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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม ้
ส่วนที ่1  

บทสรุปสำหรับผูบ้ริหาร 
  ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นฐาน
การพัฒนาประเทศในทุกด้าน เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้สามารถอำนวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ และยังมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนในสังคม 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติ           
ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล ฟ้ืนฟู
และสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจของประเทศ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบในหลักการแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือประโยชน์ในการ
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบ ให้สอดคล้อง            
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ที่จัดทำขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ           
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนอ่ืน ๆ           
ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม ้ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา จำนวน 6 แนวทาง ดังนี้  
  1) การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
  2) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน 
  3) การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่า
อย่างสมดุล และอย่างยั่งยืน 
  4) ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 
  5) ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท 
  6) การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ (ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี 

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560) และนโยบายรัฐบาล 
2.1 (แผนระดับท่ี 1) 
      2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

 1) ยุทธศาสตร์ชาติที ่5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (หลัก) 
            (1) เป้าหมาย      
                  (1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่น

ต่อไปไดใ้ช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล    
                  (1.2) ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ

ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ     
                  (1.3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใหส้มดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ    
                  (1.4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล                 
            (2) ประเด็นยุทธศาสตร์    

 (2.๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว     
 (2.2) สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ                    
 (2.3) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
 (2.4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

            (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
       แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ได้ขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ        
ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 6 เรื่อง ดังนี้ 1) ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ทำลายทรัพยากรป่าไม้ 2) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน 3) การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ 
เป็นธรรมเพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน 4) ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 5) ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท 6) การบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม ้

 2) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)         
      (1) เป้าหมาย        

            (1.1) สร้างความเป็นธรรม และความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ       
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            (1.2) กระจายศูนย์ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ       

           (1.3) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ             
การจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์          
            (2.1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ            
  (2.1.1) กระจายการถือครองทีดิ่นและเข้าถึงทรัพยากร  

        (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
 แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ได้ขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที ่4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยแนวทางการพัฒนาเรื่องที่ 3) การบริหาร
จัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรมเพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐที่มีมาอย่างยาวนาน สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่อาศัย
และทำกนิในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกกฎหมาย โดยในพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้มีพ้ืนที่ถึง 12.5 ล้านไร่                            
ซึ่งกรมป่าไม้ ได้นำแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) มาดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรอยู่อาศัย
ทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 
3,4,5 ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ มีพ้ืนที่เป้าหมาย 3.9 ล้านไร่ 
นำเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินให้ชุมชนแล้ว 1.21 ล้านไร่ 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  
     (1) เป้าหมาย  
            (1.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส     
            (1.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์       
            (2.1) ภาครัฐมีความโปรง่ใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ   
           (2.2) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น  
        (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
 แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ได้ขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแนวทางการพัฒนาเรื่องที่ 6) การบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2562 เป็นต้น 
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2.2 แผนระดับที ่2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
      2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       (1) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน (หลัก)  

           (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                   • เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน   
                     • การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
     แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ได้ขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ          

ในประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บทฯ จำนวน 6 ด้าน ในแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ดังนี้ 1) ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ทำลายทรัพยากรป่าไม้ 2) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน 3) การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ 
เป็นธรรมเพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน 4) ส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมและ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 5) ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท 6) การบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม ้

            (1.2) แผนย่อยที่ 1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นการให้ความสำคัญกับ

การคงไว้ซึ่งพ้ืนที่คุ้มครองได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง เพ่ือลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์
เฉพาะถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งการลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน 
ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการป่าไม้เชิงพ้ืนที่ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้ในการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
พัฒนาองค์กรของรัฐและออกกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะต้องส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและ
การบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

• แนวทางการพัฒนา    
              แนวทางท่ี 2 รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และมีการบูรณาการ
ทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า  และส่งเสริมการฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรม พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พ้ืนที่ป่าต้นน้ำบนพื้นที่สูงชัน 
และพื้นที่แนวกันชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ 
โดยกำหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น และสร้างกลไกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
กฎหมาย เพ่ือสามารถระบุแหล่งกำเนิดของไม้ ป้องกันการลักลอบทำไม้ที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริม
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท 
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เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติเกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าชุมชนและ             
ป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม 

                   • เป้าหมายของแผนย่อย   
                     เป้าหมายที่ 2 พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึน้  
                   • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามแผนแม่บทฯ 

ในแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวโดยกําหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ในแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
(ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน ส่งเสริม
การฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและ
เขตชนบท และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้) และด้านการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ
และเป็นธรรม (การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรมเพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่า
อย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน) 

 เป้าหมายการป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 1) อัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้และการทาํลายทรัพยากรป่าไม้ไม่มากกว่าปีก่อนหน้า

และมีแนวโน้มลดลง  
                    2) พ้ืนที่สีเขียวต่อพ้ืนที่ประเทศ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู

อย่างต่อเนื่อง จำนวน 5.9 ล้านไร่  
                    3 ) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมสวนป่าเศรษฐกิจและพ้ืนที่ปลูกไม้ เศรษฐกิจ            

ในพ้ืนที่เอกชน เกษตรกร ทั้งในที่ดนิกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองทั่วไป จำนวน 35.65 ล้านไร่  
                            เป้าหมายการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม  
                            1) พื้นที่ที่ราษฎรครอบครองและใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้รับ
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาฯ และมีการควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาต จำนวน 12.5 ล้านไร ่ 

 ๒.๒.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
         ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที ่1 ทรพัยากรทางบก       
               (๑) เป้าหมายเรื่อง ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า       
                    (1.1) ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ เหมาะสมกับกับความสมดุลของระบบนิเวศ 
และการใช้ประโยชน์       
                    (1.2) สามารถหยุดยั้งและป้องกันการทําลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติ 
อย่างยั่งยืน      
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                 (1.3) มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม  
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคํานึงถึงดุลยภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม        
                    (1.4) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ามีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  

      2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑2 
             ๑) วัตถุประสงค์ที่ 1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ใหส้ามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน        
 2) เป้าหมายรวมที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ        
              3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

            3.1) วัตถุประสงค์  
                    รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  

 3.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมายที่ 1 การรักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นร้อยละ 40 
ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15   
มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่า 
 ตัวชี้วัด 1.2 แผนทีแ่นวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ 
 เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ 
 ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพ้ืนทีว่ิกฤตหมอกควัน 
         แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
 1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพ
ในการฟ้ืนตัว รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

 1.1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ 
 1.2) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 1.3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน แก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
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 2) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 2.1) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้  

เร่งแก้ ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้  โดยส่ งเสริมทุกภาคส่วน 
เข้าร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
ตามข้อกำหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ตลอดจนดำเนินการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม สำหรับการแก้ปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร 
เช่น ข้าวโพด ควรศึกษาวิจัยพืชอ่ืนทดแทนที่เหมาะสมมีตลาดรองรับและต้นทุนต่ำกว่า และสร้างอาชีพ
ทดแทน อาทิ การท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 
 3) ประเด็น การคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และเขตอนุรกัษ ์ 

 3.1) อนุรักษ์ พ้ืนที่ เปราะบางที่มีความสำคัญเชิงนิเวศ สร้างพ้ืนที่ เชื่อมต่อ
ระหว่างป่า 

               3.๒) วางระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยให้มี
การจัดทำทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งหมด ดำเนินการพิสูจน์สิทธิ และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย 
จัดทำแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน  

             3.๓) ควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ำและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ 
ต้นน้ำอย่างเข้มงวด  

               3.๔) ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้ โดยภาคประชาชน 
และชุมชน  

                 3.๕) ส่งเสริมหลักการชุมชนอยู่ร่วมกับป่า  
                 3.๖) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  
                 3.๗) ส่งเสริมการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง  
                 3.๘) ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและการปลูกป่าในรูปแบบวนเกษตร โดยให้ความสำคัญ 

กับพ้ืนที่ต้นน้ำและพ้ืนที่รอยตอ่ตามแนวเขตอนุรักษ์  
                 3.๙) สนับสนุนการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในระดับ 

ครัวเรือนและชุมชนภายใต้แนวคิดและกลไกส่งเสริมที่เหมาะสม เช่น ธนาคารต้นไม้ หรือการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ 
เป็นต้น  

                 3.๑๐) ให้มีการจัดทำแผนส่งเสริมการปลูกป่าของประเทศที่สามารถขับเคลื่อนได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
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 4) ประเด็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการ
จัดการองค์ความรู้ 

                4.๑) สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐและการใช้ประโยชน์                 
ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ใหเ้กิดความชัดเจน  

                4.๒) สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทรัพยากรชายฝั่งป่าชายเลน แหล่งน้ำที่ดิน และทรัพยากรแร ่เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ  

               4.๓) ปรับปรุงระบบการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเขตอนุรักษ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน 
และสามารถติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าและการใช้ประโยชน์ทีด่ินได ้

 5) ประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบและกระจายการถือครอง 
ที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม  
                5.๑) จัดทำระบบสารสนเทศและทะเบียนข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ  
แสดงการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในที่ดินของรัฐ ที่ดินเอกชน และที่ดินที่มีการถือครอง          
โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการและป้องกันการขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมเข้าไปใน
เขตอนุรักษ ์
               5.๒) กำหนดมาตรการเพ่ือกระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรม เช่น จัดเก็บ
ภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าให้มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่รกร้าง และจัดให้มีระบบและองค์กรบริหาร
จัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือลดความสูญเสียพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรและเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นต้น 

 2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
               1) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) 
                   วัตถุประสงค์แห่งชาติ 
                    ๓.๔.๖ เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร  
มีความมั่นคง ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยง
จากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
                    นโยบายที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับ
วัตถุประสงค ์๓.๔.๖ เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง 
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึง ลดความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัตน์ 
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           1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคง 
                         แผนที่ 19 การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รองรับนโยบายที่ ๑๑ : รักษา ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน  
        ๒) ตัวชี้วัด     

(๑) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล     

(๒) ระดับความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกัน
หรือลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย     

๓) กลยุทธ์     
(๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกำหนดพ้ืนที่ 

การอนุรักษ์ท่ีชัดเจน     
(๒) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่            

ในการมีส่วนร่วม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทาง
ประชารัฐ     

(๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิ
ชุมชน และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้
กฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม     

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบนำเข้าวัตถุมีพิษ 
สารเคมีอันตราย และกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาท้ิงในอาณาเขตของ
ประเทศไทย และปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม     

(๕) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การปรับปรุง กฎหมาย 
ระเบียบ เพ่ือให้มีการรักษา คุ้มครองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เพ่ือให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม     

(๖) ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นภาคีด้านการรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกันอยา่งใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า และขยะทะเล เป็นต้น  
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2.3 (แผนระดับที่ 3) 
       2.3.1 แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2561-2564) ของสำนักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 

เป้าหมาย 
๔.๕.๕ คน ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ   

มีการจัดตั้งถิ่นฐานตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมไปกับการ
ป้องกนั แก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรม และกำหนดเขตพ้ืนทีอ่นุรักษ์อย่างชัดเจน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างฐานความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุลมั่นคง   
                 กลยุทธ์   
                 ๑) อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำ        
ลำธารตามแนวพระราชดำริในพ้ืนที่เป้าหมาย จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งเสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึกให้เห็น 
ความสำคัญของป่าและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าตามแนวทางปลูกป่ าในใจคน อาทิ          
การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  
                  ๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เห็นความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ และสนับสนุนให้       
เข้ามามสี่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการทำเกษตรแผนใหม่
แกป่ระชาชน   
                  ๓) สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและการใช้วัฒนธรรมชุมชน เพื่อลดเงื่อนไขปัญหา
ความขัดแย้ง และการแย่งชิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                  ๔) มุ่งสร้างความม่ันคงด้านอาหารในพ้ืนที่เป้าหมายและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ 
โดยส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างธนาคารอาหารชุมชนและฟาร์มตัวอย่างตามภูมิสังคม    
                  ๕) ดำเนินการสำรวจวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและเร่งแก้ไขปัญหาการทับซ้อน แนวเขตที่ดิน
ในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเร่งปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ เพ่ือลดเงื่อนไขที่นำไปสู่            
ความขดัแย้งและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
                  ๖) ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าอย่างบูรณาการ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ปัญหา การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งการปรับสภาพพ้ืนที่ป้องกันและความพร้อมของเครื่องมือ
อุปกรณ์ และการประสานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ากับประเทศรอบบ้าน  
                  ๗) ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรมขั้นวิกฤต และภัยธรรมชาติที่เกิดจาก
การชะล้างพังทลายของดินที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนและชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยการ
พัฒนา ปรับปรุง บำรงุดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ และการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ  
                 ๘) พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่าง 
การอนุรักษ์และการพัฒนา โดยยึดหลักการสร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการรักษาความ
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หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นจุดเด่นของพ้ืนที่เป้าหมาย ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี           
ทีเ่หมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาพ้ืนที่ 

