
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕6๓ เห็นชอบและอนุมัติแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. 256๓ ตาม
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕6๓ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ซึ่งรวมถึง “โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน” วงเงินไม่เกิน ๘๖๓.๓๖๓๐ ล้านบาท ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังกล่าว ตามโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมโครงการ
พัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถ่ินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบ
สานพระราชด าริ วุฒิปริญญาตรี จ านวน 290 อัตรา โดยปฏิบัติงานประจ าหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ จ านวนทั้งสิ้น 145 
แห่ง เพื่อปฏิบัติงานในการน้อมน า ขยายผล และเผยแพร่แนวพระราชด าริ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อประชาชนเหล่านั้นเกิดจิตส านึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถ่ินของตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนต่อไป  
 

 
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำรแิละกิจกำรพิเศษ 

กรมป่ำไม ้
กันยำยน 256๓ 

 



สำรบัญ 
 

                      หน้ำ    

รายละเอียดโครงการ ฯ   1 - 3 

สรปุกรอบการจ้างงานแยกรายหน่วยปฏิบัติ  4 - 9  

ข้ันตอนการสรรหาเจ้าหน้าที ่  10  

คุณสมบัติของผูร้ับจ้าง  11 

ขอบเขตการจ้างงาน  12 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน     13 

การรายงานผล  14 

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ หลกัการทรงงาน        15 - 31 
และแนวพระราชด าริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ภาคผนวก   

- ร่างประกาศรับสมัคร 

- ใบสมัคร 

- ร่างข้อตกลงการจ้าง 

- ร่างใบเสนอราคา 

- ร่างบัตรประจ าตัวผู้รบัจ้าง 

- แบบรายงานผลการปฏิบัตงิานของผู้รบัจ้าง 

- คิวอาร์โค้ดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 



แผนงำนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
แผนงำนรองส่งเสริมและกระตุ้นกำรบริโภคครัวเรือนและเอกชน ฯ 

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
กิจกรรมโครงกำรพัฒนำอำชีพของกลุ่มแรงงำนท่ีอพยพกลับท้องถิ่นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

กิจกรรมจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
1. กรมป่าไม้ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
2. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 10 สาขา 
3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 121 โครงการ 

สรุปสำระส ำคัญ 
ข้อมูลท่ัวไป 

 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตลอดระยะ 
เวลากว่า 70 ปี ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้งชาติด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์
สุขส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทยสมดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทุ่มเทพระวรกาย พระก าลัง   
พระสติปัญญา พระวิริยอุตสาหะ ในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ  ด้วยพระองค์เอง และดว้ยพระปรชีาสามารถ 
การทรงงานของพระองค์เป็นการด าเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยสามารถ
ปฏิบัติได้จริงโดยทรงเน้น “การพัฒนาคน”เป็นตัวตั้ง ยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน การมีส่วนร่วมตัดสินใจของ
ประชาชน ตลอดจนภูมิสังคมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และการพึ่งตนเองจนเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์
ทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะในด้านดิน น้ า ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากทรงพระราชทานพระราชด าริ
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งทุก
โครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ “ความอยู่ดีกินดีและความผาสุก” ของประชาชนทั้งสิ้น จนถึงปัจจุบันมีโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ได้ทรงพระราชทานไว้มากกว่า 4,741 โครงการ 

แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะทรงเสด็จสวรรคตแล้ว แต่ “พระราชด าริ” คือ 
แนวคิดและปรัชญา “พระราชด ารัส” คือค าสั่งสอน ตักเตือน ให้สติ “พระราชกรณียกิจ” คือ หลักการทรงงานและ
“พระราชจริยวัตร” ของพระองค์ คือ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย ซึ่งจะยังคงอยู่ คู่
แผ่นดินไทยตลอดไป ซึ่ง“ศาสตร์พระราชา” เหล่าน้ี สามารถน้อมน าไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่การประกอบ
กิจวัตรประจ าวัน และสัมมาชีพของแต่ละ “บุคคล” ไปจนถึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างและพัฒนาประเทศ
ให้ยั่งยืน และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ในการน้อมน าพระราชกรณียกิจ
ของพระราชบิดา และพระราชมารดา ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ า สวัสดิการสังคม การเกษตร สาธารณสุข การส่งเสริม
อาชีพ และสิ่งแวดล้อมไปด าเนินตามรอยพระยุคลบาทของทั้งสองพระองค์ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และขยายผล
ต่อยอดในสิ่งที่พระราชชนกและพระราชมารดา ได้ทรงวางแนวทางไว้ เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ด ารงชีวิตด้วยความ
ยั่งยืน ร่มเย็น และเป็นสุขสืบไป 

 
/กรมป่าไม้... 
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กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่สนองงานพระราชด าริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพระราชด าริ ให้เกิดความ
สมดุลของระบบนิเวศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถ่ินใหด้ข้ึีน และสามารถ
อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดท า “โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
และสืบสานงานพระราชด าริ” ข้ึน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้น้อมน า ขยายผล และเผยแพร่ แนวพระราชด าริ โดยเฉพาะด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสามารถถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดจิตส านึกรักและหวงแหนในทรัพยากร 
ธรรมชาติในท้องถ่ินของตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนตลอดไป 

รำยละเอียดกิจกรรม 
1. งบประมำณ      52,200,000  บาท 
 - งบด าเนินงาน           52,200,000  บาท 

2. สถำนท่ี/พ้ืนท่ี ด ำเนินกำร 
 - ส่วนกลาง ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ กรมป่าไม้ 

- ส่วนภูมิภาค 1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13  
     และส านักจัดการทรัพยากรป่าไมส้าขา 10 สาขา 

 2) โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จ านวน 121 โครงการ 

 3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตามโครงการได้น้อมน า ขยายผล และเผยแพร่แนวพระราชด าริ โดยเฉพาะด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสามารถถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตส านึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตนเอง และ
สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน  
 3.3 เพื่อให้เกิดการจ้างงานและประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 4 เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

เกิดการจ้างงานเพื่อเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ  
 
งบประมาณ 

อัตรา 
 
 

บาท 
 

0 
 
 

0 
 

290 
 
 

52,200,000 
    

 

 
 
 
 
 

/(5) แผนกำรปฏิบัติงำน... 
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5. แผนกำรปฏิบัติงำน 
 

 
6. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

 
 7. กำรจัดสรรงบประมำณ  
 หน่วยปฏิบัต ิ 
 1) ปฏิบัติงานในพื้นทีส่่วนกลาง  วงเงิน     1,080,000  บาท 

2) ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิภาค  วงเงิน              51,120,000  บาท 
หน่วยเบิกจ่าย  

  1) หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง  วงเงิน    15,120,000  บาท 
2) หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค  วงเงิน               37,080,000  บาท 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1) ประชาชนในพื้นที่ได้ประจักษ์และน้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 2) ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตส านึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตนเอง และสามารถ 
              อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน 
 3) เกิดการการกระตุ้นเศรษฐกิจและมีจ้างงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทีป่ฏบิตั ิ  หน่วยนับ 
แผนกำรปฏิบตัิงำน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
ตัวชี้วดั : เกิดการจ้างงานเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

อัตรา 
 

           290 

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสาน
พระราชด าริ 

อัตรา 
 

           290 

หมวดรำยจ่ำย 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

งบด ำเนินงำน 
4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 52,200,000 

งบลงทนุ 
- - - - - - - - - - - - - 

รวม 
4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 52,200,000 
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แผนงำนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

กิจกรรมจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
หน่วยปฏิบัติ จ ำนวน 145 แห่ง กำรจ้ำงงำนจ ำนวน 290 อัตรำ ระยะเวลำด ำเนินกำร 12 เดือน 

ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำรแิละกิจกำรพิเศษ  กรมป่ำไม ้
 

หน่วยปฏิบัต ิ 

 กิจกรรมจ้างเหมาบรกิารเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสบืสาน
พระราชด าร ิ 

จ านวนการจ้างงาน 
(อัตรา) 

 งบประมาณ (บาท)  

 รวมทั้งสิ้น  290    52,200,000  
 เบิกจ่ายส่วนกลาง      84                15,120,000  

 ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ         จ านวน    30   หน่วยงาน  6                  1,080,000  

 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม ่ 5                   900,000  

 ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดเชียงใหม ่ 2                   360,000  

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จังหวัดเชียงใหม่  2                   360,000  

 โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามพระราชด าริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร จังหวัดเชียงใหม ่  3                  540,000  

 โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศกึษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 2                  360,000  

 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  4                   720,000  

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน  2                  360,000  

 โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  2                  360,000  

 โครงการศูนย์ภฟู้าพัฒนา  2                  360,000  

 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด าร ิจังหวัดน่าน  4                  720,000  

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จังหวัดน่าน  2   360,000  

 โครงการอนุรกัษ์ระบบนิเวศป่าไมห้้วยลู่ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 2   360,000  

 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ  จังหวัดตาก  4    720,000  

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จังหวัดตาก  2    360,000  
 โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้เพือ่การอนุรักษแ์ละฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้มอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  5   900,000  

 ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดเพชรบูรณ์  2   360,000  

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จังหวัดเลย  2  360,000  
 ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดสกลนคร  2    360,000  
 โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศกึษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  2  360,000  
 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด าร ิจังหวัดยโสธร  4    720,000  
 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดยโสธร  2  360,000  
 โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  2   360,000  
 โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศกึษาการพัฒนาเขาหินซอ้นอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 2   360,000  
 โครงการอทุยานธรรมชาติวทิยาอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดราชบุรี (ด้านทรพัยากรป่าไม้)   1   180,000  
 ศูนย์จัดการพื้นทีส่ีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขันธ ์ 4  720,000  
 โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศกึษาการพัฒนาหว้ยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 2  360,000  
 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 4 720,000  
 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ จังหวัดสงขลา  4    720,000  
 โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศกึษาการพัฒนาพิกลุทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  2  360,000  

 เบิกจ่ายส่วนภูมภิาค       206                37,080,000  

 1 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 1 (เชียงใหม่)          จ านวน  10  หน่วยงาน  39   7,020,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  30  5,400,000  
  - ฝ่ายโครงการพระราชด าร ิ 3   540,000  
  - โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง จ านวน 27 แห่งๆ ละ 1 อัตรา  27   4,860,000  
 จังหวัดเชียงใหม ่                    8 1,440,000  
 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุม่น้ าแม่ลอบ อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่ 1   180,000  
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หน่วยปฏิบัต ิ 

 กิจกรรมจ้างเหมาบรกิารเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสบืสาน
พระราชด าร ิ 

จ านวนการจ้างงาน 
(อัตรา) 

 งบประมาณ (บาท)  

 โครงการพัฒนาพื้นทีอ่ าเภอดอยเต่าอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม ่ 1  180,000  

 โครงการพัฒนาลุ่มน้ าแม่งอนตามแนวพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี 1  180,000  

 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุม่น้ าสาขาแมป่ิงอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 1   180,000  

 โครงการอนุรกัษ์ต้นรกัและการพฒันาภูมปิัญญาท้องถ่ินในการใช้ประโยชน์จากยางรกัอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม ่ 1    180,000  

 โครงการอนุรกัษฟ์ื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมกอ๋ย อ าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม ่ 1  180,000  

 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแมก่วงอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่ 1    180,000  

 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรพื้นทีอ่ าเภอแมแ่จ่มอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม ่ 1     180,000  

 จังหวัดล าพูน  1   180,000  

 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุม่น้ าแมอ่าวอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 1 180,000  

 2 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน          จ านวน 4 หน่วยงาน  7  1,260,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  4   720,000  

  - ฝ่ายโครงการพระราชด าร ิ 2  360,000  

  - โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง จ านวน 2 แห่งๆ ละ 1 อัตรา  2 360,000  

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  3   540,000  

 โครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดแม่ฮ่องสอน  1  180,000  

 โครงการธนาคารฟืนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดแม่ฮ่องสอน  1   180,000  
 โครงการอนุรกัษ์แหล่งพันธกุรรมไมส้ักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุม่น้ าของ-ลุ่มน้ าปายอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  

1    180,000  

 3 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 2 (เชียงราย)          จ านวน 5 หน่วยงาน               13   2,340,000  
 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  9  1,620,000  

  - ฝ่ายโครงการพระราชด าร ิ 2   360,000  

  - โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง จ านวน 7 แห่งๆ ละ 1 อัตรา  7   1,260,000  

 จังหวัดเชียงราย  4  720,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไมพ้ื้นทีลุ่่มน้ าบ้านห้วยกุก๊อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   1   180,000  

 โครงการป่าต้นน้ าห้วยเอี้ยงอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย  1  180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไมพ้ื้นทีบ่้านฟ้าไทยงามอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงราย  1   180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไมพ้ื้นทีลุ่่มน้ าบ้านจะนูอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงราย  1    180,000  

 4 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 3 (ล าปาง)              จ านวน  7  หน่วยงาน   8    1,440,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2   360,000  

 จังหวัดอุตรดิตถ์  5   900,000  

 โครงการฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอทุกภัยและดินถลม่ พื้นที่ 1 (ลุ่มน้ าลี) จังหวัดอตุรดิตถ์  1  180,000  

 โครงการฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอทุกภัยและดินถลม่ พื้นที่ 2 (ลุ่มน้ าแม่เฉย) จังหวดัอุตรดิตถ์  1  180,000  

 โครงการฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอทุกภัยและดินถลม่ พื้นที่ 3 (ลุ่มน้ าห้วยขุนฝาง) จังหวัดอุตรดิตถ์  1      180,000  

 โครงการฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอทุกภัยและดินถลม่ พื้นที่ 4 (ลุ่มน้ าห้วยปู่เจ้า) จังหวัดอุตรดิตถ์  1  180,000  

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟื้นฟแูละพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้จากเหตกุารณอ์ทุกภัยและดินถลม่ในพืน้ที่บ้านต้นขนุน ต าบลน้ าไผ่ อ าเภอน้ าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์   

1  180,000  

จังหวัดล าปาง 1   180,000  

โครงการอนุรักษพ์ันธกุรรมและส่งเสรมิพฒันาไม้รกัใหญ่อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1   180,000  

 5 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 3 สาขาแพร ่             จ านวน  5  หน่วยงาน   6    1,080,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2    360,000  

 จังหวัดแพร ่ 2   360,000  

 โครงการฟื้นฟแูละพัฒนาป่าไมบ้้านท่าวะตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแพร ่ 1    180,000  

 โครงการฟื้นฟแูละพัฒนาป่าไมบ้้านแมแ่รมอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดแพร ่ 1  180,000  

 จังหวัดน่าน  2   360,000  

 โครงการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดลอ้มบ้านสบปืนตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 1   180,000  
 โครงการปิดทองหลังพระสบืสานแนวพระราชด าริ (ด้านป่าไม้) จังหวัดน่าน  1   180,000  



- 6 - 

หน่วยปฏิบัต ิ 

 กิจกรรมจ้างเหมาบรกิารเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสบืสาน
พระราชด าร ิ 

จ านวนการจ้างงาน 
(อัตรา) 

 งบประมาณ (บาท)  

 6 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 4 (ตาก)                  จ านวน  8  หน่วยงาน  12  2,160,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  5  900,000  

  - ฝ่ายโครงการพระราชด าร ิ 2     360,000  

  - โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง จ านวน 1 แห่ง 3 อัตรา  3 540,000  

 จังหวัดตาก  7       1,260,000  

 โครงการพัฒนาป่าไม้บ้านลานเต็งตามแนวพระราชด าร ิจังหวัดตาก  1  180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้บ้านแมอ่มยะ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จังหวัดตาก  

1   180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟรูัพยากรป่าไม้บ้านแม่ละนา อันเน่ืองมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จังหวัดตาก  

1    180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้บ้านเลโพเด อันเน่ืองมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
จังหวัดตาก  

1   180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้บ้านแพะ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 จังหวัดตาก  

1     180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้บ้านกามาผาโด้ อันเน่ืองมาจากพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จังหวัดตาก  

1   180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้บ้านแมว่ะหลวง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดตาก  

1   180,000  

 7 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 4 สาขาพษิณุโลก          จ านวน  13  หน่วยงาน  14   2,520,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2   360,000  

 จังหวัดพษิณุโลก  6         1,080,000  

 โครงการเข่ือนแควน้อยอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ(ส่วนที่ 1)  1        180,000  

 โครงการเข่ือนแควน้อยอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ(ส่วนที่ 2)  1             180,000  

 โครงการเข่ือนแควน้อยอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ(ส่วนที่ 3)  1            180,000  

 โครงการเข่ือนแควน้อยอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ(ส่วนที่ 4)  1        180,000  

 โครงการเข่ือนแควน้อยอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ(ส่วนที่ 5)  1             180,000  

 โครงการเข่ือนแควน้อยอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ(ส่วนที่ 6)  1          180,000  

 จังหวัดเพชรบูรณ์   6           1,080,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไมพ้ื้นทีลุ่่มน้ าป่าสกัอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิพื้นที่ 1 (ลุ่มน้ าห้วยน้ าก้อ) จังหวัดเพชรบูรณ์  1             180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไมพ้ื้นทีลุ่่มน้ าป่าสกัอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้นที่ 2  (ลุ่มน้ าหว้ยใหญ่) จังหวัดเพชรบรูณ์  1           180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไมพ้ื้นทีลุ่่มน้ าป่าสกัอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้นที่ 3 (ลุ่มน้ าห้วยป่าเลา) จังหวัดเพชรบูรณ์  1              180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไมพ้ื้นทีลุ่่มน้ าป่าสกัอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้นที่ 4 (ลุ่มน้ าห้วยนา) จังหวัดเพชรบูรณ์  1           180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไมพ้ื้นทีลุ่่มน้ าป่าสกัอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้นที่ 5 (ลุ่มน้ าคลองล ากง) จังหวัดเพชรบรูณ์  1                180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไมพ้ื้นทีลุ่่มน้ าป่าสกัอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิพื้นที่ 6 (ลุ่มน้ าห้วยเล็ง) จังหวัดเพชรบูรณ์  1              180,000  

 8 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 4 สาขานครสวรรค ์                  จ านวน  2  หน่วยงาน  3        540,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2               360,000  

 จังหวัดอทุัยธานี  1                180,000  

 โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปญัหาและพัฒนาพื้นที่ต าบลแก่นมะกรดู อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอทุัยธานี ตามแนวพระราชด าร ิ 1               180,000  

 9 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 5 (สระบุรี)                   จ านวน  5  หน่วยงาน  6              1,080,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2                360,000  

 จังหวัดพระนครศรอียุธยา  1              180,000  
 โครงการพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราชและโครงการสมเด็จพระศรีสุรโิยทัย  1          180,000  

 จังหวัดอ่างทอง  1                 180,000  

 โครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด าร ิสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ด้านป่าไม้) จังหวัดอ่างทอง  1             180,000  
 จังหวัดลพบุร ี 2              360,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟปู่าเขาซับแกงไก่อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดลพบรุ ี 1            180,000  
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หน่วยปฏิบัต ิ 

 กิจกรรมจ้างเหมาบรกิารเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสบืสาน
พระราชด าร ิ 

จ านวนการจ้างงาน 
(อัตรา) 

 งบประมาณ (บาท)  

 โครงการอนุรกัษพ์ันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดลพบุร ี 1               180,000  

 10 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 6 (อุดรธานี)               จ านวน  4  หน่วยงาน                6             1,080,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2                 360,000  

 จังหวัดอุดรธานี  1                   180,000  

 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้บรเิวณสระเกบ็น้ าทับกุงของส านักสงฆ์ถ้ าเพียอินทรอ์ันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี  1             180,000  

 จังหวัดบึงกาฬ                          1                 180,000  

 โครงการอนุรกัษพ์ันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน                              1                180,000  

 จังหวัดเลย  2                 360,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟสูภาพป่าไม ้ต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ส่วนที่ 1  2                 360,000  

 11 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 6 สาขานครพนม           จ านวน  7  หน่วยงาน  8          1,440,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2                360,000  

 จังหวัดนครพนม  1                 180,000  

 โครงการฟาร์มตวัอย่างป่าอาหารชุมชนบ้านโคกสว่าง อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  1              180,000  

 จังหวัดสกลนคร  3          540,000  

 โครงการป่าชุมชนหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร  1             180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียนท่านผูห้ญิงจันทมิาพึ่งบารมีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอภพูาน จังหวัดสกลนคร  1             180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  1               180,000  

 จังหวัดมกุดาหาร  2              360,000  

 โครงการฟาร์มตวัอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 1                  180,000  

 โครงการพัฒนาฟื้นฟปู่าไม้บ้านห้วยตาเปอะและพื้นที่ลุม่น้ าหว้ยบางทรายตอนบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดมุกดาหาร  1             180,000  

 12 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 7 (ขอนแก่น)               จ านวน  2  หน่วยงาน  3               540,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2               360,000  
 จังหวัดร้อยเอ็ด  1                  180,000  

 โครงการฟื้นฟปู่าหนองเหมอืดแออ่ันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  1          180,000  

 13 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 7 สาขาอุบลราชธานี        จ านวน  3  หน่วยงาน  5              900,000  
 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2             360,000  

 จังหวัดอุบลราชธานี  1           180,000  

 โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี  1              180,000  

 จังหวัดศรีสะเกษ  2              360,000  

 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห ์ 2            360,000  

 14 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 8 (นครราชสมีา)            จ านวน  4  หน่วยงาน  7            1,260,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2              360,000  

 จังหวัดสุรินทร ์ 5                900,000  

 โครงการศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนางานด้านป่าไม้ท่าสว่างอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   1                 180,000  

 โครงการอนุรกัษพ์ื้นทีป่่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร) จังหวัดสุรินทร ์ 2                360,000  

 โครงการสวนป่าห้วยแก้วอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดสุรินทร ์ 2                 360,000  

 15 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 9 (ชลบุรี)                      จ านวน  5  หน่วยงาน  16               2,880,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  3          540,000  

 จังหวัดชลบุร ี 9             1,620,000  

 โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดชลบุร ี 2                 360,000  

 ศูนย์ประสานงานอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมก้ลุม่ป่าภาคตะวันออก ที่ 1  7             1,260,000  

 จังหวัดระยอง  2               360,000  

 โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดระยอง  2             360,000  

 จังหวัดจันทบุร ี 2              360,000  

 โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดจันทบุร ี 2              360,000  

 16 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 9 สาขาปราจีนบรุ ี           จ านวน  9 หน่วยงาน  19           3,420,000  
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หน่วยปฏิบัต ิ 

 กิจกรรมจ้างเหมาบรกิารเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสบืสาน
พระราชด าร ิ 

จ านวนการจ้างงาน 
(อัตรา) 

 งบประมาณ (บาท)  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  3              540,000  

 จังหวัดปราจีนบุร ี 4                720,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้ในพื้นทีห่้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิพื้นที่ 1 จังหวัดปราจีนบุร ี 1              180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้ในพื้นทีห่้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้นที่ 2 จังหวัดปราจีนบุร ี 1             180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้ในพื้นทีห่้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิพื้นที่ 3 จังหวัดปราจีนบุร ี 1          180,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรป่าไม้ในพื้นทีห่้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้นที่ 4 จังหวัดปราจีนบุร ี 1               180,000  

 จังหวัดสระแก้ว  3                  540,000  

 โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดสระแก้ว  2            360,000  

 โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟสูภาพป่าบริเวณเหนือสระเก็บน้ าคลองทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  1                 180,000  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา  9        1,620,000  

 โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา  2               360,000  

 ศูนย์ประสานงานอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมก้ลุม่ป่าภาคตะวันออก ที่ 2  7               1,260,000  

 17 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 10 (ราชบุรี)                จ านวน  3  หน่วยงาน  4             720,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2             360,000  

 จังหวัดกาญจนบุร ี 2                 360,000  

 โครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 1                180,000  
 โครงการปลกูฟื้นฟูสภาพป่าในบรเิวณวัดทพิย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุร ี 1               180,000  

 18 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 10 สาขาเพชรบรุ ี              จ านวน  3  หน่วยงาน  4               720,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2            360,000  

 จังหวัดประจวบครีีขันธ์  2             360,000  

 โครงการฟื้นฟสูภาพป่าเหนืออ่างเกบ็น้ าหบุตาหวัดอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 1                180,000  

 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ า อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดประจวบครีีขันธ์  1             180,000  

 19 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 11 (สุราษฎ์ธานี)           จ านวน  1  หน่วยงาน  2                360,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2                 360,000  

 20 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช)     จ านวน  3  หน่วยงาน  6          1,080,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2               360,000  

 จังหวัดนครศรีธรรมราช  2             360,000  

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าไมพ้ื้นทีลุ่่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  2               360,000  

 จังหวัดพทัลุง  2                360,000  

 โครงการหมู่บ้านรกัษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสเีขียว) จังหวัดพทัลุง  2              360,000  

 21 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 12 สาขากระบี ่               จ านวน  3  หน่วยงาน  4              720,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2              360,000  

 จังหวัดพังงา  2                360,000  

 โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านทุ่งรกั   1                180,000  

 โครงการปกปอ้งดูแลอนุรกัษ์ป่าเทอืกเขากะทะคว่ าอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดพังงา 1                180,000  

 22 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 13 (สงขลา)                    จ านวน  3  หน่วยงาน  5           900,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2              360,000  

 จังหวัดสงขลา  2             360,000  

 โครงการหมู่บ้านรกัษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสเีขียว) จังหวัดสงขลา  2               360,000  

 จังหวัดปัตตานี            1             180,000  

 โครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด าร ิจังหวัดปัตตานี  1                180,000  

 23 ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 13 สาขานราธิวาส            จ านวน  6  หน่วยงาน  9              1,620,000  

 ส่วนส่งเสรมิการป่าไม ้ฝ่ายโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  2              360,000  

 จังหวัดนราธิวาส  1            180,000  

 โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส  1               180,000  

 จังหวัดยะลา  6               1,080,000  
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หน่วยปฏิบัต ิ 

 กิจกรรมจ้างเหมาบรกิารเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสบืสาน
พระราชด าร ิ 

จ านวนการจ้างงาน 
(อัตรา) 

