
งบประมาณ 246.699 ล้านบาท 

1. เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

2. เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่า 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และเสริมสร้าง
ทักษะในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรที่ส าคัญของชุมชน
ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า  

การด าเนินงาน 

โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน 

ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ 
 
 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารโครงการ  
ระดับกรมฯ 

 
 
จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงาน 
ตามโครงการฯ 

 
 
 
ก าหนดคุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
ก าหนดรูปแบบ
การรายงานผล
การด าเนินงาน 

 
 
ตรวจสอบติดตาม 
และประเมินผล 

เกิดการจ้างงาน สร้างงาน สร้างรายได้ใหชุ้มชน/หมูบ่้านเครือข่ายฯ  
ในพื้นที่ 60 จังหวัด จ านวน 9,137 คน มูลค่า 246.699 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

มีจุดเฝ้าระวังการเข้า-ออกในพื้นที่ป่า จ านวน 3,005 จุด (คิดเป็นพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ได้รับการเฝ้าระวัง จ านวน 12,320,500  ไร)่ 

มีแหล่งน้ าขนาดเล็กส ารองน้ าส าหรับดับไฟป่า จ านวน 108 บ่อ 
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ส่งเสริม และกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน 
โดยการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนใน
พื้นที่  ที่ ได้ รั บผลกระทบด้ านรายได้จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จ านวน 
9,137 คน 

เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน  

มีแนวกันไฟ จ านวน 2,997  กิโลเมตร  
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ติดตามและ
ประเมินผล 

 
ตรวจสอบ 
คุณสมบัต ิ
และจ้าง
แรงงาน 

ม.ค. – มี.ค. 64 
1.จ้างงาน 8,930 อัตรา 
2. สร้างแนวกันไฟ 
2,997 ก.ม. 
3. จุดเฝ้าระวัง 2,936 จุด 

 
ส.ค. – ต.ค. 63 
1.จ้างงาน 207 อัตรา 
2. สร้างแหล่งน้ าขนาด 
120 ลบ.ม. 108 บ่อ 
3. จุดเฝ้าระวัง 69 จุด 

6 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค 
1  

แต่งต้ังคณะอน ุ
กรรมการบริหาร
โครงการ  ระดับส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ 

หน่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง 

2  
 
รับสมัคร
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 



ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ 
1. การด าเนินงาน 

21 ก.ค.63 ครม. อนุมัติโครงการฯ 

31 ก.ค.63 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณ ให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่
ด าเนินการ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
จัดส่งคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการฯ 

ให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ด าเนินการในทิศทาง
เดียวกัน 

5 ส.ค. 63 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

โครงการด าเนินกิจกรรมใน 2 พื้นที่ คือ  
1. พื้นที่ป่าพรุเริ่มตั้งแตเ่ดือน ส.ค. – ต.ค. 63  
    เป้าหมาย ประกอบด้วย 
    1.1 จ้างงาน จ านวน 207 อัตรา จ านวน 3 เดือน  
    1.2 สร้างแหล่งน้ าขนาด 120 ลบ.ม. จ านวน 108 บ่อ 
    1.3 ตั้งจุดเฝ้าระวังและลงทะเบียนการเข้า-ออก  
ของราษฎร ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปา่ จ านวน 69 จุด 
2. พื้นที่ป่าทั่วไปเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค. -  มี.ค. 64   
    เป้าหมาย ประกอบด้วย 
    2.1 จ้างงาน จ านวน 8,930 อัตรา จ านวน 3 เดือน  
    2.2 สร้างแนวกันไฟชุมชน จ านวน 2,997 กิโลเมตร 
    2.3 ตั้งจุดเฝ้าระวังและลงทะเบียนการเข้า-ออก  
ของราษฎร ที่เข้าไปใชป้ระโยชน์ในพื้นที่ป่า จ านวน 2,936 จุด 



         2.1 การจ้างงาน 
 - สถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ ได้ด าเนินการคัดเลือกประชาชนในพื้นที่เป้าหมายตามคู่มือ/
แนวทางที่กรมฯก าหนด  โดยการจ้างงานดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขณะนี้ยังไม่สามารถลงนามในข้อตกลงการจ้างได้
เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากส านักงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ข้อ 17 ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการสามารถเริ่มด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุได้ทันทีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้
ด าเนินโครงการ แต่จะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว 
         2.2 การเบิกจ่ายเงิน 
 - ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน 

ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ (ต่อ) 

2. สถานะการจ้างงาน/เบิกจ่ายเงิน 