       2.3.2 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕63 - ๒๕65)             
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

     ทรพัยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   
    ๑) เป้าหมาย   
        1.1) เป้าหมายการอนุรักษ์   
               1.1.1) เพ่ิมพ้ืนทีป่่าไมเ้พ่ือการอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ    
               1.1.2) พื้นที่ป่าไม้และการทําลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไม่มากกว่าปีก่อนหน้า 

และมแีนวโน้มลดลง    
       1.2) เป้าหมายการฟืน้ฟูและส่งเสริม     
              1.2.๑) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ทีเ่สื่อมโทรม     
              1.2.2) ส่งเสริมสวนป่าเศรษฐกิจและพ้ืนที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ    
       1.3) เป้าหมายตามการใช้ประโยชน์     
              1.3.๑) พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการ

ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ตามเป้าหมาย     
              1.3.2) การบริการจากป่าไม้เพ่ือการท่องเที่ยว   
  ๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   
      2.1) เป้าหมายการอนุรักษ์    
              2.1.1) สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เป็น ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการ

อนุรักษ์รอ้ยละ 25 และพ้ืนทีป่่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15  
             2.1.2) อัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้และการทําลายทรัพยากรป่าไม้ไม่มากกว่า            

ปีก่อนหน้าและมีแนวโน้มลดลง  
                2.2) เป้าหมายการฟืน้ฟูและส่งเสริม     
                       2.2.1) พ้ืนที่สีเขยีวต่อพ้ืนที่ประเทศ      

  พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ 
50,000 ไร่     
                       2.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมสวนป่าเศรษฐกิจและพ้ืนที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ           
ในพ้ืนที่เอกชน เกษตรกร ทั้งในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองทั่วไปไม่น้อยกว่า 200,000 ไร่ต่อปี  
                 2.3) เป้าหมายตามการใช้ประโยชน์     
                         2.3.1 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่
รว่มกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืนปีละไมน่้อยกว่า 200,000 ไร่     
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             ๓) แนวทางการพัฒนา   
                 3.1) เป้าหมายการอนุรักษ์    

              3.1.1) อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้    
    3.1.2) จัดตั้งหน่วยเฉพาะกจิและหน่วยพิทักษ์    
    3.1.3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม    
    3.1.4) การป้องกันแก้ไขการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้โดยบูรณาการอากาศยาน               

กับภาคพ้ืนดิน    
    3.1.5) ใช้ดาวเทียมติดตามการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปา่    
    3.1.6) ส่งเสริมการสร้างเครือขา่ยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน    
    3.1.7) การจัดการเชื้อเพลิง    
    3.1.8) ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า    
    3.1.9) การใช้อากาศยานสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน    
    3.1.10) ป้องกันและควบคมุไฟป่า หมอกควัน    
    3.1.11) ป้องกันปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้    
    3.1.12) ส่งเสริมการบริการจัดการป่าชุมชน    
    3.1.13) บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพ่ือให้ประชาชน           

อยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน   
3.2) เป้าหมายการฟืน้ฟูและส่งเสริม    

3.2.1) ส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรม    
3.2.2) ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนทีป่่าเศรษฐกิจ    
3.2.3) ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท    
3.2.4) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ของเกษตรกรในที่ดินกรรมสิทธิ์  

3.3) เป้าหมายตามการใช้ประโยชน์    
3.3.1) นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหา    
3.3.2) จัดทํามาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ 

ที่ดินป่าไม้    
3.3.3) บริหารจัดการป่าไม้เพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ    
3.3.4) ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ให้เหมาะสม และ

ทันสมัย     
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       2.3.3 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2566) ของกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

     แผนสิทธิมนุษยชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดกลาวรับรองสิทธิในดานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมไวในมาตรา 43 วรรค 2 วา บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชน  
จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการ          
ที่กฎหมายบัญญัติ อยางไรก็ตามการพัฒนาของประเทศทางอุตสาหกรรมแบบกาวกระโดดในอดีต และ
การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการพัฒนาที่ชวยใหมนุษยสามารถใชประโยชนจากธรรมชาติไดมากขึ้น  
กลับเริ่มสงผลเสียตอมนุษยเองในดานตาง ๆ ทั้งผลกระทบตอทรัพยากร ธรรมชาติที่เริ่มเสื่อมโทรม            
ความไมปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงกวาในอดีต ตลอดจนผลเสียในเชิงสุขภาพ 
ทั้งทางตรงจากการใชเทคโนโลยี เชน ยาปราบศัตรูพืช การทําการเกษตรกรรมแบบใหมและทางออมจาก
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในดานตาง ๆ เชน ดิน น้ำ อากาศ ที่ลดลง จึงเปนประเด็นทาทายที่รัฐซ่ึงมี
อํานาจหนาที่ดูแลระดับการพัฒนาของประเทศใหเหมาะสมจะตองสรางความสมดุลระหวางการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ ควบคูกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชนสูงสุดของประเทศอยางยั่งยืนในทุกมิต ิ

สภาพปญหา 
1. การทําลายทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาในอดีตที่ผานมาแมจะสงผลให้ระดับรายได

เฉลี่ยตอประชากรเพ่ิมขึ้น และจํานวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลงอยางตอเนื่อง แตมักสงผลกระทบเชิงลบ           
ตอทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางมาก อาทิ การตัดไมทําลายปาเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยที่กอใหเกิด
การขาดความสมดุลของระบบนิเวศและสงผลใหเกิดปญหาทั้ง เรื่องน้ำ ดิน และอากาศ ตลอดจนการเรง 
การทําเกษตรกรรมโดยใชสารเคมีทั้งปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชตลอดจนปญหาการทําลายสิ่งแวดลอม
จากโครงการขนาดใหญของรัฐ ซึ่งอาจไมไดผานกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง 
ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวนี้จัดเปนปญหาในเชิงสิทธิมนุษยชน เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น 
ไมไดเกิดขึ้นแตเพียงกับผูประกอบการเทานั้น หากยังสงผลตอบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีสิทธิในการบํารุงรักษา
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

 2. กฎหมายที่ เกี่ยวของกับการอนุรักษปาไมตาง ๆ ยังคงไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนที่ไดดําเนินมาเปนระยะเวลายาวนานกอนมีการประกาศใชกฎหมาย โดยแมกฎหมายหลายฉบับ
จะมีเนื้อหาเปนการละเมิดสิทธิประชาชนที่อาศัยอยูแตกอน แตประชาชนซึ่งในความเปนจริงเปนผูเสียหาย
กลับตกเปนผูกระทําความผิด ประเด็นดังกลาวเปนประเด็นทางสิทธิมนุษยชนที่ซับซอน เนื่องจากในทาง
หนึ่งนั้นรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่ดูแลสวัสดิการโดยรวมทั้งหมดของประเทศเพ่ือใหการพัฒนาในทุกมิติเปน 
ไปอยางยั่งยืนที่สุดควรมีมาตรการอนุรักษทรัพยากรตามสมควรเพ่ือประโยชนของสังคมโดยรวม แตในอีก
ทางหนึ่งนั้นแนวทางหรือมาตรการการอนุรักษทรัพยากรในบางรูปแบบก็อาจไปละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในบางมิติ  
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 ขอเสนอแนะ 
 1. เนนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สรางความสมดุลระหวาง   

การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ 
ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชนสูงสุดของประเทศอยางยั่งยืน และสงเสริมใหมี
การพิจารณาปรับใชตัวชี้วัดของการพัฒนาในมิติตาง ๆ ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) ในการวัดผลการดําเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน 

 2. เรงบังคับใชกฎหมายทางสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับผูกระทําความผิดและกฎหมาย          
ที่เอาผิดหนวยงานของรัฐที่ละเลยการควบคุมหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และปรับปรุงกระบวนการ
ยุติธรรมใหเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือใหเจาของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ตาง ๆ             
ที่ปลอยของเสียจากการผลิตที่สงผลกระทบเชิงลบกับประชาชนในเขตพ้ืนที่โดยรอบโรงงานไดตระหนักรูวา             
หากกระทําความผิดจะถูกลงโทษอยางรวดเร็วและรุนแรง นอกจากนี้ยังควรเรงสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตอสูคดีที่เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งคดีแพงและคดีอาญา
เปนการเฉพาะ โดยที่ผูที่ไดรับผลกระทบไมตองออกทุนทรัพยในการฟองรองเอง เนื่องจากในทางปฏิบัติ
แลวผูเสียหายที่เปนผูมีรายไดนอยมักไมมีทรัพยากรที่เพียงพอในการฟองรองเรียกคาชดเชยเอาจาก           
ผูกระทําความผิดดวยตนเอง 

 3. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษปาไม ใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนที่  โดยเนนการหารือรวมระหวางทุกกลุมที่ เกี่ยวของที่ ไมจํากัดอยูแตเพียง                    
นักกฎหมายเทานั้นหากยังควรใหมีตัวแทนและผูเชี่ยวชาญจากหลายฝายอ่ืน ๆ อาทิ ดานรัฐศาสตร 
เศรษฐศาสตร นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ตลอดจนตัวแทนชาวบานเขารวมหารือ เพ่ือปรับปรุงกฎหมาย
ใหเปนที่ยอมรับของทุกฝาย นอกจากนี้ยังควรมีมาตรการที่สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนที่ชวยบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับประชาชนผูดํารงชีวิตในพ้ืนที่มาอยางยาวนานกอนการประกาศใชกฎหมาย 

              2.3.4 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕80)               
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

1) เป้าหมายในภาพรวมของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(๕) ป่าต้นน้ำได้รับการฟ้ืนฟู สามารถชะลอการไหลบ่าของน้ำ มีการใช้ประโยชน์

จากลุ่มน้ำตามผังที่กําหนด มกีารอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนทีล่าดชัน 
2) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

ด้านที่ ๕ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกัน  
การพังทลายของดิน  
2.5.1) เป้าประสงค์ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม การป้องกัน 

และลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นท่ีต้นน้ำและพ้ืนที่ลาดชัน   
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2.5.2) กลยุทธ์    
(๑) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกป่า 

และการสร้างฝายชะลอน้ำประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ   
(๒) การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ 

การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่เกษตรลาดชัน จัดทําแนวป่ากันชน การปลูกป่าเลียนแบบ
ธรรมชาติ ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการปลูกหญ้าแฝก   

2.3.5 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2557 ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

1) ยุทธศาสตร์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์                   
1.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผนึกกําลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ทําลาย

ทรัพยากรป่าไม้    
1.1.1) กลยุทธ์ทีส่ําคัญ     

(1) หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ      
(2) จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า     
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้

ทําลายป่า     
(4) ยึดคืนพ้ืนที่ป่า ยับยั้งการบุกรุกป่า และแกไ้ขปัญหาป่าบุกรกุของคน

โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักฐานหลัก ร่วมกับหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     
1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลุกจิตสํานึกรักผืนป่าของแผ่นดิน                   

1.2.1) กลยุทธ์ที่สําคัญ     
(1) กําหนดให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกการตดัไมทํ้าลายป่าเป็นวาระแห่งชาต ิ    
(2) จัดต้ังองค์กรแนวร่วมภาคประชาชนเพ่ือปลุกจิตสํานึก     
(3) ปลุกจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน    

1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้                            
1.3.1) กลยุทธ์ทีส่ําคัญ     

(1) ปรับปรุงระบบการพิทกัษ์ทรัพยากรป่าไม้     
(2) พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารจัดการป่าไม้ ทั้งระดับ

จังหวัดและอําเภอ     
(3) จัดทําแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวกันที่ชัดเจน     
(4) จําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ (Zoning)     
(5) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เป็นอุปสรรคในการพิทักษ์ 

ทรัพยากรป่าไม้     
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1.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน              
1.4.1) กลยุทธ์ที่สําคัญ     

(1) จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 
กับประชาชน  

(2) จัดระบบการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือทดแทนความต้องการ 
และลดการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า     

(3) ให้คนอยู่กับป่าพ่ึงพากันอย่างมีความสุข     
(4) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการฟ้ืนฟูและดูแลป่า  

อย่างยั่งยืน     
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม ้

2.3.6 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ ของสํานักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

แนวทางการดําเนินงาน  
๑.1) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๕ ) การจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ มุ่ งเน้ นการสงวนรั กษาและฟ้ื น ฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงความสมบูรณ์และการกํากับดูแลและควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้  

(๕.๑) การสงวนรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงความ
สมบูรณ์     

(๕.๒) การกํากับดูแลและควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

๑.2) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ 
(๗) ภาคป่าไม้ มุ่งเน้นการอนุรักษ์การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และการเร่งฟ้ืนฟู พ้ืนทีป่่าเสื่อมโทรม 