 งบประมาณ (บาท)  

 โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา  1             180,000  

 โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จังหวัดยะลา  1                  180,000  

 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบช้ืนเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา  1              180,000  

 โครงการพัฒนาศกัยภาพและศกึษาธรรมชาติป่าเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา   3              540,000  

 
หมายเหตุ : 1. หน่วยปฏิบัติ รวมจ านวนทั้งสิ้น 145 แห่ง แยกเป็น 

1.1 ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 1 แห่ง 
1.2 ฝ่ายโครงการพระราชด าริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และ

สาขาทุกสาขา 23 แห่ง 
1.3 โครงการพระราชด าริและโครงการพิเศษ 121 แห่ง 

2. ฝ่ายโครงการพระราชด าริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่  เป็นหน่วยงาน
ด าเนินการจ้าง จนท. ส่งเสริมและสืบสานฯ จ านวน 1 อัตรา ให้โครงการพัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่รับผิดชอบแต่ละ
แห่ง จ านวน 37 แห่ง (ยกเว้นโครงการหลวงเลอตอ 3 อัตรา) 
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ขั้นตอนกำรสรรหำเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนงำนพระรำชด ำริ 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ระยะเวลำด ำเนินกำรสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยปฏิบัติ  

 

ประกาศรับสมัคร 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 

 

สอบสัมภาษณ์  
 

 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการจ้าง 
และรายช่ือส ารอง (ถ้ามี)  

  
 

 

 

จัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการ   
 

14-18 ก.ย. 63 

 

 21 ก.ย. 63 

 

 23-25 ก.ย. 63 

 

 28 ก.ย. 63 

 

 30 ก.ย. 63 
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คุณสมบัติของผู้รับจ้ำงเหมำบริกำร 
งำนส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำร ิ

โครงกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ 
 

คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 
1) เป็นผู้มสีัญชาติไทย 
2) เป็นผู้มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบรูณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร 
3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ไม่จ ากัดสาขา 
4) เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน ยกเว้นหน่วยงานที่ตั้งอยู่

กรุงเทพมหานคร 
5)  เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 (covid 19) 
6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ/มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ 
7) ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตหรือประสาท 
8) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด  
9) มีความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได ้
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ขอบเขตงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  

กิจกรรมจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
ขอบเขตงำนจ้ำง 

1. ปฏิบัติงานน้อมน า ขยายผล และเผยแพร่แนวพระราชด าริ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อประชาชนเหล่าน้ันเกิดจิตส านึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน
ของตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๑ ศึกษาหาความรู้แนวพระราชด าริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแนวพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

๑.๒ สามารถถ่ายทอดความรู้แนวพระราชด าริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแนวพระราชด าริ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ไปสู่ประชาชนและเยาวชนในท้องถ่ินที่อยู่โดยรอบโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของกรมป่าไม้ โดยก าหนดเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ 

๑) ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน  
๒) ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน (กิจกรรมครูป่าไม้)  

๑.๓ ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน ฯ 
๑.๔ จัดท าข้อมูลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
1.5 จัดท าเอกสารส่วนบุคคลการน้อมน าแนวพระราชด าริที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตได้

ต่อไปในอนาคต จ านวน 1 เล่ม 
 2. ผู้รับจ้างตอ้งท างานที่จ้าง ณ ..............................................................................................................ท้องที่
ต าบล..........................................อ าเภอ...................................................จงัหวัด............................................................ 

 
 

--------------------------------------------------------  
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  จัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการ (ตามระเบียบพัสดุฯ โดยไม่ต้องบันทึกในระบบ e – GP) 

2.  จัดท าบัตรประจ าตัวเพื่อให้ผู้ท่ีได้รับการจ้างงานใช้แสดงตน 
ในขณะท่ีปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  

 

3.  ช้ีแจง ฝึกอบรม และท าความเข้าใจขอบเขตการด าเนินงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
รูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้ท่ีได้รับการจ้างงานรับทราบ 

และเข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนการเร่ิมปฏิบัติงาน  
 

4.  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการท างานแก่ผู้ท่ีได้รับการจ้างงานระหว่างการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน   

 

5.  ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณค่าจ้างให้แก่ผู้ท่ีได้รับจ้างงาน  
ตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง   

 

 

6.  โอนเงินค่าจ้างผ่านระบบเข้าบัญชีผู้ท่ีได้รับการจ้างโดยตรงทุกเดือน    
 

 

7.  รายงานผลความก้าวหน้าและสรุปผลการด าเนิน  
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กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าทุกเดือน  
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  

    
 

 

2. หัวหน้าหน่วยงานผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงาน 
ทุกเดือน  

  
    
 

 

3. หัวหน้าหน่วยงานผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
และสืบสานพระราชด าริแต่ละราย ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

  
  
    
 
 

4. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นท่ี จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ 

ส่งให้ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  
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โครงกำรอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ หลกักำรทรงงำน 
และแนวพระรำชด ำรดิ้ำนกำรอนุรกัษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 

ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำรแิละกิจกำรพิเศษ  
กรมป่ำไม ้

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

******************************** 
ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติกว่า 70 ปี ได้ทรง

เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และได้ทรงพระราชทานแนวพระราชด าริ
นานัปการให้ส่วนราชการต่างๆ เพื่อน าไปช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ 
“ควำมอยู่ดีกินดีและควำมผำสุก” ของประชาชนทั้งสิ้น ทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้ง ยึดหลักผลประโยชน์
ของส่วนรวม การมีส่วนร่วมของประชาชน การพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการพัฒนาที่สอดคล้องตามภูมิสังคมที่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ จนเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะแนวทาง
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า ที่ทรงมุ่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ 
เพื่อให้ “คน” และ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน
เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และแนวพระราชด าริต่าง ๆ  ในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังสะท้อนได้จากพระปฐมบรมราชโองการที่ทรง
พระราชทานแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย ความว่า “เรำจะสืบสำน รักษำ และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขแห่งอำณำรำษฎรตลอดไป”  

กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ด าเนินงานเพื่อสนองงานพระราชด าริ โดยน้อมน าแนวพระราชด าริดังกลา่ว 
เพื่อมุ่งหวังการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กดิความสมดลุของระบบนเิวศ ภายใตแ้ผนงาน
บูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถ่ินให้ดีข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน สอดคล้องเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๑. โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิ
 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เผยแพร่ทางเวบไซต์ของส านักงานคณะกรรมการพเิศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร., 2552) ระบุว่า 

ประวัติควำมเป็นมำ  
พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดลุยเดช ได้พระราชทานแกป่วงราษฎรไทยทัง้หลาย 

ในระยะต้นแหง่การเสดจ็ข้ึนเถลิงถวัลยสิรริาชสมบัติน้ัน เป็นพระราชด าริด้านการแพทย์และงานสงัคมสงเคราะหเ์ป็น
ส่วนใหญ่ เนื่องจากในระยะต้นรัชกาลนั้นกิจการด้านการแพทย์ของไทยยังไมเ่จริญก้าวหน้าเท่าที่ควร และการบริการ
สาธารณสุขในชนบทยงัมิได้แพรห่ลาย เฉกเช่นปจัจบุัน พระราชกรณียกจิช่วงแรกเริ่มตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๕ 
จะเปน็การช่วยเหลอืบรรเทาปญัหาเฉพาะหน้า ไม่มลีักษณะเปน็โครงการเตม็รปูแบบอย่างปัจจุบนั เช่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ 
วัณโรคมอีุบัติการณ์สงูและยงัไมห่มดไปจากประเทศไทย ปหีนึง่ๆ มีผูเ้สยีชีวิตด้วยโรคนี้เป็นจ านวนไม่น้อย พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว เคยมีพระราชปรารภกบัหลวงพยุงเวชศาสตร ์อธิบดีกรมสาธารณสุข เมือ่วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
ความว่า “…คุณหลวง วัณโรค สมัยนีม้ียารักษากันไดเ้ด็ดขาดหรือยงั ยาอะไรขาด ถ้าต้องการฉันจะหาให้อีก ฉันอยาก
เห็นกจิการแพทย์ของเมืองไทยเจรญิมาก ๆ…” 

/จากนัน้... 
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จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระราชทรัพย์ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้สร้างอาคาร “มหิดลวงศานุสรณ์” ในบริเวณสถานเสาวภา ส าหรับใช้
ในกิจการทางด้านวิทยาศาสตร์และ ผลิตวัคซีน บี ซี จี ซึ่งผู้คนยุคนั้นก าลังประสบปัญหาจากวัณโรคอย่างร้ายแรง ทรง
ริเริ่มสร้างภาพยนตร์ข้ึน ที่รู้จักกันในนามว่า “ภาพยนตร์ส่วนพระองค์” จัดฉายเพื่อหารายได้จากผู้บริจาค โดยเสด็จ
พระราชกุศลน ามาช่วยเหลือพสกนิกรด้านต่างๆ เช่น สร้างตึกวชิราลงกรณ์สภากาชาดไทย และอาคารทางการแพทย์
โรงพยาบาลภูมิพล เป็นต้น นอกจากนี้ได้ทรงพระราชทานพระราชด าริให้มีการศึกษาวิจัยและสนับสนุนในการค้นคว้า
ทางการแพทย์หลายประการ โดยเฉพาะการสร้างเครื่องกลั่นน้ าเกลือใช้เอง จนมีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ และ
เป็นที่ยอมรับกันจนถึงปัจจุบันน้ี 

ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย
สิริราชสมบัติเป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชด าเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพื้นที่ต่าง  ๆ ทั่วประเทศ
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน อยู่ในภูมิภาคต่างๆ มากกว่าประทับอยู่ในพระราชวังที่กรุงเทพฯ เพื่อทรงค้นหาข้อมูล
ที่แท้จริงจากประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐประจ าพื้นที่ และทรงสังเกตการณ์ ส ารวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อม ๆ  กัน
ด้วย ทั้งนี้เพื่อทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทานพระราชด าริในการด าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริต่อไป  

พระราชด าริเริ่มแรกอันเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเริ่มข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้กรมประมงน าพันธ์ุปลาหมอเทศจากปีนัง ซึ่งได้รับจากผู้เช่ียวชาญดา้นการประมงขององค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เข้าไปเลี้ยงในสระน้ าพระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธ์ุปลาหมอเทศน้ีแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ น าไปเลี้ยง
เผยแพร่ขยายพันธ์ุแก่ราษฎรในหมู่บ้านของตน เพื่อจักได้มีอาหารโปรตีนเพิ่มข้ึน  

โครงการพระราชด าริที่นับว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถบลูโดเซอร์ ให้หน่วยต ารวจตระเวนชายแดน
ค่ายนเรศวรไปสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคล ต าบลหินเหล็กไฟ (ปัจจุบันคือ ต าบลทับใต้) อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมาและน าผลผลิตออกมาจ าหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกข้ึน  
จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้พระราชทานพระราชด าริให้สร้างอ่างเก็บน้ าเขาเต่า อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพื่อบรรเทาความแห้งแล้งและความเดือดร้อนของราษฎรโดยสร้างเสร็จได้ใช้ประโยชน์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ นับเป็นโครงการ
พระราชด าริทางด้านชลประทานแห่งแรกของพระองค์ จนถึงปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงพระราชทานไว้ใน
ด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร เป็นต้น มีจ านวนทั้งสิ้นมากกว่า 4,350 โครงการ 

ลักษณะของโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
โครงการพระราชด าริในระยะแรก ๆ นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ  
๑. โครงการที่มีลักษณะศึกษา ค้นคว้า ทดลองเป็นการส่วนพระองค์ โครงการดังกล่าวนี้ เท่ากับเป็นการ

เตรียมพระองค์ในด้านข้อมูลและความรอบรู้ที่จะทรงน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเผยแพร่แก่เกษตรกร 
รวมทั้ ง เป็นการแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและ

สภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถ่ินด้วย 
 
 

/๒. โครงการ... 
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๒. โครงการที่มีลักษณะเริ่มเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร  เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาและ
อุปสรรคในการท าเกษตรกรรมมากข้ึนทุกขณะ ซึ่งในขณะที่พระองค์ทรงมีโครงการทดลองและเรียนรู้ไปด้วยกัน  จะ
ทรงเริ่มก้าวเข้าสู่การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง ระยะแรกโครงการยังจ ากัดขอบเขตอยู่
เฉพาะบริเวณรอบๆ ที่ประทับในส่วนภูมิภาค รูปแบบของการพัฒนาแก้ปัญหา คือ การพัฒนาแบบผสมผสาน 
(integrated development) หลังจากนั้นโครงการในลักษณะนี้ค่อยๆ ขยายขอบเขตออกไปสู่สังคมเกษตรกรในพื้นที่
ที่กว้างขึ้น  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมีอยู่มากมายหลายสาขา หลายประเภท ในระยะแรกมชีือ่เรยีกแตกตำ่ง
กันไป ดังนี้  

๑. โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเป็นส่วนพระองค์ ทรงศึกษา
หารือกับผู้เช่ียวชาญในวงงาน ทรงแสวงหาวิธีการทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนาและส่งเสริมแก้ไขดัดแปลงวิธีการเป็นระยะ 
เวลาหนึ่ง เพื่อดูแลผลผลิตทั้งในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน ซึ่งต้องทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการ
ด าเนินการทดลองจนกว่าจะเกิดผลดี ต่อมาเมื่อทรงแน่พระทัยว่าโครงการนั้น ๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างแท้จริง จึงโปรดเกล้า ฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับงานต่อภายหลัง  

