
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
 

ล ำดับควำมส ำคัญ ..6..... 
 
ชื่อโครงการ : โครงกำรขับเคลื่อนป่ำเศรษฐกิจครอบครัวกลุ่มจังหวัดสนุกแบบบูรณำกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
 เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน    งบประมาณ 29,999,177 บาท 
กิจกรรมหลัก 1. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลป่ำครอบครัว    วงเงิน    7,109,177 บำท 
  2. เสริมสร้ำงและพัฒนำป่ำเศรษฐกิจครอบครัว          วงเงิน  22,890,000 บำท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด : กำรพัฒนำสังคม สิ่งแวดล้อม และควำมมั่นคง 
แผนงาน : แผนงำนกำรเพิ่มพ้ืนที่ป่ำ และพ้ืนที่สีเขียวชุมชน 
หน่วยด าเนินการ  ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร    
ผู้รับผิดชอบ นำยจักรชัย ชุ่มจิตต์  ต าแหน่ง  ผอ.สนง.ทสจ.สกลนคร 
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร  เลขท่ี 1915 

           เลขที่ 1915  ถนนศูนย์รำชกำร ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 
หมายเลขโทรศัพท์ 042-711432 
1. หลักการและเหตุผล 
 1.1 ที่มา             
  ตำมที่  ได้มีกำรประชุมหำรือร่วมระหว่ำงนำยกรัฐมนตรี คณะกรรมกำร กรอ.ส่วนกลำง          
และคณะกรรมกำร กรอ.กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดำหำร)        
เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2560 ณ ห้องประชุมนำครำช ชั้น 1 อำคำรศรีโคตรบูรณ์ มหำวิทยำลัยนครพนม โดยมี     
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกำรประชุม เพ่ือหำรือเรื่องกำรพัฒนำและส่งเสริม
เศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  ต่อมำส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ได้เสนอเรื่องผลกำรประชุมหำรือร่วมฯ ดังกล่ำว ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ เมื่อวันที่                  
18 เมษำยน 2560 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติรับทรำบและเห็นชอบตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี และมอบหมำยให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับไปด ำเนินกำร จ ำนวน 8 โครงกำร  โดยในส่วนของกำรส่งเสริมป่ำเศรษฐกิจครอบครัว   
เพ่ือสร้ำงอำชีพและรำยได้ในพ้ืนที่ที่มีเอกสำรสิทธิ์ ได้มอบหมำยให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหำดไทย                   
กระทรวงสำธำรณสุข สถำบันกำรศึกษำภำครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำศึกษำในรำยละเอียด      
โดยค ำนึงถึงผลกระทบ ในทุกมิติทั้งด้ำนเศรษฐกิจ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน โดยให้      
ภำคประชำชนมีส่วนร่วม ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรในพ้ืนที่  
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนป่ำเศรษฐกิจครอบครัวของกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร 
นครพนม มุกดำหำร) เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนป่ำ
เศรษฐกิจครอบครัวกลุ่มจังหวัดสนุกแบบบูรณำกำรอย่ำงมีส่วนร่วม เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขึ้น เพ่ือสร้ำงฐำนข้อมูล
ป่ำครอบครัวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด สำมำรถเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ในกลุ่มจังหวัด  รำษฎรได้มีส่วนร่วมใน
กำรอนุรักษ์ป่ำ เพ่ือเสริมศักยภำพป่ำครอบครัวให้มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น เป็นกำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงอำหำรและเศรษฐกิจ
ให้กับครอบครัวและสังคมโดยรวมอย่ำงยั่งยืน  
 
 



 