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ทั้งนี้ การดําเนินการที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่า ควรจัดให้มี
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มีการสื่อสารข้อมูล
อย่างครบถ้วนและโปร่งใสในระยะเวลาที่ เพียงพอต่อการตัดสินใจโดยอิสระ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียม และมีกลไกในการนําผลจากการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
โดยมีแนวทางและมาตรการ ดังนี้  

(7.๑) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และเครือข่ายธนาคารต้นไม้และการปลูกสวนป่า
เศรษฐกิจให้ เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่ งยืน (Sustainable Forest 
Management : SFM) และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือระบุแหล่งกําเนิดของไม้ เช่น ลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ  
(DNA Fingerprint) เป็นต้น    
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(7.๒) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบพันธบัตรป่าไม้ โดยการระดมทุน
จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ตามหลักการการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for 
Ecosystem Services : PES) และแนวทาง REDD+ เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ไว้ให้คงสมดุลตามธรรมชาติและ       
ลดก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมุ่งเน้นบทบาทของชุมชน เชิงนิเวศในการ
อนุรักษ์ป่าและคุ้มครองสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน    

(7.๓) ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ ด้วยการสนับสนุน การผลิต
และดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนและเป็นไปอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
รวมถึงสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมเพ่ือพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและวิถีท้องถิ่นให้สามารถนําไป
ขยายผลโดยจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน    

(7.๔) สนับสนุนบทบาทความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการสงวนรักษา  
อนุรักษ์ และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าผ่านโครงการ CSR โดยสร้างเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการและต่อยอดการดําเนินการ            
ซึ่งกันและกัน    

(7.๕) พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังพ้ืนที่ เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยสร้างการมี 
ส่วนร่วมและเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายประชาชนในการป้องกันและควบคุมไฟป่าโดยเฉพาะชุมชน ในพ้ืนที่เสี่ยง
รวมถึงสนับสนุนการป้องกันการเกิดไฟป่า เช่น การจัดทําร่องน้ำบริเวณขอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และการจัดทําฝาย
ต้นน้ำลําธารให้ทั่วถึง เป็นต้น 

       2.3.7 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ของคณะกรรมการนโยบายปา่ไม้แหง่ชาติ  
                 1) นโยบายด้านการจัดการป่าไม้    
                               1.1) เชื่อมโยงการทํางานของภาครัฐในการบริหารจัดการป่าไม้ทุกระดับให้มี
เอกภาพและประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างการบริหารราชการทุกระดับรวมทั้งมีการประสาน
ความร่วมมือ และพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วน
การพัฒนาป่าไม้ของชาติ ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยดําเนินการอย่างมีเป้าหมายและต่อเนื่อง    

1.2) กําหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศประกอบด้วย (1) ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ (2) ป่าเศรษฐกิจและ
ป่าชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยกําหนดให้เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งป่าอนุรักษ์
ป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชนให้ได้ตามเป้าหมายภายใต้กรอบเวลาที่กําหนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้
แห่งชาติ    

1.3) จําแนกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศและ 
ระดับพ้ืนที่พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในแต่ละพ้ืนที่อย่าง
เหมาะสม    



 

 

22 

 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.4) ปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้ทุกประเภทของรัฐให้ชัดเจนและมีเอกภาพ 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน                
ที่เก่ียวข้อง    

1.5) พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ทั้งในภาพรวมของประเทศ และ
ระดับพ้ืนที่ให้มีมาตรฐานเอกภาพทันต่อสถานการณ์ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าไม้ทุกประเภทและเชื่อมโยงกับ 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรอ่ืนของประเทศและกําหนดหน่วยงานหรือคณะบุคคล
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม    

1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่วนให้มีจิตสํานึก 
และมีส่วนร่วมรวมทั้งรับผิดชอบในการอนุรักษ์การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน    

1.7) หยุดยั้งและป้องกันการทําลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐ             
ทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพโดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานที่ชัดเจน    

1.8) บริหารจัดการป่าอนุรักษ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงาม
หรือมีจุดเด่นเฉพาะตัวโดยให้คงไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศให้มากที่สุด ซึ่งการใช้
ประโยชน์ต้องกระทําเท่าที่จําเป็นตามศักยภาพหรือขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ ตลอดทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาการวิจัยและนันทนาการ    

1.9) จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือ          
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐอย่างเหมาะสมเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
คํานึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้โดยให้แล้วเสร็จ 
ภายใต้กรอบเวลา    

1.10) พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม    

1.11) ฟ้ืนฟูป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์โดยกําหนดพ้ืนที่  
เป้าหมายในการฟ้ืนฟูอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผลและเผยแพร่ผลการดําเนินงาน  
ต่อสาธารณะบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และกําหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิน่    

1.12) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถ 
อํานวยประโยชน์ต่อชุมชน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็นส่วนส่งเสริมให้
ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็งและเป็นการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน    

1.13) พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าทั้งระบบรวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน 
กับสัตว์ป่าอย่างเป็นรูปธรรม และสัตว์ป่าได้รับการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนา
ระบบนิเวศสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ   
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                        2) นโยบายด้ านการใช้ประโยชน์ผลิตผลแ ละการบริการจากป่าไม้และ 
อุตสาหกรรมปา่ไม้    

2.1) ส่งเสริมการปลูกไม้ เศรษฐกิจทั้ งในที่ดินของรัฐที่ ได้รับการอนุญาต           
ให้ใช้ประโยชน์และในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่มิใช่ของรัฐให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไม้  
และตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน    

2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจร            
ในทุกระดับ และพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม    

2.3) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้             
ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองทั้งในระดับประเทศและระดับสากล    

2.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล 
ยั่งยืนและเกื้อกูลระบบนิเวศ   

3) นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้    
3.1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ให้สามารถบริหารจัดการ            

ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดที่เหมาะสม ลดความซ้ำซ้อน 
และปรับปรุงวิสั ยทั ศน์  ภารกิจ หรือพันธกิจของหน่ วยงานภาครัฐให้ สอดคล้องกับการขับเคลื่ อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายป่าไม้แห่งชาติ  
และแผนแม่บท พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ    

3.2) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการอํานวยความสะดวก          
ในการพิจารณาอนุญาตให้กับประชาชนและการบริการอ่ืน ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็วโปร่งใส 
โดยนําเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้อย่างเหมาะสม  

3.3) พัฒนาและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ทั้งระบบ             
อย่างเป็นรูปธรรม โดยภาครัฐมีการบริหารอัตรากำลังที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรมบุคลากรภาครัฐ           
ยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชนและประเทศ มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทางความกา้วหน้า
ในอาชีพ    

3.4) พัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ทุกระดับให้มี             
ความเป็นมืออาชีพในงานป่าไม้ มีความเหมาะสมกับตําแหน่งงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการของบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองรักษาทรัพยากรป่าไม้ในภาคสนาม ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติและไม่น้อยกว่าบุคลากรสายงานอ่ืนที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน    

3.5) กําหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัยภาคป่าไม้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์
หรือแผนการวิจัยระดับชาติ และ/หรือพิจารณาจัดตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ในระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุน    
และพัฒนางานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ทั้งระบบ    

3.6) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  และมติคณะรัฐมนตรี         
ทีเ่กี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใช้เป็น
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เครื่องมือในการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม 
และนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย     

3.7 ) ให้ มีคณ ะกรรมการนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติที่ จั ดตั้ งเป็ นการถาวร             
โดยกฎหมายมีหน้าที่และอํานาจในการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้          
ของประเทศทั้งระบบ รวมทั้งกํากับ ติดตาม ตรวจสอบประสาน และให้คําแนะนําแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้
พิจารณาจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพื่อทําหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

       2.3.8 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

1) เป้าประสงค์   
เพ่ือให้มีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในระดับปฏิบัติที่สามารถขับเคลื่อน

การดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมบนพ้ืนฐานการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม    

2) ยุทธศาสตร์     
2.๑) ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ        

เป็นธรรม มุ่งให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ            
โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพ่ือรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรม สามารถกระจายการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสเพ่ือลดข้อขัดแย้ง             
ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม รวมทั้งผลักดันให้มีการ ปรับปรุง พัฒนา และจัดทํากฎหมายที่จะนํามาใช้ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการกระจายอํานาจ และสร้างความเป็นหุ้นส่วน มีกระบวนการ
ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผล มีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิผล      

2.1.1) กลยุทธ์สําคัญ (๒ กลยุทธ์)    
(๑) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน      
(๒) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด

ความยั่งยืน 
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       2.3.9 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ                    
พ.ศ. 2560-2579 ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

1) เป้าหมายรวม ๓ เป้าหมาย ได้แก่     
(1) ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

บนพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสามารถส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ      

(2) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีขีดความสามารถและ
ร่วมมอืกันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม      

 (3) ประเทศไทยมีบทบาทร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมกับประชาคมโลก     

      2) นโยบายหลัก  
 (1) นโยบายที่ ๑ จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมั่นคงเพ่ือความสมดุล 

เป็นธรรม และยั่งยืนเป้าประสงค์ของนโยบาย คือ มีทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่อุดมสมบูรณ์และคงความสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานในการสร้างความม่ันคงทางอาหาร น้ำ และ
พลังงานซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนโดยสงวนและอนุรักษ์พ้ืนที่     
ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงไว้เพ่ือให้มีระบบนิเวศ          
ที่สมดุลต่อไป รวมถึงจัดให้มีระบบการเข้าถึง แบ่งปันและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม  
โดยจํากัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เกินอัตราการฟื้นฟูของทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืน      

(1.1) นโยบายที่  ๑.๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม ซึ่งมีประเด็นหลักตามราย
สาขา คือ ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรดินและที่ดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ำ 
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง       

(1.2) นโยบายที่ ๑.๒ จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร 
น้ำ และพลังงาน มี ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ การจัดให้มีอาหาร น้ำ และพลังงานอย่างเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร 
น้ำ และพลังงานอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน และการสร้างเสถียรภาพทางอาหาร น้ำ และพลังงาน       

(1.3) ตัวชี้วัด  
(๑.3.1) สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวทุกประเภท ร้อยละ 55 ของพ้ืนที่

ประเทศ (สัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 สัดส่วนพ้ืนทีป่่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
ในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 5)      

(1.3.2) สัดส่วนที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมกับศักยภาพ และ
สมรรถนะของที่ดิน (ลดลง)     
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       2.3.10 ร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
พ.ศ. 2560-2579 ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

1) เป้าประสงค ์ 
(๑) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีสัดส่วน ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนทีป่ระเทศ  
(๒) ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมีการนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ  
(๓) ประชาชนผู้ยากไรมี้ที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
(๔) มีกลไกเครื่องมือองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน    

ของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
2) ยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

2.1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติการอนุรักษ์ที่ดิน
และทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน   

2.1.1) กลยุทธ์   
(๑) การอนุรักษ์สงวนหวงห้ามและคุ้มครองพ้ืนที่ต้นน้ำลําธาร

เพ่ือรักษาความสมดลุทางธรรมชาติ  
(๒) การกํากับควบคุมการจัดการที่ดินในพ้ืนที่ต้นน้ำลําธาร 

พ้ืนที่ป่าไมแ้ละท่ีดินของรัฐ  
(๓) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง พ้ืนที่

ป่าไม้ที่ดินของรัฐ  
2.1.2) ตัวชี้วัด  

(๑) สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าที่คงสภาพป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
ทัง้หมด  

(๒) สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าที่คงสภาพป่าในพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ  
(๓) สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ทีค่งสภาพต่อพ้ืนที่ประเทศไทย  
(๔) สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการฟ้ืนฟูให้ฟ้ืนคืน

เป็นป่าสมบูรณ์  
(๕) สัดส่วนของพ้ืนที่ปา่อนุรักษ์ท่ีมีการจัดทําแนวเขตท่ีชัดเจน  

2.2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
2.2.1) กลยุทธ์  

(๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐและ
เอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(๒) การเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็ง 
และยั่งยืนเพ่ือสร้างความมัน่คงทางอาหาร  
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(๓) การปรับตัวและจัดการเมืองอย่างสมดุลและยั่งยืนในพื้นที่
ที่มกีารใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภทชุมชนและประเภทอุตสาหกรรม  

(๔) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล แม่น้ำ และปากแม่นำ้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที ่ 

(๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

(๖) การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรดินต่อผลกระทบและภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่ที่ได้รับ
ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติทีอ่าจจะเกิดข้ึน   

2.2.2) ตัวชี้วัด  
(๑) สัดส่วนของที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ไม่ เหมาะสมกับ