๒. โครงการหลวง หมายถึง โครงการที่พระองค์ทรงเจาะจงด าเนินการพัฒนาและบ ารุงรักษาต้นน้ าล าธาร 
ในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ลุ่มตอนล่าง ด้วยเหตุผลที่พื้นที่เหล่าน้ีเป็นเขตแดนชาวไทยภูเขา 
จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยให้อยู่ดีกินดี ให้เลิกการปลูกฝิ่น เลิกการตัดไม้ท าลายป่า เลิกท าไร่เลื่อนลอย และ
เลิกการค้าไม้เถ่ือน ของเถ่ือน อาวุธยุทโธปกรณ์นอกกฎหมาย ทรงพัฒนาช่วยเหลือให้ปลูกพืชหมุนเวียนที่สร้างผลตอบแทนสูง 
ขนส่งง่าย ปลูกข้าวไร่ และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค รวมคุณค่าผลผลิตแล้วให้ได้คุณค่าทดแทนการปลูกฝิ่น ทั้ง ๆ ที่งาน
ของโครงการนี้กินเวลายาวนานกว่าจะเกิดผลได้ ต้องใช้เวลานานนับสิบปี การด าเนินงานจะยากล าบากสักเพียงใดมิได้
ทรงท้อถอย การพัฒนาค่อย ๆ ได้ผลดีข้ึน ชาวเขาชาวดอยจึงมีความจงรักภักดี เรียกพระองค์ว่า “พ่อหลวง” และเรียก
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า “แม่หลวง” โครงการของทั้งสองพระองค์จึงเรียกว่า “โครงการหลวง”  

๓. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ หมายถึง โครงการที่พระองค์ไดพ้ระราชทานข้อเสนอแนะและแนวทาง
พระราชด าริให้เอกชนไปด าเนินการ ด้วยก าลังเงิน ก าลังปัญญา และก าลังแรงงาน พร้อมทั้งการติดตามผลงานให้
ต่อเนื่องโดยภาคเอกชน เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
สโมสรโรตารีแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดและด าเนินงานตามพระราชด าริ โครงการพจนานุกรม โครงการสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน เป็นต้น  

๔. โครงการตามพระราชด าริ หมายถึง โครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รฐับาลรว่มด าเนนิการ
ตามแนวพระราชด าริ โดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ ทหาร 
โครงการตามพระราชด ารินี้ในปัจจุบันเรียกว่า “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้น และระยะ 
เวลายาวที่มากกว่า ๕ ป ีขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เป็นงานด้านวิชาการ เช่น โครงการเพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลอง  
หรือโครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย เป็นต้น 

 
 
 

/ท่ีมำของ... 
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ท่ีมำของโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมีที่มาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
๑. เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดารทิี่ได้พระราชทานพระราชด าริโดยตรง เช่น เมื่อพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในพระต าหนัก แต่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน เช่น มีพายุ หรืออทุกภัย ท าให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนอย่างหนัก ก็จะมพีระราชด าริใหเ้จ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้องไปด าเนินการช่วยเหลือ 

๒. เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่หน่วยงานได้กราบบังคมทูลรายงานและ/หรือขอพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว และได้พระราชทานพระราชด าริให้กับคณะผู้ตามเสด็จ ฯ (องคมนตรี เจ้าหน้าที่
กรม/กองที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักงาน กปร. ฯลฯ) ให้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ มีข้ันตอนโดย
สรุปดังนี ้

 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งรับสนองพระราชด าริ จัดท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาจนถึงปลัดกระทรวง 
เพื่อน าส่งส านักงาน กปร. 

 ส านักงาน กปร. ประสานงาน วิเคราะห์ ว่าสอดคล้องกับพระราชด าริ แล้วน าเสนอ กปร. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

 ที่ประชุม กปร. หรือ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัต ิ
 ส านักงาน กปร. แจ้งหน่วยงาน และส านักงบประมาณ เพื่อด าเนินการต่อไป 
 หน่วยงานเหล่าน้ันด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
 ส านักงาน กปร. ท าการติดตาม ประเมินผล จัดท ารายงานทูลเกล้า ฯ ถวาย และแจ้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามพระราชด าริที่ได้ทรงพระราชทานไว้ 
๓. เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกิดจากการที่ราษฎรทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ  เช่น การขาดแคลนด้านสาธารณูปโภค 
แหล่งน้ า การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความต้องการอาชีพ เป็นต้น โดยการทูลเกล้า ฯ ถวายอย่างเป็นทางการผ่าน
ส านักราชเลขาธิการ หรือการทูลเกล้า ฯ ถวายในเวลาเสด็จพระราชด าเนินผ่านหรือเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียน
ราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ก็ได้ ซึ่งหลังจากทรงรับฎีกาแล้วมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  

 เมื่อมกีารถวายฎีกาเกี่ยวกบัโครงการทางด้านการพัฒนา 
 ส านักงาน กปร. จะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล หาข้อเท็จจริง เพื่อจัดท ารายละเอียดกราบบังคมทูล ฯ 

เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย 
 หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ก็จะพระราชทาน

แนวพระราชด าริว่า ควรพัฒนาตรงนั้นอย่างไร จากนั้น ส านักงาน กปร. จะได้ด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้าด าเนินการเช่นเดียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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ภำพท่ี 1 ขั้นตอนกำรจัดตั้งโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
ท่ีมำ : ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ (2552) 

ประเภทของโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
พระราชด าริที่ได้ทรงพระราชทานให้ส่วนราชการต่างๆ ด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพือ่

ช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ “ความอยู่ดีกินดีและความผาสุก” ของ
ประชาชนทั้งสิ้น ซึ่งส านักงาน กปร. ได้แบ่งประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ออกเป็น 8 ประเภท ดงันี ้ 

1) โครงการพัฒนาด้านแหลง่น้ า  
2) โครงการพัฒนาด้านการเกษตร  
3) โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม  
4) โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ  
5) โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข  
6) โครงการพัฒนาด้านคมนาคมและสื่อสาร  
7) โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสงัคมและการศึกษา  
8) โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ  

 
 

/2. หลักกำรทรงงำน... 
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2. หลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
ตลอดเวลากว่าหกทศวรรษแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผ่านมา 

ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้งชาติ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์
เพื่อพสกนิกรชาวไทย สมดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนส์ขุ
แห่งมหาชนชาวสยาม” พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จข้ึนเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติในปี พ.ศ. 
๒๔๘๙ แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดิน ให้ได้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตร าและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ไมว่่า
จะเช้ือชาติและศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ ทรงเข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข 
การศึกษา สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ า ป่าไม้ และ
พลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ก็ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล การทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นการด าเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และสามารถปฏิบัติได้
จริง โดยทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้ง และยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของ
ประชาชน ตลอดจนภูมิสังคมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และการพึ่งตนเอง โดยรู้จักประมาณตนและด าเนนิการ
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ท าตามล าดับข้ัน” อย่างบูรณาการ ซึ่งอาศัยความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ
การ “รู้ รัก สามัคคี” ของทุกฝ่าย ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนในชนบทที่ได้ด าเนินการตามแนวพระราชด าริมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ด าเนินการได้อย่างประหยัด และ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันน าไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสนัตสิขุ ดงัสรปุเปน็หลกัการ
ทรงงานที่ส าคัญ 23 หลักการ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๑) 

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร 
แผนที่ สอบถามเจ้าหน้าที่ นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลอื
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน 

2. ระเบิดจากข้างใน ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา
ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน าเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคม
ภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 

3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ทรงมองปัญหาในภาพรวม (macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่ม
จากจุดเล็ก ๆ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม 

4. ท าตามล าดับข้ัน ต้องสร้างพื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ เป็นต้น 

5. ภูมิสังคม คือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะน า ไปช่วยโดยที่จะ
คิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการ
ของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 

6. องค์รวม ทรงมีชีวิตคิดอย่างองค์รวม (holistic) หรือมองอย่างครบวงจร ในการที่จะพระราชทานพระราชด าริ
เกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ ที่จะเกิดข้ึนและแนวทางแก้ไขอย่างเช่ือมโยง เช่น “ทฤษฎีใหม่”  

7. ไม่ติดต ารา มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพ
ของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดต ารา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย 
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8. ประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรยีบงา่ยและประหยดั 
ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถ่ิน และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูง
หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนักดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า “...ให้ปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูก โดยปล่อยให้ข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ...” 

9. ท าให้ง่าย (simplicity) ท าให้การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาเป็นไปได้โดยง่าย 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ส าคัญคือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยรวม ใช้กฎแห่งธรรมชาติเปน็แนวทาง 
ฉะนั้น ค าว่า “ท าให้ง่าย” จึงเป็นหลักคิดส าคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

10. การมีส่วนร่วม ทรงเป็นนักประชาธิปไตย “ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้
สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกัน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องค านึงถึงความคิด
ของประชาชน 

11. ประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชด าริในการพัฒนาและ
ช่วยเหลือพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารสัความ
ตอนหนึ่งว่า “...ใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจจะร้าคาญด้วยซ้้าว่า ใครต่อ
ใครมา ก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อย แล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคน
ที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได.้..”   

12. บริการรวมที่จุดเดียว (one - stop services) ทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้ รัก สามัคคี และการ
ร่วมมือร่วมแรงใจกัน ด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มักจะต่างคนต่างท า และยึดติดกับการ
เป็นเจ้าของเป็นส าคัญ ให้แปรเปลี่ยนเป็นการร่วมมือกันแนวพระราชด าริในการบริหารจดัการของศูนยศึ์กษาการพฒันา
อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มีอยู่ทั้ง 6 ศูนย์ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นับเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศไทยอย่างแท้จริง  

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ หาก
เราต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมได้พระราชทาน
พระราชด าริ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ 

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม แนวปฏิบัติที่ส าคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติ
ให้เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ เช่น การบ าบัดน้ าเสียโดยใช้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติ ให้ดูดซับสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 
การน าน้ าดีขับไล่น้ าเสีย หรือเจือจางน้ าเสียให้กลับเป็นน้ าดีตามจังหวะการข้ึนลงตามธรรมชาติของน้ า 

15. ปลูกป่าในใจคน พระราชด ารัสตอนหนึ่งความว่า “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลกูตน้ไมล้งในใจคนเสยีกอ่น 
แล้วคนเหล่าน้ันก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง…” 

16. ขาดทุนคือก าไร พระราชด ารัสตอนหนึ่งความว่า “...ขาดทุน คือ ก้าไร (Our loss is our gain…) การ
เสีย คือ การได้ ประเทศก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้ ...” “การให้” และ 
“การเสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 

17. การพึ่งตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชด ารัส เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ด้วยการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วข้ันต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ใน
สังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พึ่งตนเองได”้ ในที่สุด ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า “…การช่วยเหลือ
สนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ก่อนอื่นเป็นสิ่งส้าคัญยิ่งยวด เพราะผูม้อีาชีพ
และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงข้ึนต่อไป…” 
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18. พออยู่พอกิน การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิต ทรงพระราชทาน
ความช่วยเหลือให้มีความอยู่ดีกินดี มีชีวิตอยู่ในข้ัน “พออยู่พอกิน” ก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้า
ต่อไป 

19. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมา
โดยตลอด มานานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ าแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
โดยยึดหลักทางสายกลางพอเพียง พอประมาณด้วยเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ส านึกในคุณธรรม มคีวามซือ่สตัย์ 
สุจริตด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีสติปัญญารอบคอบ 

20. ความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจต่อกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชด ารัส 
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพราะเห็นว่า หากคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติ 
พัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันแล้ว ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ดังพระราชด ารัสความว่า 
“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท้าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มาก แต่
ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธ์ิใจ...” 

21. ท างานอย่างมีความสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมส าราญและทรงมีความสุขทุกคราที่
จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยมีพระราชด ารัสครั้งหนึ่งความว่า “...ท้างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมี
ความสุขร่วมกัน ในการท้าประโยชน์ให้กับผู้อื่น...” 

