าไม้ต้นแบบ 0.3000 0.1800 0.1800 0.6600 
4.จัดท ารายงานสรุปและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ - 0.0400 - 0.0400 

รวม 0.3800 0.2200 0.1800 0.7800 
หมายเหตุ: โปรดประมาณการแผนการใช้จ่ายโครงการเป็นรายเดือน เมื่อโครงการ ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้
หน่วยงานรับผิดชอบจัดส่งแผนการใช้จ่ายตามรูปแบบท่ีก าหนด 

 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 

1 ช่ือ-สกุล  นายสุชาติ  กัลยาวงศา    

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  กอง/ส านัก วิจัยและพัฒนาการป่าไม ้  

โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)  083-017-9134    โทรสาร   
   

2 ช่ือ-สกุล  นางสาวศรัญธร  สุขวัฒน์นิจกูล   

ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กอง/ส านัก วิจัยและพัฒนาการป่าไม้   

โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)  098-267-0999   โทรสาร   
  

3 ช่ือ-สกุล  นายบางรักษ์  เชษฐสิงห์    

ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กอง/ส านัก วิจัยและพัฒนาการป่าไม้   

โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)  083-006-4258   โทรสาร   
  

E-mail  chadthasing@gmail.com  Line ID       

4 ช่ือ-สกุล  นายทินกร  พิริยโยธา    

ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กอง/ส านัก วิจัยและพัฒนาการป่าไม้   

โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)  090-914-9470   โทรสาร   
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5 ช่ือ-สกุล  นายกฤษชนะ  นิสสะ    

ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กอง/ส านัก วิจัยและพัฒนาการป่าไม้   

โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)  092-406-8844   โทรสาร   
  

6 ช่ือ-สกุล  นายสุชาติ  นิ่มพิลา    

ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กอง/ส านัก วิจัยและพัฒนาการป่าไม้   

โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)  092-246-3009   โทรสาร   
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 

กิจกรรมพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ป่าไม้เพื่อการตลาดออนไลน ์

ประจ าเดือน..................................................................พ.ศ.............................................. ..... 

ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................................................... 

ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้  ส านกัวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  กรมป่าไม้ 

ล าดับท่ี กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

 

ลงช่ือ.................................................ผู้รายงาน 

(.........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................ 

 

 

ลงช่ือ................................................. 

(.........................................................) 

ผู้อ านวยการส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ 

 

 

ลงช่ือ................................................. 

(.........................................................) 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
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แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 

กิจกรรมพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ป่าไม้เพื่อการตลาดออนไลน ์

ประจ าเดือน.............................................................พ.ศ................................................... 

ชื่อหน่วยงาน........................................................................................................................................... 

ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้  ส านกัวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  กรมป่าไม้ 

ล าดับท่ี กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

     

     

     

     

     

     

 

ลงช่ือ.................................................ผู้รายงาน 

(.........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................ 

 

 

ลงช่ือ................................................. 

(.........................................................) 

ผู้อ านวยการส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ 

 

 

ลงช่ือ................................................. 

(.........................................................) 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

 