 1.2 สรุปสาระส าคัญ           
 สภาพปัญหา/ความต้องการ  
  ควำมต้องกำรให้รำษฎรมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และพ่ึงตนเองได้  โดยใช้ประโยชน์จำกป่ำ
ครอบครัวเพ่ือเป็นแหล่งอำหำรที่สดสะอำด ปรำศจำกสำรเคมี  เป็นแหล่งสมุนไพร ใช้บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเล็กๆ 
น้อยๆ  ลดรำยจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล  ได้ไม้ใช้สอยส ำหรับกำรท ำเครื่องมือเครื่อ งใช้ต่ำงๆ เช่น ไม้ฟืน ด้ำมมีด       
ด้ำมจอบ ได้รำยได้จำกไม้เนื้อแข็ง ไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจ หรือน ำไปใช้ในกำรก่อสร้ำงบ้ำนเรือน ท ำโรงเรือน           
และคอกสัตว์  เป็นกำรใช้พ้ืนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดจำกกำรปลูกพืชหลำยชั้น สำมำรถน ำผลิตผลที่เหลือจำก
กำรบริโภคในครัวเรือนมำจ ำหน่ำยหรือน ำมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ น ำไปสู่กำรลดรำยจ่ำยและสร้ำงรำยได้ให้
ครอบครัวได้อย่ำงต่อเนื่อง และยังท ำให้เกิดเป็นระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ในพื้นที่ 
  อย่ำงไรก็ตำม รำษฎรยังขำดองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงป่ำครอบครัวให้สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำจนน ำไปสู่
ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีพได้ จึงต้องมีกำรอบรมให้ควำมรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรป่ำครอบครัวให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในพ้ืนที่ ต้องมีกำรส่งเสริมกำรปลูกกล้ำไม้เศรษฐกิจให้รำษฎรปลูกเสริมและปลูกเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ ตลอดจนกำร
รับฟังปัญหำอุปสรรคจำกรำษฎรเจ้ำของป่ำ ควำมต้องกำรได้รับควำมช่วย เหลือสนับสนุนจำกองค์กรต่ำงๆ         
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำต่อไป 
 ความเร่งด่วน            
  ปัจจุบันก ำลังมีกำรก่อสร้ำงอุตสำหกรรมทำงกำรเกษตรรำยใหญ่จ ำนวนมำกในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
สนุก ซึ่งต้องใช้ที่ดินเพ่ือกำรผลิตจ ำนวนมำก ใช้สำรเคมี ใช้เงินลงทุนสูง รำษฎรได้รับกำรส่งเสริมให้ท ำกำรเกษตร
เชิงเดี่ยวจำกภำคอุตสำหกรรม เช่น กำรท ำไร่อ้อย ไร่มันส ำปะหลัง เป็นต้น จึงเกิดกำรแผ้วถำงป่ำในที่ดินกรรมสิทธิ์
ของตนเพ่ือต้องกำรรำยได้ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมจำกเกษตรเชิงเดี่ยว ท ำให้พ้ืนที่ป่ำกรรมสิทธิ์ที่รำษฎรถือครองอยู่
ลดลงอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคมตำมมำ จึงมีควำมเร่งด่วนต้องส่งเสริมให้รำษฎรอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำครอบครัวในที่ดินกรรมสิทธิ์เอำไว้      
และส่งเสริมให้รำษฎรปลูกป่ำครอบครัวเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้จังหวัดสกลนครต่อไป 
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ           
 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ    
  1) เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลป่ำครอบครัว 
  2) เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำป่ำเศรษฐกิจครอบครัว ให้สำมำรถสร้ำงผลผลิตในพ้ืนที่ได้มำกขึ้น 
  3) เพ่ือออกประชำสัมพันธ์ ตรวจติดตำม และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรป่ำเศรษฐกิจ
ครอบครัวให้บรรลุผลส ำเร็จเป็นรูปธรรม   

2.2 สถานภาพของโครงการ          
  □ โครงกำรเดิม   □ โครงกำรใหม ่       
 2.3ประเภทของโครงการ          
            □ พัฒนำ   □ ด ำเนินกำรปกต ิ     
 2.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1  ปี  เริ่มต้น ตุลำคม 2562  สิ้นสุด กันยำยน 2563  
 2.5 สถานที่ด าเนินโครงการ 
  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม  และจังหวัดมุกดำหำร 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 



 

  - ประชำชนเจ้ำของป่ำครอบครัวในพ้ืนที่ 3 จังหวัด (สกลนคร นครพนม มุกดำหำร) 
 3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  - หน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัด (สกลนคร นครพนม มุกดำหำร) 
  - ประชำชนที่อำศัยอยู่รอบพ้ืนที่ป่ำครอบครัว 
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ        
 4.1 เป้าหมายโครงการ   
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวมป ี2561-2564 
1. สมำชิกเครือข่ำยป่ำเศรษฐกิจ 
ครอบครัวได้รับกำรอบรมเสริมสร้ำง
ควำมรู้ 

รำย  2,000 2,000 4,000 

2. มีฐำนข้อมูลป่ำครอบครัว พ้ืนที่  40 40 80 

3. พ้ืนที่ป่ำในกลุ่มจังหวัดสนุก
เพ่ิมข้ึนจำกกำรปลูกป่ำเสริมป่ำ 

ไร่  30,000 30,000 60,000 

4. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรสนับสนุน
บ่อน้ ำบำดำล จ ำนวน 40 บ่อ 