22. ความเพียร : พระมหาชนก ทรงเริ่มท าโครงการต่าง ๆ ในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมในการท างาน 
มากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ทรงท้อพระราชหฤทัย ทรงอดทนและมุ่งมั่น
ด าเนินงานนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ซึ่งพระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนานในการคิด
ประดิษฐ์ถ้อยค าให้เข้าใจง่ายและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยปฏิบัติตามรอย
พระมหาชนก กษัตริย์ผู้เพียรพยายาม แม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่าย ก็จะตกเป็นอาหารของปู 
ปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ า 

23. รู้ รัก สามัคคี ทรงมีพระราชด ารัสในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค าสามค าที่มีค่าและมีความหมาย
ลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย “รู้” การที่เราจะลงมือท าสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัย
ทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา “รัก” คือ ความรักที่เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะตอ้งมคีวามรกั 
ความพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ “สามัคคี” สามัคคี แต่การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรค านึง
เสมอว่าเราจะท างานคนเดียวไม่ได้ ต้องท างานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้
ลุล่วงไปด้วยดี 

3. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกจิพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบั

ครอบครัว  ระดับชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกจิ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นทีจ่ะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ 
มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทกุขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  
 
 

/โดยเฉพาะ... 
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โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกจิในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญัญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี

 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 กรอบแนวคิด 
เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต 
เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 

ส่วนท่ี 2 คุณลักษณะ 
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัตบินทางสายกลาง 

และการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน 

ส่วนท่ี 3 ค ำนิยำม 
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และ

ผู้อื่น เช่นการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท าน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 

ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

/ส่วนท่ี 4... 
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ส่วนท่ี 4 เง่ือนไข 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้  และคุณธรรม

เป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ

ที่จะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

ส่วนท่ี 5 แนวทำงปฏิบัติ / ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 

3 ห่วง 2 เง่ือนไข เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ การตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง ไม่ประมาท โดยที่จะต้อง

ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม  
ไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นหลักที่ปฏิบัติได้ 

3 ห่วง 2 เงื่อนไข ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้น เราได้สรุปรวบยอดมาให้เข้าใจได้ง่าย ๆ พร้อมทั้งน าภาพ 
ประกอบความเข้าใจมาให้ดูด้วยเพื่อความเข้าใจที่แจ่มแจ้งข้ึน ซึ่ง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นั้นแท้จริงแล้วเป็นบทสรุปของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง คือสรุปให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

/3 ห่วง คือ... 
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3 ห่วง คือทำงสำยกลำง ประกอบไปด้วย ดังน้ี 
ห่วงท่ี 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยตอ้ง

ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อน 
ห่วงท่ี 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 

ห่วงท่ี 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

2 เง่ือนไขตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก ่
เง่ือนไขท่ี 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ

ที่จะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง ในข้ันตอนปฏิบัติ
คุณธรรมประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา
ในการด าเนินชีวิต 

เง่ือนไขท่ี 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน 
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

“เศรษฐกิจพอเพียง” จริงๆ คือ หลักการด าเนินชีวิตที่จริงแท้ที่สุด กรอบแนวคิดของหลักปรัชญา มุ่งเน้น
ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ตลอดจนให้
ความส าคัญกับค าว่าความพอเพียง ที่ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้
เงื่อนไขของการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม” 

“หากทุกฝ่ายเข้าใจกรอบแนวคิด คุณลักษณะ ค านิยามของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแจ่มชัดแล้ว ก็จะง่ายข้ึน
ในการน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และจะน าไปสู่ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอ้ม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 

4. พระรำชด ำริดำ้นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักพัฒนาบนพืน้ฐานของความยัง่ยนื แนวทางการ

พัฒนาประเทศของพระองค์ ทรงยึดมั่นในแนวพระราชด าริการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้ธ ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เริ่มจากพื้นฐานล าดับแรกคือเพื่อปากท้องของประชาชน ต่อมาคือเพื่อความมั่นคง
ของสังคม และสุดท้ายคือเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงมีแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ า โดยทรงมุ่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ  เพื่อให้ 
“คน” และ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ซึ่งมีมาต้ังแต่พระองค์ทรงศึกษา ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงเรียนรู้ถึงหลักความสัมพันธ์ของ
ธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ ทรงใช้หลักการพลิกฟื้นคืนชีวิตด้วยวิถีแห่งธรรมชาติผสมผสานกับหลัก
วิชาการตามแนววิทยาศาสตร์ เพื่อให้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดังประสงค์ หากขาดสิ่งใดไป ก็จะ
ท าให้เกิดปัญหาตามมา ดังพระราชด ารัสที่ว่า 

 
 

/“...จ้าได้ว่า… 
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“...จ้าได้ว่าเมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการ
อนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้น เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็วท้าให้ไหลตามน้้าไป ไปท้าให้
เสียหาย ดินหมดจากภูเขา เพราะไหลตามสายน้้าไป ก็เป็นหลักของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของ
ชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะท้าให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินภูเขาจะหมดไปกระทั่งการที่จะมี
ตะกอนลงมาในเข่ือน  มีตะกอนลงมาในแม่น้้าท้าให้เกิดน้้าท่วม นี่น่ะ เรียนมาตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ...” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนสส์ากล ภาค ๓๑๐ 

ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 
วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๒ 

ในช่วงเริ่มแรกของการเสด็จข้ึนครองราชย์ สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทยมีปริมาณลดน้อยลง สาเหตุจาก
ประชากรเพิ่มข้ึนท าให้ต้องการพื้นที่ท ากินและอยู่อาศัยมากข้ึน นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อ
การส่งออก การท าการเกษตรที่ผิดวิธี การขยายตัวอย่างรวดเร็วของวงการอุตสาหกรรมและการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ 
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและเพื่อการจัดการชลประทานเพิ่มมากข้ึน  ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยมี
ประมาณร้อยละ ๕๓ ของพื้นที่ทั้งประเทศ ได้ลดลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียงประมาณร้อยละ ๒๖ ของพื้นที่ทั้งประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๓๖ ประชาชนเข้าบุกรุกจับจองท าไร่เลื่อนลอย เช่น ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ มันส าปะหลัง อ้อย ถ่ัว และพืชไร่
ต่างๆ ในขณะที่อัตราการปลูกป่าไม้ทดแทนมีจ านวนน้อยกว่าปริมาณป่าไม้ที่สูญเสียประมาณ ๑๐ เท่า ในภาคเหนือป่า
ไม้ต้นน้ าล าธารถูกท าลายกว่า ๑๔ ล้านไร่ ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงเล็งเห็นสภาวะภัยแล้งที่เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า คือ ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า
หลายแห่งรอบเทือกเขาภูพานลดปริมาณลงอย่างมาก บางแห่งเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปกป้องพื้นที่ป่าส่วนที่เหลือและฟื้นฟูป่าทีเ่สือ่มโทรม 
คือการปลูกป่าทดแทน ทรงดัดแปลงวิธีการปลูกป่าเพื่อการยังชีพของประชากร  เนื่องจากประชาชนชาวไทยจ าเป็น 
ต้องใช้ไม้และผลผลิตอื่น ๆ จากป่าในชีวิตประจ าวัน การปลูกป่าจึงต้องอาศัยวิทยาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตต่อพื้นที่ให้คุ้มประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

4.1 กำรปลูกป่ำทดแทนบริเวณต้นน้ ำล ำธำร 
ด้วยทรงตระหนักในสมดุลของธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ได้ทรงดัดแปลงวิธีการสร้างป่าเพื่อการยังชีพของประชาชน

อันแฝงประโยชน์ทั้งด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าไว้ด้วย ทรงเน้นวิธีการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมเพื่อให้ได้ป่าธรรมชาติ
ดั้งเดิมในเวลาที่รวดเร็ว ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ประหยัด ทรงเริ่มปรับสภาพที่เอื้ออ านวยให้เกิดป่าข้ึนกอ่น และพระราชทาน
แนวทางในการปลูกป่าทดแทนตามแหล่งต้นน้ าสาขาบนภูเขา ตลอดจนบริเวณอ่างเก็บน้ าและพื้นที่ทั่วไป ด าเนินการ
อยู่บนพื้นฐานของกฎแห่งธรรมชาติ อาศัยวงจรชีวิตของป่า ให้ป่าได้มีเวลาในการสร้างตัวเองข้ึนใหม่ เพื่อมีสภาพเป็น
ป่าธรรมชาติ วิธีการปลูกป่าตามแนวพระราชด าริ ได้แก่ การปลูกป่าจากสันเขาหรือไหล่เขาสู่เชิงเขา การปลูกป่าบน
พื้นที่สูง โดยทรงค านึงถึงธรรมชาติของต้นไม้บางชนิดที่มีฝักหรือเมล็ดสามารถกระจายพันธ์ุได้เองตามธรรมชาติ เช่น 
ลอยตกลงจากสันเขาลงมายังที่ต่ า หรืออาศัยนกบินมากินเมล็ดแล้วไปถ่ายตามที่ต่าง ๆ เมื่อเมล็ดเหล่าน้ันได้รับน้ าและ 
 
 

 
/ความช้ืนใน... 
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ความช้ืนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก็จะงอกเป็นต้นอ่อนและเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ อันเป็นการปลูกป่าโดยไม่
ต้องปลูก (natural reforestation) เพียงแต่ควบคุมมิให้มีคนเข้าไปรบกวน ป้องกันมิให้เกิดไฟป่า และปล่อยให้ป่าได้
ค่อย ๆ ฟื้นตัวเองตามธรรมชาติ เมื่อทิ้งช่วงเวลาไว้ระยะหนึ่ง พรรณไม้ต่าง ๆ ก็จะค่อยเจริญเติบโตข้ึนเป็นสภาพป่า 
ที่หนาทึบและสมบูรณ์ในอนาคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานค าแนะน าถึงพันธ์ุไม้ที่จะน ามาปลกูปา่
บนที่สูงนี้ว่า ควรเป็นพันธ์ุไม้ดั้งเดิมของภูมิประเทศน้ัน ๆ  เป็นไม้มีเมล็ด ไม่ผลัดใบง่ายราคาถูก เช่น กระถินยักษ์ กระถิน
ณรงค์ ไทร หว้า ตะขบ ฯลฯ รวมถึงทรงช้ีแนะว่าเมล็ดของพันธ์ุไม้เหล่าน้ียังเป็นอาหารของสัตว์ป่า เท่ากับมีคุณูปการ
ไปถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วย 

4.๒ กำรสร้ำงควำมชุ่มชื้นให้กับป่ำ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความส าคัญต่อการจัดการเรื่อง “น้ า” เป็นอย่างยิง่ 

เพราะน้ าเป็นปัจจัยในการรักษาและฟื้นฟูสภาพป่ารวมทั้งการปลูกป่า การเพิ่มความชุ่มช้ืนแก่ป่าจะช่วยให้ป่าไม้ฟื้น
ตัวเองได้เร็วกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งหากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจะท าใหก้ลา้ไมม้กัมอีตัราสญูเสยี
ค่อนข้างสูง แต่ในด้านวัฒนวิธี (silviculture) แล้ว จ าเป็นจะต้องปลูกต้นไม้ในฤดูแล้งก่อนฤดูฝนมาเล็กน้อยเพื่อให้
ต้นไม้แกร่ง (hardening) ช่วงเวลาวิกฤตดังกล่าวกล้าไม้มีความต้องการน้ าเป็นอย่างยิ่งจ าเป็นต้องสร้าง  “ภูเขาป่า” 
เพื่อน าน้ าจาก “ภูเขาป่า” มาช่วยบรรเทาการขาดน้ าของกล้าไม้ให้รอดตายพ้นช่วงนี้ก่อน ดังนั้นการสร้าง “ภูเขาป่า” 
ก็คือ “การอนุรักษ์ป่าโดยต้องเริ่มที่การอนุรักษ์น้ า” ให้ได้เสียก่อน” การสร้างฝายขนาดเล็กปิดกั้นร่องน้ าในเขตต้นล าธาร
เพื่อแผ่กระจายความชุ่มช้ืนออกไปให้กว้างขวางข้ึนจะช่วยฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณที่สูงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนมีความหลากหลาย
ของชีวภาพ (biodiversity) มากขึ้น บริเวณดังกล่าวจะกลายสภาพเป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต ดังนั้นการปลูกป่าบน
พื้นที่ภูเขาควรด าเนินการโดยวิธี ที่เรียกว่า “ป่าเปียก” จะเหมาะสมที่สุด แต่เนื่องจากปัจจุบันฝนตกน้อยไม่เพียงพอต่อ
การ “ปลูกป่าเปียก” จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบน้ าโดยการสูบน้ าข้ึนไปพักในบ่อน้ าบนภูเขาสูง  (ภูเขาป่า) ลักษณะ
เดียวกันกับ “ถังน้ าประปา” เพื่ออาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกกระจายน้ าลงมาสู่ฝายชะลอความชุ่มช้ืน (check dam) ซึ่ง
เรียงรายอยู่ตามล าห้วยด้านล่าง เพื่อพยายามเก็บน้ าไว้ในดินให้ได้มากที่สุด เป็นการควบคุมและจัดการสภาวะการไหล
ของน้ า (timing) ให้มีน้ าไหลอย่างสม่ าเสมอตลอดช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมีผลท าให้ความช้ืนกระจายออกไปตามสองข้างร่อง
ห้วย ท าให้ร่องห้วยช้ืนข้ึน การเจริญเติบโตของต้นไม้งอกงามดีจนกลายเป็นแนวป้องกันไฟป่าเปียก (wet fire break) 
ในที่สุด พื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าที่มีปัญหาด้านความแห้งแล้ง ล าห้วยแห้ง ปริมาณน้ าน้อยไม่เพียงพอต่อการประคับประคอง
ลูกไม้ที่ปลูกใหม่ในช่วงฤดูแล้งได้ ตลอดจนการเป็นพื้นที่รกร้างเดิม (old clearing) จึงมีปัญหาด้านไฟป่าสูงจ าเป็นต้อง
สร้าง “ภูเขาป่า” เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ดังกล่าว  