ศักยภาพของที่ดินและสมรรถนะของดินลดลง  
(๒) สัดส่วนของที่ดินที่ถูกทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ลดลง  
(๓) สัดส่วนของที่ดินที่มีปัญหาได้รับการฟ้ืนฟูคุณภาพเพ่ือ

นํามาใช้ประโยชน์มากขึ้น  
(๔) สัดส่วนของพื้นที่ที ่มีศักยภาพทางการเกษตรหรือได้รับ 

การพัฒนาระบบชลประทานไดร้ับการคุ้มครองเพ่ือทําการเกษตรได้อย่างยั่งยืน (ร้อยละ)   
(๕) สัดส่วนของพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาชลประทานในพ้ืนที่  

เสี่ยงภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมด (ร้อยละ)   
(๖) สัดส่วนของพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีการทําการเกษตรตาม 

แนวทางเกษตรอย่างยั่งยืน (รอ้ยละ)   
(๗) มีการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
    2.3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดที่ดนิให้ประชาชนผู้ยากไร้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

2.3.1) กลยุทธ์  
๑) การจัดหาพัฒนาฟ้ืนฟูที่ดินและทรัพยากรดินเพ่ือจัดให้ 

ประชาชนผู้ยากไร้มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย  
๒) การสร้างกลไกเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายการจัด

ที่ดินทํากินให้ชุมชน  
  2.3.2) ตัวชี้วัด  

๑) ผลการจัดที่ดินทํากินให้ประชาชน  
๒) จํานวนผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทํากินลดลง  
๓) สัดส่วนของผู้ยากไร้ที่ไม่มีทีด่ินทาํกินที่ได้รับการจัดที่ดิน  



 

 

28 

 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.4) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน  
2.4.1) กลยุทธ์  

(๑) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มี
ประสทิธิภาพ  

(๒) การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินให้เกดิประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม  

(๓) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดิน และ
ทรัพยากรดิน  

2.4.2) ตัวชี้วัด  
(๑) มีการจัดตั้งองค์กรระดับนโยบายทําหน้าที่กําหนดนโยบาย

ประสานและบรูณาการการบริหารจัดการที่ดนิและทรัพยากรดินในภาพรวมของประเทศ  
(๒) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทีด่ินและทรัพยากรดิน  
(๓) มีการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง           

กับท่ีดินและทรัพยากรดิน  
(๔) มีการพัฒนามาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน  
(๕ ) มีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายระเบี ยบข้อบั งคับที่  

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรพัยากรดิน  
(๖) มกีารส่งเสริมการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

มาใช้ในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน   
 2.3.11 ร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
1) เป้ าประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทางการบู รณาการความร่วมมือของทุกภาคส่ วน                        

ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาด้านที่ดินและทรัพยากรดินที่ผ่านมาได้อย่างเป็นรูปธรรม ใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน
เป็นฐานทรัพยากรการผลิต โดยประยุกต์แนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการของ
การพัฒนาอย่างสมดุล และยั่งยืน กระจายการเข้าถึงการใช้ที่ดินอย่างเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ                
ทางสังคมและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
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2) ยุทธศาสตร์หลัก 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
2.1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวนและคุ้มครองพ้ืนที่ต้นน้ำลําธารและอนุรักษ์ป่าไม้

เพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติ  
2.1.1) กลยุทธ์  

(๑) การสงวนและคุ้มครองพ้ืนที่ต้นน้ำลําธารเพ่ือรักษาความ
สมดุลทางธรรมชาติ  

(๒) การป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าทีเ่หลือให้คงอยู่และทวงคืนผืนป่า
เพ่ือการอนุรักษ์และยั่งยืน 

(๓) การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ  
2.1.2) ตัวชี้วัด  

(๑) มีพ้ืนที่ป่าไมเ้ป็นสัดส่วน ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนทีป่ระเทศ  
(๒) มีพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษเ์ป็นสัดส่วน ร้อยละ ๒๕ ของ

พ้ืนที่ประเทศ  
(๓) มีพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจและพ้ืนที่เอกชนเป็น

สัดส่วน ร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ  
(๔) พ้ืนที่ป่าไม้มีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก  

2.2) ยุทธศาสตร์ที ่๒ บริหารจัดการที่ดินของรัฐด้วยธรรมาภิบาล  
2.2.1) กลยุทธ์  

(1) การแก้ไขปัญหาแนวเขตและการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
(๒) การบริหารจัดการทีด่ินของรัฐด้วยธรรมาภิบาล  

2.2.2) ตัวชี้วัด  
(๑) แปลงที่ดินของรัฐที่ ได้รับการสํารวจและออกหนังสือ

สําคัญครบถว้นทั่วประเทศ  
(๒) มีการนําแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) มาประกาศใช้  
(๓) ทีดิ่นของรัฐได้รับการแก้ไขปัญหาการบุกรุก  
(๔) ที่ดินของรัฐได้นํามาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีคุณภาพ
และยั่งยืน  

2.3.1) กลยุทธ์  
(๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐและ

เอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
(๒) การคุ้มครองพ้ืนที่ เกษตรกรรมชั้ นดีเสริมสร้างสังคม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความม่ันคง  
(๓) การบริหารจัดการเมืองและชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน  
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(๔) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลแม่น้ำและปากแม่น้ำอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  

(๕) การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวด้านการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินและทรัพยากรดนิต่อผลกระทบและภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ   

2.3.2) ตัวชี้วัด  
(๑) มีการสํารวจและออกโฉนดที่ดินครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ  
(๒) มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  
(๓) พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ทาํการเกษตรแบบยั่งยืนเพ่ิมมากขึ้น  
(๔) ที่ดินที่มีปัญหาคุณสมบัติและคุณภาพดินได้รับการพัฒนา 

และฟ้ืนฟูเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์มากขึ้น  
(๕) ที่ดินที่ถูกทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้รับการพัฒนา 

และนํามาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น  
(๖) สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนของประเทศ

เพ่ิมมากข้ึน  
(๗) ที่ดินที่ประสบปัญหาการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งทะเล ได้รับ

การป้องกันและแก้ไขปญัหา  
2.4) ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาที่ ดิ นเพ่ื อสนั บสนุ นความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จ                    

ของประเทศ  
2.4.1) กลยุทธ์  

(๑) การบูรณาการเพ่ือกําหนดพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
(๒) การพัฒนาและบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
2.4.2) ตัวชี้วัด  

(๑) มีข้อมูลสารสนเทศแผนรวมการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเศรษฐกิจ 
และความม่ันคงตามนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินของประเทศ  

(๒ ) การพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือเศรษฐกิจและความมั่นคงตาม 
นโยบายของรัฐมีการกําหนดแนวทางการจัดการพ้ืนที่และมาตรการการใช้ที่ดินเพ่ือรองรับการพัฒนา            
ในอนาคตที่เหมาะสม  

(๓ ) การพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือเศรษฐกิจและความมั่นคงตาม 
นโยบายของรัฐมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม  

(๔ ) การพัฒนาพ้ืนที่ เ พ่ือเศรษฐกิจและความมั่นคงตาม 
นโยบายของรัฐได้รับการยอมรับ 
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2.5) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดที่ดินทํากินให้ประชาชนเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิต    
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

2.5.1) กลยุทธ์  
(๑) การบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทํากินให้ประชาชนและ

เกษตรกรผู้ยากไรไ้ด้รับการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  
(๒) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง  
(๓) การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการติดตามและขับเคลื่อน

นโยบายการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน  
(๔) การพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุม่ผู้มีรายได้น้อย  
2.5.2) ตัวชี้วัด  

(๑) ที่ดินของรัฐที่จัดหามาเพ่ือจัดที่ดินทํากินให้ประชาชน  
(๒) ร้อยละของที่ดินทํากินที่จัดให้ประชาชนที่ดําเนินการส่งมอบ 

ให้ประชาชนแล้วเสร็จ  
(๓) จํานวนประชาชน/ครัวเรือนที่ได้รับการจัดที่ดิน  
(๔) จํานวนประชากร/ครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

อาชีพ  
(๕) คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของผู้ได้รับการจัดที่ดิน  
(๖) จํานวนที่อยู่อาศัยที่จัดให้กับผู้ที่รายได้น้อย  

2.6) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและ 
ทรพัยากรดินอยา่งมปีระสิทธิภาพ  

2.6.1) กลยุทธ์  
(๑) การพัฒนาองค์กรและกลไกการบริหารจัดการที่ดินและ

ทรัพยากรดินของประเทศ  
(๒) การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดิน

และทรัพยากรดินให้เกดิประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม  
(๓) การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ  
(๔) การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการทีดิ่นและทรัพยากรดิน  
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2.6.2) ตัวชี้วัด  
(๑) มีการออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

พ.ศ. .... มาบังคับใช้  
(๒) มีการจัดตั้งหน่วยงานและพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

และทรัพยากรดิน  
(๓) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดนิ  
(๔) มีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน  
(๕) มีการพัฒนามาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน  
(๖) มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการ

บริหารจัดการทีดิ่นและทรัพยากรดิน 

       2.3.12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 
         เป้าหมายที่  15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่ งยืน            
การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดิน
และฟ้ืนฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑๕.๑ สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและ           
ในน้ำจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและ
เขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๕.๒ ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้ง
การตัดไม้ทำลายป่า ฟ้ืนฟูป่าท่ีเสื่อมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าท่ัวโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผ่นดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลก           
ที่ไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

๑๕.๔ สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้ น เพ่ือจะเพ่ิมพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่ จะให้
ผลประโยชน์อันสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

๑๕.๕ ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ 
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธุ์
ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 
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๑๕.๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้ประโยชน์
ทรพัยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรพัยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

๑๕.๗ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์
คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 

๑๕.๘ นำมาตรการมาใช้เพ่ือป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น        
ที่รุกรานในระบบนิเวศบกและน้ำและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๕.๙ บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน
กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.4 นโยบายรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      2.4.1 นโยบายรัฐบาล (คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่              

25 กรกฎาคม 2562) 
1) นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

1.1) ด้านที ่5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
5.3.6 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนพันธุ์

กล้าไม้ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูก บํารุงรักษา ดูแล 
และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

1.2) ด้านที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน  

๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสําคัญ
กับการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน และป่าชุมชน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
เขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม 
แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ้ำซ้อน เร่งคืนพื้นที่ป่า โดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถ
อยู่ร่วมกับป่าและสามารถทํากิน ได้อย่างเหมาะสม นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การถูกบุกรุก และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับ
เยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน   

๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครอง
ที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของ 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และ 
มีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่ เกษตรกรและผู้ยากจน จัดทําระบบ
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ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดิน จัดทําหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดทําแผนที่แสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน และแนวเขตพ้ืนที่ป่ าที่ไม่ชัดเจน     
เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ   

๑๐.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล 
โดยเชื่ อมโยงกับแผนบริหารจัดการน้ ำ ๒๐ ปี ของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ ำ                             
ทุกภาคส่วนจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้      
มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ำ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ พ้ืนที่พักน้ำ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำชายฝั่ง เพ่ิมผลิตภาพของน้ำ ทั้งระบบ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ำ พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำ           
ทั้งระบบ และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างระบบจัดสรรน้ำที่เป็นธรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำในชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

2) นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
เรื่องที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน “...จัดทําแนวทาง

การกําหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรทีเ่หมาะสม...” 