บ่อ  40 40 80 

  
 4.2 ผลผลิต 
  1) สมำชิกเครือข่ำยป่ำเศรษฐกิจครอบครัวสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนำป่ำครอบครัว
ให้มมีูลค่ำเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 2,000 รำย 
  2)  มีฐำนข้อมูลป่ำครอบครัวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสนุก 40 พ้ืนที่ 
  3)  พ้ืนที่ป่ำของกลุ่มจังหวัดสนุกเพ่ิมข้ึน จำกกำรปลูกป่ำ/ปลูกเสริมป่ำ จ ำนวน 30,000 ไร่ 
  4)  กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรสนับสนุนบ่อน้ ำบำดำล จ ำนวน 40 บ่อ  
 4.3 ผลลัพธ์  
  1) สมำชิกเครือข่ำยป่ำเศรษฐกิจครอบครัวได้รับควำมรู้เพ่ือไปต่อยอดพัฒนำป่ำครอบครัวให้มี
มูลค่ำเพ่ิมข้ึน 
  2) มีฐำนข้อมูลป่ำครอบครัวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุกท่ีสำมำรถเป็นข้อมูลพื้นฐำน น ำไปต่อยอดวำง
แผนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำในกลุ่มจังหวัดได้ 
  3) พ้ืนที่ป่ำของกลุ่มจังหวัดสนุกเพ่ิมข้ึน 

4) ป่ำครอบครัวมีศักยภำพในกำรผลิต ให้ควำมมั่นคงทำงอำหำรและเศรษฐกิจแก่สมำชิก 
  5) ทรำบควำมต้องกำรของสมำชิกเครือข่ำยป่ำเศรษฐกิจครอบครัวเพ่ือสนับสนุนต่อยอดและพัฒนำ
  6) ทรำบผลกำรประเมิน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

4.4 ผลกระทบ  
เชิงบวก  

  1) รำษฎรเกิดควำมรู้สึกภำคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำ 
  2) เกิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสนุก มีควำมมั่นคงหลำกหลำยทำงด้ำน
อำหำร สมุนไพร ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ ของป่ำ และผลิตผลอื่นๆ จำกป่ำครอบครัว 



 

  3) เกิดควำมมั่นคงทำงด้ำนฐำนทรัพยำกรชีวภำพ ป่ำครอบครัวเป็นแหล่งธนำคำรพันธุกรรม    
เป็นพื้นที่ท่ีจะสำมำรถช่วยอนุรักษ์พันธุ์พืชไม่ให้สูญพันธุ์ไว้ได้ 
  4) เศรษฐกิจในครัวเรือนของรำษฎรเจ้ำของป่ำดีขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ชุมชนและของจังหวัด 
  5) เป็นกำรตอบสนองพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชใน    
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
  6) เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัด เพ่ือร่วมกันด ำเนินกิจกรรมป่ำเศรษฐกิจ
ครอบครัว 

เชิงลบ  
  - 
5. แนวทางการด าเนินงาน          
(แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
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ม.ค.-มี.ค. 
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1. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลป่ำครอบครัว 
   1.1 จัดอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับรำษฎรกลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน 2,000 คน 

    

   1.2 จัดท ำฐำนข้อมูลป่ำครอบครัว ลงพ้ืนที่ส ำรวจป่ำและท ำรหัส
พิกัดต้นไม ้

    

2. เสริมสร้ำงและพัฒนำป่ำเศรษฐกิจครอบครัว 
   2.1 ปลูกเสริมป่ำชุมชน  จ ำนวน 10,000 ไร่     
   2.2 ปลูกเสริมป่ำเศรษฐกิจครอบครัว  จ ำนวน 10,000 ไร่     
   2.3 ปลูกป่ำเศรษฐกิจ  จ ำนวน 10,000 ไร่     
   2.4 สนับสนุนแหล่งน้ ำเพ่ือเสริมศักยภำพป่ำเศรษฐกิจครอบครัว 
จ ำนวน 40 บ่อ 

    

3. กำรตรวจติดตำมและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน     
 
6. วิธีการด าเนินงาน   ด ำเนินกำรเอง   จ้ำงเหมำ 
7. วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย  

วงเงินของโครงกำร  จ ำนวน 29,999,188บำท 
 (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
 
 
 
 
 



 

8. ความพร้อมของโครงการ                 
  8.1 พื้นที่ด าเนินโครงการ                
    ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต

ตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที        
    อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ใน

ระหว่ำงจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
    อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  8.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน            

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ...........................................  
 ไม่มี  
8.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ     

 บุคลำกรมีประสบกำรณ์    ทั้งหมด  บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ ์   
    เครื่องมือด ำเนินกำร     มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันท ี     
              มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม    
              ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม      
    เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร  มีประสบกำรณ์สูง       

             มีประสบกำรณ์ปำนกลำง     
             ไม่มีประสบกำรณ ์

   8.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                
     ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว         
     อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  
     คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ       
   8.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)           
     ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ             
        ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
9. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ  
 1) จัดประชุมคณะกรรมกำรโครงกำรป่ำเศรษฐกิจครอบครัว ระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนและติดตำม
โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 2)  จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ให้ออกตรวจติดตำมและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรป่ำเศรษฐกิจครอบครัวอย่ำงต่อเนื่อง 
 3) ให้ อปท./อ ำเภอและ ทสม. ร่วมกันดูแลและขยำยผลไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 
 4) ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษำดูงำน 
10. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
  - 