แนวทำงกำรกำรสรำ้งป่ำเปียก 
“ป่าเปียก” ต้องด าเนินการร่วมกันกับ “ฝายชะลอความชุ่มช้ืน” (check dam) และ “ภูเขาป่า” พระราชด าริ

ป่าเปียก จึงเป็นแนวพระราชด าริหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแนะน าให้ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริท าการศึกษาทดลองจนได้รับผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจโดยมีวิธีการสร้างป่าเปียก
โดยสังเขปดังนี้ คือ 

1) ปลูกป่าตามแนวคลองสง่น้ า : สร้างระบบป้องกันไฟป่า โดยอาศัยแนวคลองส่งน้ าโดยปลูกป่า 3 อยา่ง ได้
ประโยชน ์4 อย่าง ตามแนวคลองนี้เป็นอันดบัแรก นอกจากจะเป็นป่าเปียกแล้วยังเป็นรม่เงาลดการระเหยของน้ า 

2) สร้าง “ภูเขาป่า” เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมไฟป่า 
3) การสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืน (check dam) : สร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืนเพื่อปิดกั้นร่องน้ าหรือล าธาร

ขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ าที่เก็บไว้จะซึมเข้าไปสะสมในดิน ท าให้เกิด
ความชุ่มช้ืนแผ่ขยายข้ึนไปทั้งสองด้านกลายเป็น “ป่าเปียก” ในที่สุด  

/4) ปลูกต้นไม.้.. 
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4) ปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมร่องห้วย (ป่าเปียก) : ปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องห้วย เพื่อให้ความชุ่มช้ืนค่อย ๆ 
ทวีข้ึนและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ า ซึ่งจะท าให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่า เพราะไฟป่าจะเกิดข้ึนง่าย 
หากป่าขาดความชุ่มช้ืน จากนั้นควรปลูกต้นไม้ตาม 2 ข้างล าห้วยในพื้นที่สูงถัดข้ึนไปจะช่วยขยายแนวป่าเปียกเพิ่ม
มากขึ้น 

5) ปลูกต้นกล้วยเป็นแนวกันไฟ : ปลูกต้นกล้วยในบริเวณช่องว่างของป่าที่ถูกบุกรุกประมาณ 2 เมตร ลักษณะ
เป็นแนวขอบเขา (contour line) เริ่มจากสองข้างริมห้วย หากเกิดไฟไหม้ป่าก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน้ าไว้ได้มากกว่า
พืชอื่น ท าให้ลดการสูญเสียน้ าลงไปได้มาก ผลพลอยได้คือผลิตผลจากกล้วย 

6) ปลูกป่าเป็นแนวสลับกับพืชไร่ : พิจารณาปลูกป่าเป็นแนวสลับกับการปลูกพืชไร่ เพื่อที่จะใช้แถวของพชืไร่ 
เป็นแนวป้องกันไฟป่าแบบที่เรียกว่า “ระบบเปียก” 

แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับป่าเปียกจึงมีประโยชน์ทั้ง
ในเชิงรุกและเชิงรับ กล่าวคือ ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่าในเวลาเดียวกัน นอกจากจะเป็นประโยชน์ใน
ด้านไฟป่าแล้ว ประโยชน์ทางอ้อมด้านอื่นๆ ก็คือการปลูกป่า การอนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนการควบคุมสภาวะการ
ไหลของน้ าให้มีอยู่อย่างสม่ าเสมอตลอดไป เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยส่วนรวมอกีดว้ย ซึง่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระราชด ารัสว่า  “น้ าคือชีวิต” แสดงถึงความส าคัญของน้ าซึ่งมี
คุณค่ามากกว่าประโยชน์ทางตรง คือการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเดียว ถือเป็นการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์และฟืน้ฟปูา่ไม้
ที่สามารถท าได้ง่ายและได้ผลดีย่ิง 

4.3 กำรจัดกำรให้คนอยู่กับป่ำตำมแนวพระรำชด ำริ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงวางแนวทางให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน  เนื่องจาก

ผลิตผลจากป่าและพื้นที่ป่ามีความจ าเป็นต่อวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยทรงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้นเพื่อ
เกื้อกูลแก่ธรรมชาติอื่น ๆ และเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนไปพร้อมกัน ด้วยการผสมผสานความต้องการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม  ในรูปแบบปลูกป่า ๓ อย่าง 
ประโยชน์ ๔ อย่าง ซึ่งนอกจากจะได้ไม้ใช้สอย ไม้กินได ้ไม้เศรษฐกิจแล้ว ยังได้ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร
อีกด้วย กล่าวคือ ไม่เกิดความขัดแย้งกับราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ป่าอยู่อาศัยท ากิน และราษฎรยังสามารถเก็บเกี่ยว
พืชผลจากป่ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น อาหาร สมุนไพร ไม้ฟืน ฯลฯ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้รักป่า ราษฎรมีสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนไม่อพยพโยกย้ายไปบุกรุกท าลายป่าเพื่อแสวงหาที่ท ากินใหม่อีกด้วย  

4.4 ปลูกป่ำในใจคน 
แนวพระราชด าริบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของนักพัฒนาป่าไม้ นอกจากจะทรง

เข้มงวดในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ส่วนที่ต้องอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแล้ว ขณะเดียวกันก็เป็นการปลูกฝังการรักป่าอนั
หมายถึง การปลูกป่าในใจคน ทรงเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจกับราษฎรให้รู้ถึงประโยชน์ของป่า และการอยู่ร่วมกับป่า
อย่างพึ่งพาอาศัยกัน ระยะแรก ๆ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลกูปา่ 
จนกระทั่งสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าช่วยกันดูแลรักษาป่าตลอดจนให้รู้จักน าพืชป่ามาบริโภคใช้สอยอย่างเหมาะสม
อันเป็นที่มาของการคืนความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ต้นน้ าล าธาร พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชด าริการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันยาวนานหลาย
ทศวรรษ ป่าไม้จึงมิได้เป็นเพียงพื้นที่เติบโตของพืชพรรณธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เท่านั้น หากยังเป็นพื้นที่ที่รวม 

/ความจงรกั... 
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ความจงรักภักดีอย่างเป็นรูปธรรมที่พสกนิกรร่วมใจกันถวายแด่พระมหากษัตริย์ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในวาระต่าง ๆ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท าให้ ณ วันน้ีมีไม้ที่ปลูกเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวาระต่าง ๆ จ านวน
หลายร้อยล้านต้น 

4.5 พระรำชด ำริให้สรำ้งฝำยอนุรักษ์ต้นน้ ำ 
พระราชทานพระราชด าริให้สร้างฝายอนุรักษ์ต้นน้ า ซึ่งพัฒนามาจากฝายแม้วทีท่รงเหน็เมือ่ครัง้เสดจ็พระราช

ด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือ อันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ขวางหรือกั้นทางเดินของล าน้ าให้กระจายอยู่ในบริเวณต้นน้ า
ล าธารที่ป่าถูกท าลาย เช่น ล าธารขนาดเล็ก ล าห้วย หรือบริเวณพื้นที่ลาดสูง เพื่อเก็บกักน้ าและชะลอการไหลของน้ า
จากพื้นที่สูงชันลงสู่ที่ต่ าให้ไหลช้าลงในช่วงที่มีน้ าไหลแรง เช่น ฝนตกหนัก น้ าส่วนที่ชะลอและเก็บกักไว้ในฝาย จะช่วย
เพิ่มและยืดเวลาความชุ่มช้ืนในดิน และช้ันบรรยากาศในบริเวณโดยรอบให้ยาวนาน เป็นการเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับผืน
ป่า ท าให้ป่ามีสภาพดีข้ึนเป็นล าดับ ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า 

“...การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก สองอย่างนี้ต้องท้าเข้าคู่กัน ได้ท้าตัวอย่างให้ดูที่จังหวัดนครนายก เป็นพื้นที่
ในบริเวณนั้นมีฝายชะลอน้้า ๓๕ ตัว แต่ค่าท้าฝาย ๓๕ ตัวนี ้คนอาจจะนึกว่า ๓๕ ล้าน ไม่ใช่ ๒ แสนบาท ท้าได้ ๓๕ ตัว 
ยังไม่ได้เห็น แต่ว่ากล้าที่จะยืนยันว่าได้ผล...ไปดูว่าป่าจะข้ึนอย่างไร เพิ่งเสร็จมาไม่กี่เดือน จะเห็นว่าป่านั้นเจริญ ไม่ต้อง
ไปปลูกสักต้นเดียว มันข้ึนเอง...” 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ 

ที่มา: ส านักงานสถิติแหง่ชาติ (2547) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานพระราชด าริให้สร้างฝายอนุรักษ์ต้นน้ า 
ใน ๓ รูปแบบ คือ  

1) ฝายแบบท้องถ่ินเบื้องต้น อันเป็นการก่อสร้างแบบง่าย ๆ ด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถ่ิน เช่น 
กิ่งไม้ ท่อนไม้ล้ม น ามาขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่าง ๆ ในล าห้วย โดยก่อสร้างในบริเวณตอนบนของล าห้วยหรือร่องน้ า 
วิธีนี้จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยหรืออาจไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย  

2) ฝายแบบเรียงด้วยหินค่อนข้างถาวร เป็นฝายตามแนวพระราชด าริอีกรูปแบบหนึ่ง ก่อสร้างด้วยการ
เรียงหินเป็นผนังกั้นน้ า โดยก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของล าห้วยหรือร่องน้ า  

3) ฝายแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นการก่อสร้างแบบถาวร ส่วนมากจะก่อสร้างในบริเวณตอนปลายของ
ล าห้วยหรือร่องน้ า จะท าให้สามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ าในฤดูแล้งได้อย่างดี 

ดังนั้นหน้าที่หรือประโยชน์ใช้สอยอันส าคัญของอ่างหรือฝายเก็บกักน้ า (check dam) ก็คือ การควบคุมและ
จัดการสภาวะการไหลของน้ าให้มีอยู่อย่างสม่ าเสมอ หรือเป็นการท าให้การไหลของน้ าในฤดูแล้งและฤดูฝน “มีความ
แตกต่างกันให้น้อยที่สุด” โดยธรรมชาติแล้วล าห้วยล าธารในป่าที่อุดมสมบูรณ์จะมีน้ าไหลบริบูรณ์อย่างสม่ าเสมอแม้ใน
หน้าแล้ง ส่วนในฤดูฝนก็จะไม่ปล่อยให้น้ าไหลบ่าอย่างรวดเร็วลงมาท่วมท้นพื้นที่ด้านล่าง นอกจากนี้การเก็บกักน้ าจะ
ช่วยให้พืชพรรณเติบโตงอกงามข้ึน มีตะกอนและหน้าดินที่มีอินทรีย์วัตถุช่วยอุ้มซับน้ าไว้ ผิดกับป่าเขาหัวโล้นที่พอถึง
ฤดูแล้งล าธารจะแห้งผาก ฤดูฝนน้ าก็หลากทะลักชะทลายดินให้กลายเป็นกระแสโคลนลงมาท่วมที่ราษฎร ดังนั้นการ
สร้างฝายเก็บกักน้ าจึงเป็นการจัดการทรัพยากรน้ าในด้านการอนุรักษ์ต้นน้ าล าธารและสิ่งแวดล้อมโดยตรง  กล่าวคือ  
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ท าให้ผลิตผลของน้ า (water yield) ทั้งปริมาณน้ า (quantity) คุณภาพน้ า (quality) ตลอดจนการไหลของน้ า (timing) 
ดีข้ึน นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อประโยชน์ด้านป่าไม้และการเกษตรกรรมตามธรรมชาติที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง  
โดยเฉพาะการฟื้นฟูสภาพป่าซึ่งอาจจะไม่ต้องเอาใจใส่ดูแลรดน้ าต้นไม้ในฤดูแล้งมากนัก ความช้ืนในดินดังกล่าวจะช่วย
ให้ต้นไม้เจริญเติบโตในพื้นที่แห้งแล้ง ฝายชะลอความชุ่มช้ืน จึงเป็นการสร้างระบบวงจรน้ าใหแ้กพ่ืน้ทีป่า่ไมแ้ละหว้ยแหง้ 
นับเป็นแนวพระราชด าริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออ านวยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้ง
ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการฟื้นฟูสภาพป่า จากแนวพระราชด าริที่
สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถในการน าฝายแม้วมาเป็นนวัตกรรมที่สร้างความชุ่มช้ืนและคืนชีวิตให้แก่ผืนป่า เป็นการยัง
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมอย่างอเนกอนันต์ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้สนองแนวพระราชด าริก่อสร้างฝาย
ต้นน้ าข้ึนในภูมิภาคต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เป็นจ านวนมากกระจายไปทั่วทั้งประเทศ
สามารถฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ าล าธารที่เสื่อมโทรม  ๒๕ ลุ่มน้ าหลักของประเทศ ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศ
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

4.6 พระรำชด ำริปลูกป่ำทดแทนเพ่ือฟ้ืนฟูหน้ำดิน 
ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อความคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และความคงอยู่ของทรัพยากร