      2.4.2 นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.2.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) การน้อมนําแนวพระราชดําริ มาเป็นกรอบการดําเนินงานของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     

(1) ขยายผลโครงการพระราชดําริ โดยเน้นโครงการที่ดําเนินการใน
พ้ืนที่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ     

(2) นํากลไกจิตอาสาพระราชทานมาเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงาน 
ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

(3) เร่งรัดดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก 
(โครงการปลูกป่าและต้นไม้ และโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิม                   
พระเกียรติฯ และโครงการอืน่ ๆ)   

1.2.2 การขับคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง    
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5: การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม     
1.1) การจัดการสิ่งแวดล้อม     

(1) เร่งรัดการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ไมใ่ห้มีผลกระทบต่อสุขภาพ และอนามัยของประชาชน)                   

(2) ควบคุมและส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศ (ไฟป่า/ 
หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีระบบแจ้งเตือนและป้องกันเมื่อเผชิญเหตุ      
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1.2) การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ    
(1) การหยุดยั้งการทําลายป่าและฟื้นฟูป่า       

- การขับเคลื่อนและจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการที่มีการบูรณาการ   
ของหน่วยป้องกันของ อส. ปม. ทช. สป.ทส. จังหวัด และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้ ใช้กลไก 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการตัดไม้ทําลายป่าแห่งชาติ (คปป.) และศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4             
กอ.รมน. เพื่อดําเนินการ     

- นําภาพถ่ายดาวเทียมและระบบติดตามผ่านดาวเทียม 
รวมถึงอากาศยานไรค้นขับมาเพ่ือการป้องกันและฟ้ืนฟูป่า     

(2) การบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า (คนอยู่กับป่า)       
- ขั บ เค ลื่ อ น ก ารจั ด ที่ ทํ า กิ น ให้ ชุ ม ช น ด้ ว ย ก ล ไก

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีการสนับสนุนงบประมาณของ คทช. จังหวัดให้สามารถ 
ดําเนินการได้       

- เร่งรัด สํารวจการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าทุกประเภท  
ของชุมชนให้ครบถ้วน การพิสูจน์การบุกรุกใหม่ (หลังปี 2557) ของราษฎร       

- เร่งรัดการพิสูจน์และนําข้อมูลจาก One map มาใช้            
ในการจัดการเพื่อแก้ปัญหาการทับซ้อนของพืน้ที ่โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าภายในกระทรวงให้แล้วเสร็จ  

(3) การเพิ่มพืน้ทีป่่าและพืน้ที่สีเขียว      
- จัดทําแผนการปลูกฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่

ยึดคืนจากนายทุน หรือพ้ืนที่คทช. (พ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชน)   
- ส่งเสริมการปลูกป่าในพ้ืนทีส่าธารณะในเมืองหรือชุมชน      
- ส่งเสริมเอกชนและประชาชนในการปลูกไม้มีค่าและการ

สร้างเศรษฐกิจจากป่าปลูก หรือมีการลงทุนอุตสาหกรรมจากป่าปลูก      
- ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และจิตสํานึกให้ประชาชน 

รว่มปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวในหมู่บ้าน / ชุมชนตนเอง     
 (4) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน      

 - จัดตั้งและต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติ            
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562       

- การจัดทําแผนที่ขอบเขต ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
แผนและกิจกรรมการดําเนินงานในอนาคตเป็นรายป่าชุมชน   

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6: การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ     

(1) ส่งเสริมและจัดการระบบ และบูรณาการงานในการสร้างการรับรู้   
ความเข้าใจ โดยการประชาสัมพันธ์ การสร้างสื่อและช่องทางการนําเสนอให้ถึงประชาชนโดยเฉพาะผู้นํา
ชุมชน และราษฎรอาสาสมัคร      
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(2) ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ (การมีส่วนร่วม) โดยให้ความสําคัญ 
เครือข่ายจิตอาสาพระราชทานฯ เครือข่าย และภาคี เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อส.ทล.) เป็นต้น 
รวมถึงการสร้างศักยภาพของเครือข่ายและภาคีดังกล่าว เพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

(3) การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะพัฒนา
รูปแบบการให้บริการของกรมฯ และกองฯใน สป.ทส. เช่น แอปพลิเคชัน หรือเทคโนโลยีดิจิทัลอ่ืน ๆ มาใช้      

(4) พัฒนาระบบ Big Data พัฒนาขีดความสามารถสมรรถนะสูง             
ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมยั และมีบริการที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นทันต่อสถานการณ์ 
และการเปลี่ยนแปลง      

(5) การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่
ระดบัอํานวยการและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเติบโต มีความก้าวหน้า ในสายอาชีพ 
(Career Path)     

(6) เร่งรัดการสร้างจิตสํานึก แนวคิด และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่  
โดยสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และชอบธรรม หน่วยงานพัฒนาการบริหาร
จดัการป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณการ/ มีมาตรการควบคุม กํากับ และติดตาม     

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 2: การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)     

(1) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน       
(2) สร้างและส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

และพ้ืนทีส่ําคญัอ่ืน ๆ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นเศรษฐกิจสีเขยีว  
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ส่วนที่ 3 

สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3.1 ภาพรวม 

กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักของประเทศท่ีมีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันรักษาป่าไม้  
ให้มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ด้านป่าไม้ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน มีพ้ืนที่          
ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ประเภทอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบจำนวน 65 ล้านไร่ คิดเป็น ร้อยละ 20   
ของพ้ืนที่ประเทศ (323 ล้านไร่) โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ทัง้นี้ให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 50 57 58 และ 72 
กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ในการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ 
และรัฐต้องอนุรักษ์คุ้มครอง บริหารจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งดำเนินการตามแผนการใช้ที่ดินของประเทศ
ให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชนสามารถมีที่ทำกิน
ได้อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม  

 และเพ่ือให้การดำเนินงานด้านป่าไม้บรรลุตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีพ้ืนที่
ป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 ของพ้ืนที่ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดให้เพ่ิมสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ ลดอัตรา
การบุกรุก พ้ืนที่ป่าไม้ และเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคป่าไม้ของประเทศ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และเป้าหมายกรมป่าไม้นำความสุขของประชาชนบนฐานการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุลและ
ยั่งยืนเป็นตัวตั้ง และปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีความใกล้ชิดและทำงานกับประชาชนมากยิ่งขึ้น 
ภายใต้แนวความคิด “กรมป่าไม้รักป่า รักประชาชน” จึงนำมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
กรมป่าไม้ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕80) โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และ
แนวทางการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1.1 วิสัยทัศน์ : “เป็นหน่วยงานที่มุ่งม่ันรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า  
เพิ่มพื้นทีส่ีเขียวเพื่อความสุขของคนไทย” 

3.1.2 พันธกิจ : 1. ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 
     ๒. เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า
ให้อุดมสมบูรณ์ตอบสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
               ๓. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 
      ๔. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับป่า
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
      ๕. วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ 
     ๖. พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กรทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ 
และปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

3.1.3 ภารกิจ :  กรมป่าไม้มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา 
ส่งเสริม ทำนุบำรุงป่า และการดำเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทำไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธ์การเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีภารกิจอ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ควบคุม กำกับ ดูแล ป้องกันการบุกรุก การทำลายป่า และการกระทำผิดในพื้นที่
รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า 
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
  2. ศึกษา วิจัย วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพ่ือการฟื้นฟูสภาพป่า
และระบบนิเวศ 
         3. ส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ
ในลักษณะสวนป่าภาคเอกชนและสวนป่าในรูปแบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณป์่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ             

4. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการอนุญาต 
ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรมไม้ ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม ้
  5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกีย่วข้องกับป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ และที่เกี่ยวข้อง
กับไมแ้ละผลิตภัณฑ์ไม้ 
  6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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3.1.4 แนวทางการพัฒนา จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้  
1) ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  

2) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน  
3) การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรมเพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกับ

ป่าอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน  

4) ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพ่ิมพ้ืนที่ปา่เศรษฐกิจ  

5) ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท  

6) การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

3.1.5 อัตรากำลัง 
กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63) จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๒,054 อัตรา 

ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1,950 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑,125 อัตรา พนักงานราชการ 
จำนวน 6,746 อัตรา พนักงานจ้างเหมา จำนวน ๒,233 อัตรา  

3.1.6 หน่วยงานในกรมป่าไม้ 
๑) หน่วยงานส่วนกลางที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง จำนวน 16 หน่วยงาน+ 

(๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(3) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 
(4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(5) สำนักกฎหมาย 
(6) สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ 
(7) สำนักบริหารกลาง 
(8) สำนักการอนุญาต 
(9) สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
(10) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
(11) สำนักจัดการป่าชุมชน 
(12) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
(13) สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
(14) สำนักวิจยัและพัฒนาการป่าไม้ 
(15) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
(16) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 
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2) หน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จำนวน 1,227 หน่วย 
(๑) หน่วยปฏิบัติงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 

(๑.๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ 13 สำนัก 
(2) หนว่ยปฏิบัติงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้อำนาจการบริหารของกรมป่าไม้ 

(๒.๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ๑๐ สาขา 
(๒.2) ศูนย์ป่าไม้จังหวัด 76 จังหวัด 
(๒.3) หน่วยป้องกันและพัฒนา 329 หน่วย 
(๒.4) หน่วยป้องกันรักษาป่า 401 หน่วย 
(๒.5) ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 9 ศูนย ์
(๒.6) หน่วยฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า 4 หน่วย 
(๒.7) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ และการสวมสิทธิ์ 2 ศูนย์ 
(๒.8) ด่านป่าไม้ 24 ด่าน 
(๒.9) ด่านป่าไม้กรงุเทพฯ 4 ด่าน 
(๒.10) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ๑๔ แห่ง 
(๒.11) สถานีเพาะชำกล้าไม้ 96 แห่ง  
(๒.12) สวนป่า 5 แห่ง 
(๒.13) โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 โครงการ 
(๒.14) ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาค ๔ ศูนย์ 
(๒.15) สถานีวนวัฒนวิจัย ๔0 สถานี 
(๒.16) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไมภ้าค ๔ ศนูย ์
(๒.17) ศนูย์วิจัยพลังงานจากไม้ ๑ ศูนย์ 
(๒.18) ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 4 ศูนย ์
(๒.๑9) ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 3 ศูนย ์
(๒.20) ศูนย์และพัฒนาวัสดุทดแทนไม้ ๔ ศูนย์ 
(๒.21) ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน ๑5 แห่ง 
(๒.22) ศูนย์เรียนรู้วนศาสตร์ชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ศูนย์ 
(๒.23) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ 141 โครงการ 
(๒.24) ศูนย์ฝึกอบรม 2 ศูนย์ 

 
 

 



 

 

42 

 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงสร้างกรมป่าไม้ 

 

 

 

 
 

 

 
 

⎯ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้*  ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
⎯ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ* ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 
⎯ สำนักกฎหมาย* ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลำปาง) 
⎯ สำนักบริหารกลาง ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 
⎯ สำนักการอนุญาต* ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 
⎯ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 
⎯ สำนักจัดการป่าชุมชน ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 
⎯ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 
⎯ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 
⎯ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 
⎯ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 
⎯ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 

 ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 
 ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน** 

 ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่** 
  ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์** 

  ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก** 
 ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม** 
  ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี** 
หมายเหตุ * หน่วยงานท่ีจัดตั้งตามกฎกระทรวง 

                    เปลี่ยนชื่อเป็นสำนัก 
 ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี** 
 ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี** 

              ** หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน  ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี่** 
  ⎯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส** 

 

กรมป่าไม้ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

หน่วยงานส่วนกลางท่ีต้ังอยูใ่นสว่นภูมภิาค หนว่ยงานส่วนกลาง 

กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรมกรมป่าไม ้
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3.1.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อกำหนด ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้อง  

 มุ่งควบคุมการทำไม้หวงห้าม การเก็บหาของป่าหวงห้าม ตราประทับไม้ ควบคุม
การนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ การควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ การแปรรูปไม้ การมีไม้แปรรูปหรือ 
ไม้ท่อนไว้ในครอบครอง การบุกรุกยึดถือครอบครองป่า รับรองไม้ ถ่านไม้ และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการค้า
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้เพ่ือสงวนและรักษาป่าไม้อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ 

๒) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้ง
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้อง 

 มุ่งเน้นการรักษาพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุด โดยห้ามบุคคลใด
ทำไม้หรือเก็บหาของป่าทุกประเภท (ทั้งหวงห้ามและไม่หวงห้าม) ห้ามบุกรุกหรือยึดครอบครองป่า 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 14) และรัฐมีนโยบายช่วยเหลือราษฎรหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นในการใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติได้ (มาตรา 13/1, มาตรา 16, และมาตรา 20) 

๓) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกฎกระทรวง 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 กำหนดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสวนป่า การรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ทำ
สวนป่าในการทำไม้ที่ได้มาจากการปลูกสร้างสวนป่า การแปรรูปไม้ในสวนป่า ตลอดจนการเก็บหา ค้า 
มีไว้ในครอบครอง หรือนำเคลื่อนที่ซึ่งของป่าในสวนป่า และการออกใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้ 
อย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นมาตรการในการส่งเสริมและจูงใจให้มีการปลูกสร้างสวนป่าควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 

4) พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศทีเ่กี่ยวข้อง 

 ควบคุมการมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง และการนำเข้ามาในราชอาณาจักร 
การอนุญาตให้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์เพ่ือเพ่ิมมาตรการในการควบคุม ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ทำลายป่าตามนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์
โดยสุจริต 

5) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

 มุ่งหมายให้บุคคลและชุมชนได้ประโยชน์จากป่าชุมชน เกิดเจตคติในการดูแล
รักษาและจัดการป่าชุมชนร่วมกับรัฐ เพ่ือป้องกันการตัดไม้โดยผิดกฎหมายและการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่า 
เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าให้อยู่
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ในสภาพที่สมบูรณ์และคงอยู่เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศ และของมนุษยชาติสืบไป และ
มุ่งหมายเพื่อกำหนดสาระแห่งสิทธิของบุคคลและชุมชน ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บำรุงรักษา 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืนตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรอง 

 โดยมีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (มาตรา 9) คณะกรรมการป่าชุมชน
ประจำจังหวัด (มาตรา 23) และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน (มาตรา 44) ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 
3 ระดับ ทำหน้าที่ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการในการดำเนินการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอนุมัติ จนถึงระดับ
นโยบายเพ่ือทำหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ 
มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน และมีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะอีกด้วย 
และเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 

3.2 แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ 
3.2.1 วัตถุประสงค์   

       1) เพ่ือป้องกันและหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครอง 
ให้ไดต้ามเป้าหมายที่กำหนดไว้   
 2) เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า มีพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ และพ้ืนที่สีเขียว ในพ้ืนที่เป้าหมายทั่วประเทศ 
ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ 

3.2.2 เป้าหมาย   
       1) ป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
 2) บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม  

3.2.3 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   
       1) เป้าหมายป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
 1.1) อัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้และการทำลายทรัพยากรป่าไมไ้ม่มากกว่าปีก่อนหน้า 
และมีแนวโน้มลดลง 
  1.2) พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎร
ในชุมชนไม่น้อยกว่า จำนวน 640,000 ไร่ 
 1.3) ฟ้ืนฟูปา่เสื่อมสภาพ จำนวน 380,189 ไร่ 
 1.4) ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ จำนวน 53,050 ไร่ 
 1.5) พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพ่ิมข้ึน จำนวน 161,767 ไร่ และสนับสนุน
กล้าไมเ้พ่ือส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว จำนวน 46.2 ล้านกล้า 
 1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาขนในการอนุรักษ์
และจัดการพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า จำนวน 50 แห่ง 
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 2) เป้าหมายบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม  
 2.1) ราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการจัดการให้อยู่อาศัย/ทำกินได้อย่างมั่นคงเป็น
ธรรมและยั่งยืน 
 2.2) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรครอบครองหรือใช้ประโยชน์ได้รับการจัดระเบียบ 
และแก้ไขปญัหาความขัดแย้งอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย จำนวน 780,800 ไร่ 

3.3 แนวทางการพัฒนาของกรมป่าไม้ 
3.3.1 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 

 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ 
(คปป.) ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้บัญชาการศูนย์
เพ่ือบูรณาการดำเนินงานชุดปฏิบัติการพิเศษ ปม. อส. และ ทช. ได้แก่ พยัคฆ์ไพร พญาเสือ เหยี่ยวดง 
และฉลามขาว ดำเนินการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง บก.ปทส. 
ศปป.4กอ.รมน. ในการหยุดยั้ง การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และทวงคืนผืนป่า จากผู้บุกรุกถือครอง
พ้ืนที่ป่าไม้มีผลการดำเนินคดีในช่วง พ.ศ. 2557-2562 ดำเนินการจับกุมผู้บุกรุกพ้ืนที่ป่า 27,114 คดี 
ผู้ต้องหา 5,577 คน พ้ืนที่ยึดคืน 754,983 ไร่ ทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันมีเนื้อที่ป่าไม้คงเหลือ 
102.48 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศ จากข้อมูลสถิติป่าไม้พบว่าในช่วงปี 
พ.ศ.2516-2541 พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงเฉลี่ย ปีละ 2.29 ล้านไร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2557 พ้ืนที่ป่าไม้
ลดลงเฉลี่ย ปีละ 0.29 ล้านไร่ และในปี พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้เริ่มคงที่ มีแนวโน้มการบุกรุก
ทำลายป่าลดลง และมีเป้าหมายมิให้มีการบุกรุกทำลายป่าไม้อีกต่อไป พร้อมทั้งจะดำเนินงานทวงคืน
ผืนป่าด้วยความเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับนายทุนให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและทำการปลูกฟ้ืนฟู
ในพื้นที่ทวงคืนให้กับเป็นป่าสมบูรณ์ดังเดิม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตรวจติดตามการบุกรุก
และนำทางเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเพื่อหยุดยั้งและจับกุมผู้กระทำผิดให้ได้
อย่างทันท่วงที และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ได้จัดทำโครงการราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นโครงการที่ร่วมดำเนินการกับกองทัพบก เพ่ือสนองพระราโชบาย
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชประสงค์
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่ามาเป็นผู้ดูแลรักษาและ
ใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน และเมื่อมีการจัดตั้งองค์กรในการดูแลรักษาป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม
แล้วจะได้รับการพิจารณาให้เข้ารับพระราชทาน “ธงพิทักษ์ป่า เพ่ือรักษาชีวิต”  

 การดำเนินงานด้านป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ได้ถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติ
การกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว และได้ประสานกับ อปท.เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ ในส่วนการปฏิบัติการดับไฟป่าของกรมป่าไม้ 
ได้จัดชุดเฉพาะกิจ เคลื่อนที่เร็วควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า พร้อมกับสนธิกำลังพลดับไฟป่า และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เผาป่าอย่าง
เคร่งครัด  
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 เป้าหมาย :  อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้และการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ไม่มากกว่าก่อนหน้า และมีแนวโน้มลดลง 

 แนวทางย่อย :     1. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและ  
ควบคุมไฟป่า 

   2. พฒันาศักยภาพการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
   3. ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า 

  ตัวช้ีวัด :  1. มีเครือข่ายฯ และจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการหยุดยั้งและ 
ป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้  เครือข่ายทั่ วประเทศ  
61 เครือข่าย 

  2. บุคลากรและหน่วยงานมีการพัฒนาศักยภาพและมีความพร้อม
ในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 100 % 

  3. เป้าหมายพื้นท่ียึดคืนพ้ืนที่ป่า 100,000 ไร่ ในแต่ละป ี

 วิธีการ :   1. ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
    แนวทางการดำเนินงาน 

 1.1 ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
และจัดการที่ดินป่าไม้ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนสาขาต่ าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวางครอบคลุมทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 1.2 กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการป้องกันรักษาป่าเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า และ
ควบคุมไฟป่า ร่วมกับทุกภาคส่วน 

 2. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
  แนวทางการดำเนินงาน 
  2.1 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ระดับพ้ืนที่ เช่น การเชิญ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ 
บริหารพื้นที ่ป่าในระดับท้องถิ่น  การประสานและขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  

  2.2 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการสมัครเป็นสมาชิก
เครือข่ายป่าไม้ ในรูปแบบของสัญลักษณ์ร่วม หรือการมอบโล่
รางวัล และการประกาศเชิดชูเพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจ 
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  2.3 สร้างเครือข่ายป่ าไม้  โดยรวบรวมเครือข่ายเดิม เช่น 
เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเครือข่ายไฟป่า เครือข่าย
ป่าชุมชน เครือข่ายปลูกป่า เครือข่ายนักวิจัยและสร้าง
เครือข่ายใหม่เพ่ือให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกมิติและเกิดการบูรณา
การในการทำงานร่วมกัน 

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนเครอืข่าย 
   แนวทางการดำเนินงาน 

  3.1 ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม เพ่ือเตรียมความพร้อม
และเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

  3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแนวร่วมหรือเครือข่าย
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ เข้มแข็งทั้ งภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

  3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์ของเครือข่าย
ต่าง ๆ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และบูรณาการทำงาน
ร่วมกัน 

  3.4 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันรักษาป่า 
โดยสร้างจิตสำนึกเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมของ
ราษฎรในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างพ่ึงพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน 

  3.5 บู รณาการความร่วมมื อและส่ งเสริมการมีส่ วนร่วม 
กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการปฏิบัติงาน
ป้องกันรักษาป่า 

 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า 
     แนวทางการดำเนินงาน 
  4.1 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถ

ในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า 
รวมทั้ง การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และจัดการที่ดิน ป่าไม้และการบังคับใช้กฎหมาย 

  4.2 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
ให ้ม ีความรู ้เกี ่ย วกับแนวทางการป้องกันรักษาป่าหรือ
หยุดยั้งการทำลายป่า และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

  4.3 มีการทดสอบและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีสมรรถภาพพร้อมปฏิบัติงาน 



 

 

48 

 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4.4 สร้างขวัญกำลั งใจ และพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ ให้มีความรู้และวินัย
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  4.5 จัดสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
  4.6 จัดตั้งหน่วย หรือด่านตรวจเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง

หรือล่อแหลมต่อการลักลอบ หรือบุกรุกพ้ืนที่ป่าของประเทศ 
  4.7 เสริมสร้างสมรรถนะให้หน่วยปฏิบัติงานมีความพร้อม

ในการปฏิบัติงานทุกสถานการณ์ 
  4.8 นำเทคโนโลยี  การติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่ า 

(GISTDA) เพ่ือแจ้งเตือนและใช้ในการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าไม ้

  4.9 เพ่ิมประสิทธิภาพการลาดตระเวนทั้งทางบกและทางอากาศ
อย่างเข้มข้น เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับ (UVA) ใช้เทคโนโลยี
การลาดตระเวนโดยประยุกต์ใช้ระบบ GPS & GIS เป็นต้น 

  4.10 กำหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการทำลายทรัพยากรป่าไม้และ
จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ 

  4.11 กำหนดและมอบหมายผู้ รับผิดชอบทั้ งหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการกำกับดูแลพ้ืนที่ป่าไม้เชิง
บูรณาการไม่ให้มกีารบุกรุกทำลาย 

  4.12 พัฒนาและขยายผลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
(Smart patrol) มาใช้ในการป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ 

  4.13 หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ 
รอบกันชน 

 5. เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
     แนวทางการดำเนินงาน 
  5.1 การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ โดยจัดโครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
จัดนิทรรศการ ให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 

  5.2 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความเข้มแข็ง
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยกรมป่าไม้ทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง
ในการให้ความรู้ด้านวิชาการและฝึกทักษะ 
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  5.3 ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกัน
และควบคุมไฟป่า 

  5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
เพ่ือบูรณาการทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ 

  5.5 สนธิกำลังในการควบคุมไฟป่าโดยการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  5.6 จัดการเชื้อเพลิงโดยการทำแนวกันไฟและลดปริมาณ
เชื้อเพลิงโดยจัดตั้งธนาคารกิ่งไมใ้บไม ้

  5.7 นำเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

  5.8 บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 6. สร้างความเข้มแข็งของระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้

ระดับชาติ 
     แนวทางการดำเนินงาน 
  6.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่มีภารกิจเกี่ยวกับ

การป้องกันรักษาป่าระดับชาติ โดยปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ใหบ้รรลุผลสัมฤทธิ์  

  - บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า 

  - ติดตามตรวจสอบและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

  - เป็นศูนย์กลางในการควบคุม สั่งการ การปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  - เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
รักษาป่ากับประชาชน 

  - พัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบพ้ืนที่ป่าไม้อย่างถูกต้องและ 
ทันเหตุการณ์ 

  - สร้างระบบฐานข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวก 

  6.2 บูรณาการระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ระดับชาติ
โดยดำเนินภารกิจที่เก่ียวข้องให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

  - พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบการสำรวจทรัพยากร
ป่าไมร้ะดบัชาติ (National Forest Inventory) 
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  - นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการจัดทำ
ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ให้ เกิดประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

  - จัดทำฐานข้อมูลที่ดินป่าไม้โดยเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรป่าไม้
กับทรัพยากรอ่ืน เช่น ดิน น้ำ ธรณี และข้อมูลทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน
ทีเ่กี่ยวข้อง 

  - ติดตามและตรวจสอบสภาพป่าไม้ โดยใช้ เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใกล้ เวลาจริง 
(Near real time) และดำเนินการแสดงผลการเปลี่ยนแปลง
อย่างทันท่วงที (1 เดือนในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและ 
3 เดือนในพ้ืนที่ อ่ืน ๆ) ซึ่งต้องมีหน่วยงานที่มีภารกิจติดตาม 
ตรวจสอบและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรป่าไม้ฯ ในการกำกับดูแลพ้ืนที่ไม่ให้มีการบุกรุก
ทำลายอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้
ใกล้เวลาจริง (Near real time) ตลอดจนมีการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลฯ เพ่ือการกำกับดูแลพ้ืนทีป่่าไมไ้ม่ให้ถูกทำลาย 

 7. ยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก 
  แนวทางการดำเนินงาน 
  7.1 วิเคราะห์/จำแนกพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการ

ลักลอบหรือบุกรุกพ้ืนที่ป่าของประเทศ 
  7.2 จัดทำฐานข้อมูลคดีป่าไม้ที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการเร่งรัดการบังคับคดีตามกฎหมาย
โดยเคร่งครดั 

  7.3 ดำเนินคดีพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกโดยมีเอกสารสิทธิ์ทางราชการ 
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

  7.4 เร่งตรวจสอบดำเนินคดีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลายจาก
นายทุนที่ผิดกฎหมาย 

  7.5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวนและดำเนินคดี 
  7.6 ดำเนินการรื้อถอน รีสอร์ทหรือพืชผลอาสินในพื้นที่

