
ครม.อนุมัติ งบประมาณ 863.3630 ล้านบาท 

การด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้  
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

ผลผลิตของโครงการและตัวช้ีวัด 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 

ผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ประชาชนได้รับการจ้างงาน 30,948 คน 

เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 2,182 เครือข่าย 

เพิ่มการจ้างงาน เพิ่มรายได้  
และชุมชนมีเศรษฐกิจหมุนเวียน  

ประชาชนเกิดทักษะและพัฒนาอาชีพ  
มีความมั่งคงทางรายได้ 

ความย่ังยืนของทรัพยากรป่าไม้ 
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ข้อมูลการครอบครองท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ  
ตามมาตรการแก้ไขปัญหา คทช. 3,000 หมู่บ้าน 

บริหารจัดการป่าชุมชนตามความต้องการของชุมชน 2,000 แห่ง 

เพ่ิมพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร       
ที่ถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 

ด้านการ         
ป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 
259.1060 ลบ. 
2,182 เครือข่าย 
จ้างงาน 19,928 คน 
- เสริมสร้างศักยภาพสมาชิก 
- สร้างเครือข่ายใหม่   
  10 จังหวัดภาคเหนือ   
- เส้นทางล าลองฯ    
  ลาดตระเวน 

ด้านส่งเสริม  
และเพ่ิมพื้นที่    
สีเขียวในชมุชน 
229.6770 ลบ. 
183 แห่ง 
จ้างงาน 1,410 คน 
- ผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 
70 ล้านกล้า 
-เรือนเพาะช า 50 หลัง 
-พัฒนาระบบน  า 78 แห่ง 

ด้านการ     
จัดการ 
ที่ดินป่าไม้ 
177.6000 ลบ.  
3,000 หมู่บ้าน 
จ้างงาน 3,300 คน 
- ส ารวจการ
ครอบครองที่ดิน 
ป่าสงวนแห่งชาติ         
ตามมาตรการ คทช. 
 

ด้านการบริหารฃ
จัดการป่าชุมชน 
144.0000 ลบ.   
2,000 แห่ง 
จ้างงาน 6,000 คน  
(โดยคณะกรรมป่าชุมชน) 
- ปลูกเสริมป่า 
- ฝายสร้างความชุ่มชื น 
- ทางตรวจการ/แนวกันไฟ 
- ท าป้ายป่าชุมชน 

ด้านการ     
เสริมสร้าง
อาชีพงานป่าไม้ 
0.7800 ลบ.   
4 แห่ง 
จ้างงาน 20 คน 
- ฝึกทักษะอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ไม้     
เพิ่มมูลค่าผ่าน
ตลาดออนไลน์  

ด้านสืบสาน  
งานพระราชด าริ  
145 แห่ง 
จ้างงาน 290 คน 
52.2000 ลบ.   
- น้อมน า ขยายผล 
และเผยแพร่      
แนวพระราชด าริ      
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้  

สง่เสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน     “จ้างงาน/ทักษะอาชีพ” ภายใต้กิจกรรมป่าไม้ 
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1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบรโิภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานให้เกิดรายได้แกป่ระชาชนในท้องถิ่นที่ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั งสร้างทักษะอาชีพ กระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน จากกิจกรรมด้านป่าไม้ตามศักยภาพชุมชน 

2.  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมป่าไม้ ด้วยรูปแบบเครือข่ายความรว่มมือ อนุรักษ์ ปกป้อง รักษาพื นที่ป่าไม้
โดยชุมชน 

3.  เพื่อผลิตกล้าไม้พันธ์ุดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่าเพิ่มพื นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและในชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั งพื นที่ในความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชน  

4.  เพื่อได้ข้อมูลการส ารวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  

ค่าจ้างงาน 686.0760 ล้านบาท  ค่าด าเนินการอื่น 177.2870 ล้านบาท 



สถานะการด าเนินโครงการ ณ เดือนสิงหาคม 2563 

13 ส.ค.63 

• ครม.อนุมัติ โครงการ
พัฒนาป่าไม้ สร้างงาน 
สร้างรายได้ เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน วงเงินไม่เกิน 
863.3630 ล้านบาท 
ของกรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20 ส.ค.63            

• กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ           
น าเรียน คกง. และ สงป. 
แจ้งแผนการด าเนิน
โครงการฯ จะเร่ิม
ด าเนินการก่อหนี ได้ใน
เดือน ต.ค.63 จึงไม่
สามารถใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นได้ และ
ขอด าเนินโครงการโดยใช้
จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้
แผนงานท่ี 3.3 ตามบัญชี
ท้ายพระราชก าหนดฯ 

28 - 31 ส.ค.63 
• 28 ส.ค.63 สศช. ประสาน

แจ้งกรมป่าไม้ให้ตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงการและ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
โครงการให้ตรงตามผลการ
พิจารณาของ ครม. และ
น าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR                  
(วงเงิน 863.3630 ล้านบาท) 

• 31 ส.ค.63 ระบบ 
eMENSCR แสดงสถานะ
ผ่านการอนุมัติ 

ก.ย.63 

• • จัดท าแผนการเบิกจ่าย
เงินกู้เป็นรายเดือนให้
ส านักงานบริหารหนี 
สาธารณะ (สบน.) และแจ้ง
ส านักงบประมาณ (สงป.)  
เพื่อจัดสรรเงินกู้ 

• • แจ้งหน่วยงานภายใน
จัดท า    แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินกู้ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

• • จัดเตรียมกระบวนการ 
ซื อจ้าง โดยเฉพาะ 
เรื่องการจ้างงาน 

เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน 