อื่น ๆ ทั้งป่าไม้และน้ า เป็นต้น การอนุรักษ์ทรัพยากรดินจึงมีความจ าเป็นต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของประเทศชาติ 
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากดินน้ันให้ยาวนาน สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เวลาที่ผ่านมา
ปัญหาของดิน คือการพังทลายของดิน สาเหตุมาจากกระแสน้ า กระแสลม นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณประชากร 
น าไปสู่การขยายพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท ากิน การใช้ดินผิดประเภท ด้วยการตัดไม้ท าลายป่าการท าไร่เลื่อนลอย การ
ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติดิน คุณภาพของดินจึงลดลงกลายเป็นดินทรายหรือดินลูกรังที่อุ้มน้ าได้น้อย มีปริมาณ
อินทรีย์สารอาหารของพืชต่ า อันเป็นปัญหาที่รุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ  จนไม่สามารถปลูกพืชได ้พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ทรงสนพระราชหฤทัยในการปรับปรุงฟื้นฟูและท านุบ ารุงดินเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มช้ืน และรักษาอินทรีย์
สารในดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป ทรงช่วยขจัดความทุกข์ยากของเกษตรกร แนวพระราชด าริที่ทรงพระราชทาน 
เพื่อรักษาคุณภาพของดินมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งหนึ่งนั้นคือ การปลูกป่าทดแทนเพื่อฟื้นฟูหน้าดิน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเปี่ยมไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาทรัพยากร
ดินอย่างหลากหลายพระบรมราโชบายปลูกป่าของพระองค์ เพื่อฟื้นฟทูรัพยากรป่าไม้นั้น บางวิธีมีพระราชประสงค์เพื่อ
ฟื้นฟูทรัพยากรดินด้วย ตัวอย่างเช่น ทรงใช้พื้นฐานจากองค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาเกี่ยวกับสภาพหน้าดิน ซึ่งโดยทั่วไป
จะอุดมสมบรูณ์ด้วยแร่ธาตุนานาชนดิที่ทบัถมกนัมานานหลายรอ้ยหลายพันปี การไถพรวนหนา้ดินเทา่กบัท าลายแร่ธาตุ
ความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน รวมถึงลูกไม้ต่าง ๆ ที่ตกหล่นหลงเหลืออยู่บนหน้าดินจ านวนมากอย่างเท่าไม่ถึงการณ์ 
ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินให้ยัง่ยืนต่อไป การปลูกป่าแบบไม่ไถพรวนหน้าดิน จึงเป็น
วิธีการปลกูป่าที่ช่วยปอ้งกันมิใหเ้กิดการพงัทลายของหนา้ดิน ท าให้ความอดุมสมบูรณ์ของหน้าดนิคงอยูต่ลอดไป ถือเปน็
อีกแนวพระราชด าริประการหนึ่งที่มีแนวทางปฏิบัติทีเ่รียบงา่ยและสอดคล้องกับธรรมชาติ นอกจากนี ้ทรงแนะน าให้
ปลกูป่าบรเิวณอ่างเกบ็น้ า เพื่อช่วยยึดดินและรักษาความชุ่มช้ืนบริเวณโดยรอบอ่างเกบ็น้ า ทรงเน้นให้ทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและประชาชนร่วมมือกันปลกูป่าไม้ชนิดโตเร็วและไม้ผล เพื่อใหร้าษฎรมีไมห้ลาย ๆ ประเภททั้งไมผ้ลและไม้
ใช้สอย ไม่เพียงเท่านั้น ทรงแนะน าวิธีการปลูกป่าที่ไม่มีความยุ่งยากในเชิงปฏิบัต ิเพราะกระท าเพียงแค่การขุดหลุม
เพือ่ทีจ่ะหย่อนวางต้นกล้าลงไปเท่านัน้ ไม่ต้องจดัเรียงเป็นแถวเปน็แนวแบบเข้าแถวทหาร หรอืแนวพระราชด ารปิลกูปา่ 
 

 
/แบบไมเ่ข้า... 

 



- 31 - 

แบบไม่เข้าแถวทหาร ทั้งนี้ ทรงได้แนวคิดจากธรรมชาติที่พืชพรรณธรรมชาติในป่าจะข้ึนกันอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่
เป็นระเบียบ แนวต้นไม้ที่ข้ึนตามธรรมชาติเหล่านี้สามารถชะลอกระแสน้ าให้ไหลช้าลง ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
และรากไม้ยังดูดซับน้ าพร้อมกระจายความชุ่มช้ืนไปทั่วบริเวณผืนป่าได้อีกด้วย ในทางกลับกันหากต้นไม้ในป่าเรียงกัน
เป็นแถวเป็นแนว เมื่อฝนตกลงมาอย่างหนัก กระแสน้ าจะไหลลงจากที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ าอย่างรวดเร็วตามแนวร่องของ
ต้นไม้ เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การปลูกป่าอย่างไม่เข้าแถวทหารตามแนวพระราชด ารินี้ ทรงทดลองด้วย
การจัดท าโครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี แสดงถึงความเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งในระบบธรรมชาติ
ของป่าอย่างแท้จริง และทรงแก้ไขธรรมชาติด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติอย่างที่สุด  

4.7 พระรำชด ำริกำรปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงศึกษาศักยภาพของหญ้าแฝก ซึ่งเป็นวัชพืชที่มี

คุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ความชุ่มช้ืนใต้ดินไว้ เป็นพืชพื้นบ้านที่
คนไทยรู้จักใช้ประโยชน์ในการมุงหลังคามาแต่โบราณ แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นอีก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระราชด าริถึงหญ้าแฝกเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ  ท าการ 
ศึกษา ทดลอง และด าเนินการปลูกหญ้าแฝกเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อป้องกันปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน และเพื่อประโยชน์อื่น ๆ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาค้นคว้าทดลองที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี เป็นแห่งแรก ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ราก
ของหญ้าแฝกสามารถหยั่งรากได้ลึกถึง ๑ เมตร ในระยะเวลา ๑ เดือน และลึกถึง ๓ เมตรในเวลา ๘ เดือน แนวหญ้าแฝก
ช่วยลดการสูญเสียน้ าได้ ๒๕-๗๐ เปอร์เซ็นต์ การใช้ใบหญ้าแฝกมาใช้คลุมดิน ช่วยให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ 
ได้แก่ การเพิ่มอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารแก่ดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์และสัตว์ในดิน ท าให้ดินมีชีวิต เกิดความอุดม
สมบูรณ์ เมื่อตัดใบหญ้าแฝกอายุ ๔ เดือน มาใช้คลุมดินจะสลายตัวให้ธาตุอาหารแก่ดินเฉลี่ยไนโตรเจน ๑.๒๙ เปอร์เซ็นต์ 
ฟอสฟอรัส ๐.๒๐ เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียม ๑.๓ เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ าหนักหญ้าแห้ง) หญ้าแฝกมีระบบรากที่แผ่
กระจายดังก าแพง ท าให้แถวหญ้าแฝกต้องการพื้นที่เพื่อการเจริญเติบโตไม่กว้างนัก ช่วยชะลอความเร็วของน้ าที่ไหล
ผ่านหน้าดิน ช่วยเก็บความชุ่มช้ืนของดินไว้ ช่วยป้องกันการถูกกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน ดูดซับโลหะหนักในดิน
และสารเคมีที่เป็นพิษ ป้องกันไนเทรตไม่ให้ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า ใช้เป็นก าแพงสีเขียวป้องกันไฟป่าลุกลาม เพราะแม้
ในฤดูแล้งหญ้าแฝกก็ยังเขียวชอุ่ม นอกจากนี ้ยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นได้ใกล้ชิด โดยที่ไม่มีการแข่งขันหรือรบกวน
จากหญ้าแฝก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้ปลูกหญ้าแฝก ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ความ
ตอนหนึ่งว่า 

“...และหญ้าที่มีคุณอย่างหญ้าแฝก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้้า เพราะมีรากที่หยั่งลึก
แผ่กระจายลงไปตรง ๆ ท้าให้อุ้มน้้าและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง รักษาหน้าดินได้ดี...” 

พระราชกรณียกิจและแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ น้ า และดิน สะท้อนถึงพระปรีชาญาณ พระวิริยอุตสาหะที่ทรงศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ 
อย่างถ่องแท้ ทรงแก้ไขปัญหาด้วยวิธีประหยัด แต่มีประสิทธิภาพสูงให้ผลประโยชน์โดยตรงต่อพืน้ที่ กอ่ใหเ้กดิประโยชน์
อย่างแท้จริงแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ท าให้การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ 
นอกจากจะหมายถึงการอนุรักษ์แล้ว ยังหมายรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งบรูณาการ
และต่อเนื่อง จึงเปรียบเสมือนตราช่ังที่เสมอกันระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมถูกต้อง เพื่อให้ 
“คน” และ “ธรรมชาติ” สามารถด ารงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป 

*************************************************** 
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ร่ำง 

 
 
 
 

ประกำศกรมป่ำไม้ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้ำงเหมำในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ 

************************************* 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เห็นชอบและอนุมัติโครงการตามผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 
15/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ซึ่งรวมถึง “โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน” 
วงเงินไม่เกิน 863.3630 ล้านบาท ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจ้าง
งานและประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมโครงการพัฒนา
อาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถ่ินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสาน
พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี เพื่อจ้างเหมาในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ เพื่อปฏิบัติงานในการน้อมน า ขยายผล  และเผยแพร่แนวพระราชด าริ 
โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อประชาชนเหล่าน้ันเกิดจิตส านึกรัก
และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งงำน 
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชด าร ิอตัราค่าจา้ง 15,000 

บาทต่อเดือน ระยะเวลาจ้างระหว่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 รวมจ านวน 12 เดือน 
เพื่อปฏิบัติงานในการน้อมน า ขยายผล และเผยแพร่แนวพระราชด าริ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ
ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยก าหนดปฏิบัติงานประจ าหน่วยปฏิบัติของกรมป่าไม้ตามที่ระบุ 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 เป็นผู้มีสญัชาติไทย 
1.2 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร 
1.3 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ไม่จ ากัดสาขา 
1.4 เป็นผูท้ี่มทีะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จงัหวัดที่ต้ังของหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน ยกเว้นหน่วยงานที่ตัง้อยู่

กรุงเทพมหานคร  
1.5  เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ/มาตรการต่างๆ ของภาครัฐทั้งหมด 

/1.7 ไม่เป็นผู้... 
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1.7 ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตหรือประสาท 
1.8 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด  
1.9 มีความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ 

3. ต ำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 
เปิดรับสมัคร จ านวน...................อัตรา โดยก าหนดให้ไปปฏิบัติงานประจ า ณ หน่วยงาน ดังนี้ 

    2.1 ฝ่ายโครงการพระราชด าริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่............................... 
  จ านวน................อัตรา  
           (ผู้มีสิทธ์ิสมัครต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ .................  

       รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัด.......................................................................................................) 
 จังหวัด...................................... 
      2.2 โครงการ................................................................................................................................. 
           จ านวน................อัตรา 

2.3 โครงการ................................................................................................................................. 
           จ านวน................อัตรา 
2.4 โครงการ................................................................................................................................. 
           จ านวน................อัตรา 
จังหวัด...................................... 

      2.6 โครงการ................................................................................................................................. 
           จ านวน................อัตรา 
      2.7 โครงการ................................................................................................................................. 
           จ านวน................อัตรา 

3. กำรรับสมัคร 
3.1 ก าหนดรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่.........................กันยายน 2563 

ณ ฝ่ายโครงการพระราชด าริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ...........  
โทร.......................................... 

3.2 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 
3.2.1 รูป ถ่ายสี  ขนาด 1 นิ้ ว  ชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่ส วมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด  
         ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 3 รูป   
3.2.2 ส าเนาบัตรประชาชน 
3.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.2.4 ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการจบการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน  
          (Transcript) ไม่ต่ ากว่าวุฒิปริญาตรี ไม่จ ากัดสาขา 
3.2.5 ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ  

3.3 ผู้สมัครต้องสมัครแยกตามหน่วยงานที่มีความประสงค์จะไปปฏิบัติงาน และสามารถสมัคร  
 ได้มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน 

/4. กำรสอบ... 
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4. กำรสอบคัดเลือก 
    ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และทัศนคติในการท างาน 

5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ในวันที่............กันยายน 2563 ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้     ที่

.................................................... และทางเว็บไซต์......................................................................... 

6. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนท่ีสอบ 
วันที่..............กันยายน 2563 ระหว่างเวลา......................................................... ....................... 

ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่.................................................................................. 

7. ประกำศผลกำรสอบ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการจ้างงาน ในวันที่.........กันยายน 2563 ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่

.....................................และทางเว็บไซต์......................................................................... 

8. กำรรำยงำนตัวและจัดท ำสัญญำจ้ำง 
    วันที่..............กันยายน 2563 ระหว่างเวลา....................................................... ......................... 

ณ ฝ่ายโครงการพระราชด าริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ........................................... 
โทร....................................................... 

 
ประกาศ ณ วันที่.............กันยายน 2563 

 
 

                                     (                                             ) 
                                     ............................................................. 
         ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่..................... 
                                      ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ 
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ใบสมัคร 
บุคคลเพื่อจ้ำงเหมำในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สง่เสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ 

1. หน่วยงำนท่ีประสงค์จะสมัครปฏิบัติงำน.................................................................................................................. 

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

   จังหวัด......................................... 

2. ข้อมูลส่วนตัว 
 

ชื่อและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................ ............................................... 
 
 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................................................................  
 

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน.................................................................................................................... ......................................................... 
 

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

ออกให้ที่อ าเภอ/เขต........................................................................จังหวัด.................................................................... 
 

วันเดือนปีที่ออกบัตร....................................................หมดอายุ...................................................... 
 
 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้..............................................................................................  
 

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................................  
 

E-mail Address......................................................... ..................................... 
 

 

 
วัน/เดือน/ปีเกิด 
............................................... 
สถานที่เกิด 
............................................. 
สถานภาพสมรส 
............................................ 
การรับราชการทหาร 
............................................ 
 

 
อายุ 
.................................. 
เชื้อชาติ 
.............................. 
สัญชาติ 
.............................. 
ศาสนา 
................................ 

 

 
 
 

/2.  ข้อมูลกำรศึกษำ… 
 
 
 

ใบสมัครเลขท่ี................ 
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3. ข้อมูลกำรศึกษำและฝึกอบรม 
    ข้อมูลกำรศึกษำ 
 

ปี พ.ศ.  
สถานศึกษา 

 
ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก จาก ถึง 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
ข้อมูลกำรฝึกอบรม 

 

ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา 

   
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
4. ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์กำรท ำงำน (โปรดให้รำยละเอียดของงำนท่ีท ำในช่วง 3 ปีหลัง) 
 

ปี พ.ศ. ชื่อและที่อยู่ 
ของหน่วยงาน 

ต าแหน่งงานและ 
หน้าที่โดยย่อ 

 
เงินเดือน 

 
สาเหตุที่ออกจากงาน จาก ถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

/5. ข้อมูลควำมรู…้ 
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5. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ............................................................................
.............................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
6. บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลท่ีคุ้นเคยกับกำรท ำงำนของท่ำน เช่น ผู้บังคับบัญชำโดยตรง โปรดอย่ำระบุ   
   ชื่อบุคคลท่ีเป็นญำติหรือเพ่ือน 
 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 

 
 
 
 
 

   

 
7.  ข้ำพเจำ้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในประกำศรับสมัครของกรมป่ำไม้ทุกประกำร 
 
 ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเทจ็  
หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลกัฐานเพือ่เลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันท ี
 
 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผูส้มัคร 

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

                                              ยื่นใบสมัครวันที่............เดอืน...................................พ.ศ......................... 
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เลขที.่............/2564 
ข้อตกลงจ้ำง 

แผนงำนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  

แผนงำนรองส่งเสริมและกระตุ้นกำรบริโภคครัวเรือนและเอกชนฯ 
โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

กิจกรรมโครงกำรพัฒนำอำชีพของกลุ่มแรงงำนท่ีอพยพกลับท้องถิ่นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
กิจกรรมจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
---------------------------------- 

 

ข้อตกลงฉบับนี้จัดท าข้ึน ณ ................................................................. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
...............................................เมื่อวันที่........................................2563  ระหว่าง................................................ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้.......................โดยนาย/นาง/นางสาว………………………………………………………...……ต าแหน่ง
.................................................................ท าหน้าที่ผู้อ านวยการ..............................................................ปฏิบัตริาชการ
แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ ...........................ลงวันที่............................................ซึ่งต่อไปนี้ในข้อตกลง
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว............................................................บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่ . ... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .. ออกให้ ณ อ าเภอ.... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... จังหวัด
..............................................วันออกบัตร....................................วันหมดอายุ............................................อยู่บ้านเลขที่
....................หมู่ที่.........................ต าบล..................................อ าเภอ................................ ................จังหวัด
.......................................ปรากฏตามส าเนาเอกสารแนบท้ายข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปนี้ในข้อตกลงเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีก
ฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ผู้ ว่ าจ้ างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างซึ่ งรับรองว่าตนเป็นผู้ที่ มี คุ ณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน 
ภาคผนวก 1. ตกลงรับจ้างเหมาบริการงานส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ ตามภาคผนวก 2  

ข้อ 2. เอกสารแนบท้ายข้อตกลงดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
  ภาคผนวก 1 คุณสมบัติของผู้รับจ้าง จ านวน 1 หน้า 
  ภาคผนวก 2 ขอบเขตของงานที่จ้าง จ านวน 1 หน้า 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงที่ขัดแย้งกับข้อความในข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อความในข้อตกลงนี้บังคับ และ

ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายข้อตกลงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวตามข้อตกลงข้อ 1. ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน เดือน

ละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ านวน 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 
รวมเป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยก าหนดให้ปฏิบัติงานที่ ............................................................. 
ท้องที่ต าบล......................................อ าเภอ.............................................................................จงัหวัด................................................... 

ข้อ 4.  ผู้ รับจ้ างต้อง เริ่ มท างานที่ รับจ้าง ใ นวันที่  1 ตุลาคม พ .ศ.  2563 และจะต้องท างาน 
ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างเดือนละ 1 ครั้ ง  
รวม 12 ครั้ง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 /ข้อ 5. หากวันใด... 
 

(ร่ำง) 
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ข้อ 5. หากวันใดผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ ผู้ว่าจ้างจะหักค่าจ้างเป็น

รายวันตามสัดส่วนของค่าจ้างในแต่ละเดือน 
ข้อ 6. หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง และผู้ว่าจ้าง  

ยังมิได้บอกเลิกข้อตกลง ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ ว่าจ้างเป็นจ านวนเ งินวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อย 
บาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามข้อตกลง จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง 

ข้อ 7. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยที่ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้/โครงการ...............................................................................................................ไม่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีแต่อย่างใด 
 ข้อ 8. ผู้รับจ้างต้องให้ความเคารพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ด้วยความสุภาพเรียบร้อย หากมี
การละ เ ว้นการป ฏิบั ติ ง านดั งกล่ าวและก่ อ ให้ เ กิ ดความเสี ยหายแก่ภาพพจน์ของผู้ ว่ าจ้ าง  ให้ ถือ ว่ า  
ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดข้อตกลง 
 ข้อ 9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงและมีอ านาจที่จะสั่งแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานตามข้อตกลงนี้ 
 ข้อ 10. ในระหว่างการท างานตามข้อตกลง ถ้าผู้รับจ้างได้กระท าการหรืองดเว้นการกระท าการใดๆ  
อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
ที่เกิดข้ึนเต็มจ านวนทุกกรณีในบรรดาความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้รับจ้างจะพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหาย
ดังกล่าวเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย 
 ข้อ 11. หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้รับจ้างไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงได้ทันที 
 ไม่ว่าผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงดังกล่าวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายทั้งปวงอันเกิดจากการปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือการกระท าละเมิดของผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างที่ยัง
ค้างจ่าย หากไม่เพียงพอผู้รับจ้างจะต้องน ามาช าระให้แก่ผู้ ว่าจ้างภายในก าหนด 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับจ้างต้องช าระดอกเบี้ยอัตรา  
ร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน นับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้น าเงินมาช าระเต็มจ านวน 
 ข้อ 12. การว่าจ้างตามข้อตกลงนี้ไม่ท าให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือความสัมพันธ์ใน
ฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

 ข้อตกลงนี้ท าข้ึนสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลง
ลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และได้เก็บข้อตกลงไว้ฝ่ายละฉบับ 

    ลงช่ือ........................................................ผู้ว่าจ้าง 
     (................................................) 
    ผู้อ านวยการ..................................................... 
            ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ 
 
    ลงช่ือ........................................................ผู้รับจ้าง 
     (................................................) 

ลงช่ือ........................................................พยาน  ลงช่ือ........................................................พยาน 
        (................................................)                 (................................................) 
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คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 
งำนส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำร ิ

โครงกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ 
 

คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 
1) เป็นผู้มสีัญชาติไทย 
2) เป็นผู้มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบรูณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร 
3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ไม่จ ากัดสาขา 
4) เป็นผู้ที่มทีะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จงัหวัดที่ต้ังของหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน ยกเว้นหน่วยงานที่ตั้งอยู่

กรุงเทพมหานคร 
5)  เปน็ผู้ไดร้บัผลกระทบด้านรายไดจ้ากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา - 2019  (covid 19) 
6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ/มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ 
7) ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตหรือประสาท 
8) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค  

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด  
9) มีความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได ้

 
  
 

--------------------------------------------------------  
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ขอบเขตงำนท่ีจ้ำง 
งำนส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำร ิ

โครงกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ 
 
ขอบเขตงำนจ้ำง 

1. ปฏิบัติงานน้อมน า ขยายผล และเผยแพร่แนวพระราชด าริ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ
ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่  เพื่ อประชาชนเหล่านั้น เ กิดจิ ตส านึก รักและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่ งยืน และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๑ ศึกษาหาความรู้แนวพระราชด าริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  และแนวพระราชด าริ 
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

๑.๒ สามารถถ่ายทอดความรู้แนวพระราชด าริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแนวพระราชด าริ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ไปสู่ประชาชนและเยาวชนในท้องถ่ินที่อยู่โดยรอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของกรมป่าไม้ โดยก าหนดเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ 

๑) ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน  
๒) ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน (กิจกรรมครูป่าไม้)  

๑.๓ ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยงานฯ 

๑.๔ จัดท าข้อมูลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
1.5 จัดท าเอกสารส่วนบุคคลการน้อมน าแนวพระราชด าริที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตได้

ต่อไปในอนาคต จ านวน 1 เล่ม 
 2. ผู้รับจ้างตอ้งท างานที่จ้าง ณ ..............................................................................................................ท้องที่
ต าบล..........................................อ าเภอ...................................................จงัหวัด............................................................ 

 
 

--------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 43 - 

 
 

ใบเสนอรำคำ 
 

วันที่          กันยายน 2563 
 
เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสง่เสรมิและสืบสานพระราชด าริ 

เรียน   อธิบดีกรมป่าไม ้

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ส าเนาบัตรประชาชน 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3. ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร 
 
  ข้าพเจ้า ............................................ ..................................................................................... อยู่
บ้านเลขที่..................หมู่ที่............ต าบล........................................... อ าเภอ.................................................. จังหวัด
.. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .  ขอเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ  
เพื่อปฏิบัติงานที่..................................................................................................................................................... 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 15,000 
บาท  ( หนึ่ ง ห มื่ นห้ า พั นบ าท ถ้ วน )  ร วม เป็ น เ งิ น  180 ,000  บ าท  ( ห นึ่ ง แ ส นแปด ห มื่ นบาท ถ้ วน )  
ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รวมภาษีทั้งปวงไว้แล้ว  
 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามรายละเอียดการจ้างที่กรมป่าไม้ก าหนดทุกประการ และข้าพเจ้า 
ขอรับรอง ว่า ข้าพเจ้า เป็นผู้ที่มี คุณสมบัติตลบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้รับจ้างเหมาบริการงานส่ง เสริม 
และสืบสานพระราชด าริ ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ ทุกประการ 

 
 
 

     ลงช่ือ........................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

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

          วันที่..................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่ำง) 
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 บัตรประจ ำตัวผู้รับจ้ำง 
โครงกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ 

กรมป่ำไม้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• จว. หมายถึง ชื่อย่อจังหวัด เช่น ชม. (เชียงใหม่) 

• .../64 หมายถึง ล าดับของลูกจ้าง/ปี 2564  
เช่น นาย A คือ 1/64, นาย B คือ 2/64 

 

กรมป่าไม้ 
(จว.) .../64  

 

โครงการจ้างเจ้าหนา้ที่ส่งเสริมและสืบสาน 

พระราชด าร ิ

 ช่ือ-สกุล........................................................ ........ 

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

เลขประจ าตัวประชาชน.......................................  

 
วันออกบตัร..... วันหมดอายุ....  

 

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

ผู้ถือบตัร 

 

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

(ผู้อ านวยการ..................) 

ผู้ออกบตัร 

 

 

8.5 ซม. 

5.3 ซม. 

วันออกบัตรและวันหมดอายุ 
หมายถึง วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ผู้ออกบัตร หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ  
(ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า) 

 

ด้ำนหน้ำ 

บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำทีโ่ครงกำร 
กรมป่ำไม้ 

 

ด้ำนหลัง 
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แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมและสืบสำนพระรำชด ำริ กรมป่ำไม้ 
ประจ ำเดือน               พ.ศ.                

ชื่อ                                                                                          
ปฏิบัติงำนประจ ำ                                                     
 

 
 

วัน เดือน ปี 

 

ภำรกิจ/งำนท่ีปฏิบัติ 
พร้อมระบุปริมำณงำน 

 

 
หมำยเหต ุ

 

วันที่                      
 
 
 

  

 

วันที่                      
 
 
 

  

 

วันที่                      
 
 
 

  

 

วันที่                      
 
 
 

  

วันที่                      
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
   ขอรับรองว่ำได้ปฏิบัติงำนตำมรำยงำนข้ำงต้นจริง  ตรวจสอบแล้วรับรองว่ำถูกต้อง 
       ลงช่ือ                     ผู้ปฏิบัติงาน     ลงช่ือ                      ผู้ควบคุม 
             (                    )            (                      ) 

           วันที่          เดือน              พ.ศ                            วันที่           เดือน              พ.ศ                  
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คิวอำร์โค้ดเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

สรุปกรอบการจ้างงานแยก
รายหน่วยปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

ขอบเขตการจ้างงาน 
โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ หลักการทรงงาน ฯ 

ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร 

ข้อตกลงการจ้าง ใบเสนอราคา 

บัตรประจ าตัวผู้รับจ้าง 
แบบรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 
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