ที่ถูกบุกรุก และฟ้ืนฟูให้คืนสภาพป่าดังเดิม 
    7.7 กำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่า

เป็นกรณีพิเศษในพ้ืนที่ป่าที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้
เป็นปัจจัยการผลิต เช่น โรงกลั่นสุรา โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น 
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3.3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน 

 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ผลักดัน พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพ่ือให้มีกฎหมาย
รองรับการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยชุมชน อนุญาตให้ประชาชนที่ดูแลรักษาป่าได้ใช้ประโยชน์
จากป่าอย่างถูกกฎหมาย สร้างแรงจูงใจให้พ่ีน้องประชาชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดการ บำรุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุลและยั่งยืน มีโครงสร้างการบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการ 3 ระดับ เพ่ือถ่วงดุลตรวจสอบการใช้อำนาจซึ่งกันและกัน ได้แก่คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน มีรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน คณะกรรมการป่าชุมชน
ประจำจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป็นประธาน มีอำนาจในการพิจารณาจัดตั้งป่าชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด และ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
เป็นผู้ขอจัดตั้ง ควบคุม ดูแล และกำหนดกฎกติกาการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน  

โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 เขต คือเขตเพ่ือการอนุรักษ์และเขตเพ่ือการใช้ประโยชน์  
ได้ทั้ งการเก็บหาของป่ า การศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตส ำนึกด้ านการอนุ รักษ์ และพ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยชุมชน พ้ืนที่ที่สามารถนำมาขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ได้แก่ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ใกล้พ้ืนที่
ชุมชน พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาและปลูกฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ รวมทั้งพ้ืนที่อ่ืนของรัฐ
หรือพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น กรมป่าไม้มีเป้าหมายดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนทั่วประเทศที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในรัศมีไม่เกิน 
5 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 10 ล้านไร่ จำนวน 15,000 ป่าชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 18,000 หมู่บ้าน 
ซึ่งป่าชุมชนที่ดำเนินการจัดตั้งแล้ว และมีอายุโครงการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ป่าชุมชน 
พ.ศ.2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีเนื้อที่ 5 ล้านไร่ 
จำนวน 7,213 ป่าชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 8,420 หมู่บา้น 

 เป้าหมาย : พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วน
ร่วมของราษฎรในชุมชน 

 แนวทางย่อย :   1. ส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน 
  2. พัฒนาและเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าชุมชน 
  3. สร้างเครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคมมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว 

  4. อนุ รั กษ์ และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชี วภาพ 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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  ตัวช้ีวัด : 1. พื้นที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยการ
มีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชนไม่น้อยกว่า 640,000 ไร่ 

  2. พื้นที ่ป่าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ 
เพ่ื อการใช้ ประโยชน์ อย่ างสมดุ ลและยั่ งยืนไม่ น้ อยกว่ า 
640,000 ไร่ 

  3. เครือข่ายป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
จำนวน 68 เครือข่าย (จังหวัด) 

  4. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 1 แห่ง 
 วิธีการ : 1. ส่งเสริมจัดตั้งและการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วน

รว่มของราษฎรในชุมชน 
   แนวทางการดำเนินงาน 
   1.1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ 
   1.2 ส่งเสริมเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชนตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
1.3 ส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
1.4 การจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 
1.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาแล้วมีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม 
  แนวทางการดำเนินงาน 
  2.1 พัฒนาป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งและส่งเสริมแล้ว 
  2.2 จัดทำแปลงสาธิตป่าพ้ืนบ้านอาหารชุมชน 
  2.3 ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการจัดการป่าชุมชน 
  2.4 การพัฒนาป่าชุมชนเพ่ือก้าวสู่วิสาหกิจชุมชน 
  2.5 พัฒนาป่าชุมชนเป็นแหล่งพันธุกรรมพืชเพ่ือผลิตเมล็ดไม้

พันธุ์ดี 
   2.6 ส่งเสริมการปลูกป่ากันชน รวมทั้งพัฒนาและขยายผล

เพ่ือควบคุมการขยายพ้ืนที่ของราษฎรที่ครอบครองทำประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าไม ้

 3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
  แนวทางการดำเนินงาน 
  3.1 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  3.2 ประชุมคณะกรรมการ ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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  3.3 สร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและชุมชน 

  3.4 จัดทำฐานข้อมูลป่าชุมชน ตามพ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   3.5 จัดทำบัตรประจำตัวกรรมการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 

และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 4. ประเมินการกักเก็บคาร์บอน 
  แนวทางการดำเนินการ 
  4.1 ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนตามข้อตกลง 

Paris Agrement เพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

  4.2 การจัดทำองค์ความรู้ ภูมปิัญญาปา่ชุมชน 
  4.3 การศึกษาและประเมินมูลค่าป่าชุมชน 
 5. ส่งเสริมปลูกสมุนไพร 
  แนวทางการดำเนินงาน 
  5.1 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน 
  5.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สมุนไพรในป่าชุมชน 
 6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่น

และเกื้อกูลธรรมชาติอย่างเหมาะสม 
  แนวทางการดำเนินงาน 
  6.1 สาธิตและส่งเสริมระบบวนเกษตร เกษตรธรรมชาติหรือ

เกษตรเชิงอนุรักษ ์
  6.2 กำหนดมาตรการหรือแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่า

ที่เหมาะสมของประชาชน 
  6.3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกเพ่ือเสริมรายได้

ให้ชุมชน เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, สวนป่า, ส่งเสริม
การจ้างงานประชาชนในท้องถิ่นหน่วยงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น 

  6.4 จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน 
 7. ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
  แนวทางการดำเนินงาน 
  7.1 สร้างเครือข่ายป่าชุมชน องค์กรและราษฎรในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ 
  7.2 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
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  7.3 จัดทำโครงการพุทธอุทยาน  โดยมีพระสงฆ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
จัดทำรายละเอียดขอบเขตท่ีพักสงฆ ์

  7.4 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน 

 8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือขา่ยป่าชุมชน 
  แนวทางการดำเนินงาน 
  8.1 จัดทำระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป่าชุมชน รวมถึงสำรวจ

และจัดทำฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด
การบริหารจัดการป่าชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือประสานองค์กร
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการป่าชุมชน 

  8.2 พัฒนาป่ าชุมชนให้ เป็นฐานในการสร้างกลุ่ มหรือ
เครอืข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในชุมชน 

  8.3 สร้างเครือข่ายป่าชุมชนของประเทศเพื่อประสาน
ความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างป่าชุมชน
ทั้งเครือข่ายป่าชุมชนระดับอำเภอ เครือข่ายป่าชุมชนระดับ
จังหวัด และระดับภาคและระดับประเทศ 

  8.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชนทุกระดับ 
  8.5 พัฒนาและสร้างป่าชุมชนต้นแบบในแต่ละภูมิภาคหรือ

ให้ครอบคลุมตามความหลากหลายของระบบนิเวศป่าไม้
ของประเทศ และดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลป่าชุมชน
ต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ ประชาสัมพันธ์ป่าชุมชนต้นแบบให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชนต้นแบบ
ให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 9. อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้   
  แนวทางการดำเนินงาน 
  9.1 สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ วิจัยและพัฒนา

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้
  9.2 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและ
สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
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 10. ลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของชนิดพันธุ์ที่ใกล้
สูญพันธุ์และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น 

  แนวทางการดำเนินงาน 
  10.1 อนุรักษ์ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
  10.2 ศึกษาวิจัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์ที่ถูก

คุกคามเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
  10.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก

ให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ ฟื ้นฟูและใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชี วภาพ โดยเฉพาะชนิ ดพันธุ์ที่ มี
ความสำคัญสูง 

 11. จัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ 
  แนวทางการดำเนินงาน 
  11.1 มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

เพ่ือการจัดการ 
  11.2 พัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

ให้เป็นมาตรฐานสากล 
  11.3 เชื่อมโยงระบบข้อมูลเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 

 12. ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 

  แนวทางการดำเนินงาน 
  12.1 เสนอแนะแนวทางในการนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์

มาใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนที่ เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

  12.2 ศึกษาและวิจัยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม 
กับการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 

  12.3 ขับเคลื่อนและดำเนินงานตามนโยบายแผน มาตรการ 
ที่ เกี่ ยวกับการเข้ าถึ งและแบ่ งปั นผลประโยชน์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพตามหลักการค่าบริการเชิงนิเวศ (PES: 
Payment for Ecosystem Service) 
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 3.3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม
เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
เกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่มีมาอย่างยาวนาน สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพ้ืนที่ของรัฐได้อย่างถูกกฎหมาย โดยในพ้ืนที่
รับผิดชอบของกรมป่าไม้มีพ้ืนที่ถึง 12.5 ล้านไร่ รัฐบาลได้จัดทำ พ.ร.บ คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 (คทช.) เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม
และยั่งยืน ซึ่งกรมป่าไม้ได้นำแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) มาดำเนินการแก้ไขปัญหา
ราษฎรอยู่อาศัยทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41  ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 3,4,5 
ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ มีพ้ืนที่เป้าหมาย 3.9 ล้านไร่ นำเข้าสู่
กระบวนการจัดที่ดินให้ชุมชนแล้ว 1.21 ล้านไร่ มีเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565  

ตามโครงการ คทช. ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 คณะ 
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม.เป็นประธาน และอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นกรรมการและเลขาฯ ทำหน้าที่จัดหาที่ดินของรัฐ 
เพ่ือส่งให้ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และอธิบดีกรมที่ดิน 
เป็นกรรมการและเลขาฯ มีหน้ าที่ จัดคนที่ มีคุณสมบัติตามที่ กำหนดลงในแปลงที่ ดิน  และ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขาฯ ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
การตลาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในโครงการ ดังนั้นความสำเร็จของโครงการนี้
ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องและการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ป่าไมน้ั้น  

ในปัจจุบันการพิจารณาอนุญาตเป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ โดยมี ปกท.ทส. 
เป็นประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการฯโดยการอนุญาต
จะยึดหลัก อนุญาตให้เท่าที่จำเป็นตามความเหมาะสมของศักยภาพพ้ืนที่ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและประชาชน และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นสำคัญ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีนโยบายเชิงรุกให้มีการจัดตั้ง  
“ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ” ขึ้น ให้เป็นหน่วยปฏิบัติงานสร้างความเข้าใจ
กับพ่ีน้องประชาชนในการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติ และเร่งรัดดำเนินการจัดที่ดินทำกินเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติให้ประสบความสำเร็จ ได้ตามเป้าหมาย ต่อไป 

โดยในส่วนของพื้นที ่ที ่ เหลืออีก 8.6 ล้านไร่ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการตาม 
กรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 61 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3, 4, 5 ที่อยู่หลัง มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และพ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2 ก่อนคำสั่ง 
คสช.ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ในการป้องกันรักษาป่า ไม่มีการบุกรุกป่าเพิ่ม รวมทั้งต้องปลูกต้นไม้รอบขอบแปลงที่ดิน
ในจำนวนที่กำหนดตามสภาพความลาดชันของแต่ละพ้ืนที่ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ปฏิบัติในการอยู่อาศัย
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ทำกินในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากมีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ิมเติมหลังจากนี้จะจับกมุดำเนินคดี
ให้ถึงท่ีสุดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือนายทุน  

พร้อมทั้งได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ และได้ดำเนิน
โครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้” ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานหลักการในการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ
ลำธารในลักษณะผสมผสานกิจกรรมการปลูกป่าควบคู่กับการปลูกไม้เศรษฐกิจ ลักษณะการปลูกไม้
หลายระดับหลายชั้นเรือนยอดลดหลั่นกันไปจนถึงไม้ระดับพ้ืนล่างเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะการปลูกพืช
ของราษฎรจากเกษตรเชิงเดีย่วเป็นการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

 เป้าหมาย : 1. ราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการจัดการให้อยู่อาศัย/ทำกิน
ได้อย่างมัน่คงเป็นธรรมและยั่งยืน 

  2. กำหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและขอบเขตพ้ืนที่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่ชัดเจนและถูกต้อง 

  3. พัฒนาการฐานข้อมูลที่ดินป่าไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์และกำกับ
ดูแลพ้ืนที่ป่าไมอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางย่อย :  1. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 

  2. จำแนกที่ดินป่าไม้ให้เหมาะสมและจัดทำแนวเขตป่าไม้
ให้ชัดเจนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  3. การสำรวจทรัพยากรป่าไม้และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม ้

  4. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ที่เหมาะสมในแต่ละภูมิสังคม 

  5. ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์  
ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 ตัวช้ีวัด : 1. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นธรรม
ตามกฏหมาย 780,800 ไร่ 

  2. มีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและเครื่องหมายแสดงแนวเขต
ที่ชัดเจนเป็นที่รับทราบและยอมรับของประชาชน 

3. มีหลักเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ อาทิ ป่าชุมชน 
พ้ืนที่อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ฯลฯ 
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4. มีแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและขอบเขตพื้นที่
ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามหลักสากล และเอกสาร
ค่าการรังวัด 

5. การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และการบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพ 

6. มีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
กรมป่าไม ้

  7. ผลการวิจัยที่ได้ตามเปา้หมาย 
8. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับการตรวจสอบและออกหลักฐาน 

การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในโครงการจัดหาที่ดินทำกินให้
ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 วิธีการ : 1. จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที ่
   แนวทางการดำเนินงาน 
   เพ่ือจำแนกสถานะพ้ืนที่ ในระดับหมู่บ้าน เพ่ือนำกรอบ

มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2561 ไปปฏิบัติ โดยมีการทำการประชุมชี้แจง สร้างความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมทำการสำรวจขอบเขตและการใช้
ที่ดิน จัดทำขอบเขตหมู่บ้าน จำแนกกลุ่มการนำมาตรการไป
ปฏิบัติ ดังนี้ 

   1.1 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ำชั้น 3, 4, 5 
ก่อนมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 สำรวจรังวัด
แปลงที่ดินให้กับราษฎร (ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41) เพ่ือนำมา
อนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

   1.2 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ำชั้น 3, 4, 5 
หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และ
ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 
2557 โดยการสำรวจการใช้ที่ดินของราษฎรเพ่ือนำข้อมูล
ไปดำเนินการปลูกป่าเศรษฐกิจต่อไป 

   1.3 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที ่อยู่ในลุ ่มน้ำชั ้น 1 , 2 
ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 สำรวจรังวัด
แปลงที่ดินให้ราษฎร (ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41) เพ่ือการควบคุม
พ้ืนที่ และดำเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์
ดินและน้ำ 
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   1.4 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ำชั้น 1, 2 
หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และ
ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 
2557 โดยการสำรวจการใช้ที่ดิน เพ่ือนำข้อมูลไปดำเนินการ
ปลูกป่าแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมกับราษฎรในการออกแบบ 
คัดเลือกพันธุ์ไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า 

2. จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรตาม
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  แนวทางการดำเนินงาน 
  2.1 จัดทำฐานข้อมูลผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ที่

เป็นระบบ ชัดเจน และสะดวกในการตรวจสอบโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้กับ
ข้อมูลบุคคล คือ การนำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
13 หลัก มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการครอบครองและใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ทุกประเภท 

  2.2 ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของ
ราษฎร ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับ
พ้ืนที ่ 

 3. จำแนกที่ดินป่าไม้ให้เหมาะสมและจัดทำแนวเขตป่าไม้
ให้ชัดเจนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  แนวทางการดำเนินงาน 
  3.1 จัดหาเครื่องมือการรังวัดให้ทันสมัย อาทิ กล้องรังวัด 

Total Station เครื่องรับสัญญาณดาวเทยีมชนิด 2 ความถี่ 
  3.2 สำรวจ/รังวัดจัดทำแนวเขตที่ดินป่าไม้ทุกประเภท/พ้ืนที่

ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ให้ชัดเจนและยั ่งยืน
โดยให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน/หน่วยงานของรัฐอ่ืนและ
เป็นที่ รับทราบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงและจำแนกแนวเขต 
เช่น ขีดแนวเขตพื้นที ่ป่าไม้ในระวางแผนที่และภาพถ่าย
ทางอากาศ มาตราส่วน 1 : 50,000 และ 1 : 4,000 การใช้
ค่าพิกัดดาวเทียมทีไ่ด้จากหมุดหลักฐานแผนที่ เป็นต้น 

  3.3 จัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ในภูมิประเทศ
จริงที่ถาวร เช่น หลักเขต รั้วสีเขียว (Green Belt Project) 
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ขุดคันคู สร้างทางตรวจการณ์ ฯลฯ, จัดทำหลักเขต/ป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

  3.4 จัดทำแผนที่แสดงเขตที่ดินมาตราส่วน 1 : 4,000 และ  
1 : 50,000 หรือมาตราส่วนอ่ืนที่เหมาะสม ในรูปแบบเอกสาร
และดจิิทัล และจัดทำค่าการรังวัดเป็นเอกสารและข้อมูลดิจิทัล 

  3.5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถพิสูจน์สิทธิ์การ
ครอบครอง ที่ดินในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ได้โดยผ่านกระบวนการที่ทาง
ราชการกำหนด 

  3.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทาง ขั้นตอน และผล
การปฏิบัติงานให้สังคมรับทราบ และตรวจสอบได้และจัดเก็บ
แผนที่อ้างอิงแนวเขตที่ชัดเจนไว้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เก่ียวข้อง 

 4. ประเมินและจำแนกเขตพื้นที่ป่าไม้ 
   แนวทางการดำเนินงาน 
  4.1 สำรวจและจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
  4.2 จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานเกีย่วกับกำลังผลิตของป่า 
 5. จัดทำฐานข้อมูลทรพัยากรที่ดินและป่าไม้ 
  แนวทางการดำเนินงาน 
  5.1 รวบรวมข้อมูลที่ดินป่าไม้ทุกประเภท แบ่งหมวดหมู่

เพ่ือจัดทำข้อมูลในระบบดิจิทัล 
  5.2 สร้างความเชื่อมโยงข้อมูลที่มีกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอก 
  5.3 สำรวจ วิเคราะห์  ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่และเกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ฐานข้อมูลมีความทันสมัย และใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจดัการด้านการป่าไม้ 

  5.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน และเผยแพร่ให้สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

 6. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทีเ่หมาะสมในแต่ละภูมิสังคม 

  แนวทางการดำเนินงาน 
  6.1 ศึกษาวิจัยชนิดไม้ที่ เหมาะสมกับภู มิประเทศและ

ภูมิอากาศ 
  6.2 ศึกษาวิจัยรูปแบบการปลูกและการจัดการสวนป่าอย่าง

ครบวงจร 
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  6.3 ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  6.4 วิจัยพัฒนาการจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าไม้ให้เหมาะ

กับภูมสิังคมอย่างครบวงจร 
 7. ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
  แนวทางการดำเนินงาน 
   7.1 จังหวัดและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ส่งเรื่องราว

คำขอให้กรมป่าไม้พิจารณา 
   7.2 พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองการอนญุาตให้ใช้พื้นทีใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
   7.3 ประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
   7.4 ออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส.23 
   7.5 ตรวจติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

 3.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ประเทศไทยต้องมีพ้ืนที่สีเขียว 55 % หรือ 177.94 ล้านไร่ 
โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ 35 % พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการใช้ประโยชน์ 15 % และพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ/เพ่ือการเรียนรู้ 5 % (ภายในปี 65 พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ 32 % 
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการใช้ประโยชน์ 10 % และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ/เพื่อการเรียนรู้ 2 %) 

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ ในส่วนของกรมป่าไม้ รับผิดชอบพ้ืนที่สีเขียว
ที่เป็นป่าธรรมชาติเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน ภายใต้การดำเนินการเรื่อง การป้องกันและ
ปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นการดูแลป้องกันพ้ืนที่ที่มีสภาพป่า และปราบปราม
การบุกรุกทำลายพื้นที่ป่ามิให้มีการบุกรุกเพิ่ม ดำเนินการเรื่อง การส่งเสริมการสร้างป่าชุมชน 
เป็นการดูแลพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ใกล้ชุมชนเพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
ดำเนินการเรื่อง การจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นการควบคุมพ้ืนที่ป่าไม้โดยกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ 
การอนุรักษ์ เพ่ือการบริหารจัดการ รวมถึงการกำหนดพ้ืนทีฟ้ื่นฟู เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ  

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการใช้ประโยชน์ ในส่วนของกรมป่าไม้ รับผิดชอบพ้ืนที่ 
สวนป่าเศรษฐกิจ สร้างกลไกและส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ และเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าไม้ในลุ่มน้ำชั้น 3, 4, 5 ตามโครงการ คทช. ภายใต้การดำเนินการเรื่อง การส่งเสริมป่า
เศรษฐกิจ (ไม้มีค่า)  

กรมป่าไม้ดำเนินการผลักดัน พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ยกเลิกไม้หวงห้าม
ในที่ดินกรรมสิทธิ์ให้ประชาชนสามารถตัดไม้มาใช้สอยและค้าขายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและ
ให้ประชาชนที่ปลูกต้นไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐนำไม้มาใช้สอยได้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปลูก
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ไม้เศรษฐกิจทั้งในที่ดินเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ เช่น 
สปก. ที่นิคม ที่ราชพัสดุ คทช. เป็นต้น  

กรมป่าไม้ได้จัดตั้งสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ
รว่มกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือส่งเสริมการปลูกและการค้าไม้อย่างครบวงจร และผลักดันการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากไม้ป่าปลูก รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ ไม้จากป่าปลูกมากยิ่งขึ้น 
โดยร่วมกับภาคเอกชนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย คงทนและสวยงาม และพัฒนากล้าไม้พันธุ์ดี
เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ พร้อมทั้งผลักดันการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 
ทั้งใน EU และจีน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยจะดำเนินการทบทวนกฎหมาย มติ ครม. และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกไม้และการค้าไม้ พัฒนาระบบการรับรองไม้ให้ได้
มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงกับระบบ NSW  

นอกจากนี้ยังมีการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยด้านป่าไม้กับประชาชน
ทั่วไปและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต่าง ๆ ด้วย 

จะพบว่าข้อมูลจากกรมที่ดิน ในปัจจุบันที่ดินประเทศไทยที่เอกชนถือกรรมสิทธิ์
มีเนื ้อที่ 138 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 42.74 ของพื้นที่ประเทศ และมากกว่าร้อยละ 70 
ของพ้ืนที่ดังกล่าวถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ หลังจากที่ได้มี
การปรับแก้กฎหมายให้ประชาชนสามารถปลูกและตัดไม้ได้โดยสะดวกไม่กระทบสิทธิ์และไม่เพ่ิมภาระ
ให้แก่ประชาชนแล้ว หากภาครัฐโดยกรมป่าไม้ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจซึ่งเป็นวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบจะเป็นการอาชีพ ทำให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเกิด ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก มีไม้ไว้ใช้สอยในประเทศอย่างเพียงพอลดการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจด้านการส่งออกไม้ไปต่างประเทศ ทำให้
เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน และเป็นการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย  

 เป้าหมาย :  1. ฟื้นฟูป่าเสื่อมสภาพ 

    2. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 

 แนวทางย่อย : 1. ปลูกฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม โดยกรมป่าไม้ (ฟ้ืนฟูที่ดิน
ของรัฐ) 

  2. ส่งเสริมการสร้างป่าในพ้ืนที่ราษฎรถือครองในรูปแบบสร้างป่า
สร้างรายได ้

  3. ส่งเสริมการปลูกตามเงือ่นไข คทช. 
  4. พ้ืนทีต่รวจยึดดำเนินคดี/ทวงคืนผืนป่า  
  5. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป่าไม้สู่ชุมชน 
  6. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูก

แบบครบวงจร 
  7. บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย  
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  8. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
9. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยที่ ใช้ผลผลิตจากป่าไม้และ

สมุนไพรอย่างครบวงจร 
10. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างนวัตกรรม

การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าไม้และการจัดการสวนป่าไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

 ตัวช้ีวัด : 1. พื้นที่ป่าสมบูรณ์/ป่าคืนสภาพ จำนวน 380,189 ไร่ 
   2. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม 380,189 ไร่ 

3. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ราษฎรถือครองได้รับการปรับเปลี่ยน
จากปลูก พืชเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นปลูกป่ าผสมผสาน 
37,500 ไร่ 

4. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1, 2 (คทช.)  
5. พื้นที่ตรวจยึดดำเนินคดี/ทวงคืนผืนป่า 1,770 ไร่ 
6. ชุมชนทีไ่ด้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป่าไม้ 10 ชุมชน 
7. พ้ืนที่ปา่เศรษฐกิจในที่ดินของรัฐ 33,850 ไร่  
 - พ้ืนที ่คทช. ลุ่มน้ำชั้น 3, 4, 5 ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41  
 - พ้ืนที่ คทช. ลุ่มนำ้ชั้น 3, 4, 5 หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41  
 - พ้ืนที่ สปก. และส่วนราชการอ่ืน 23,850 ไร่ 
 พ้ืนทีป่่าเศรษฐกิจในที่ดินเอกชน 19,200 ไร่ 
  - ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากพ้ืนที่

เอกสารสิทธิ์ 19,200 ไร่ 
 - พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจและปริมาณผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับ

การรับรองเพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านการปฏิบัติงานราชการและงานวิจัยด้านการป่าไม้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

9. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย
ด้านการป่าไม้ 10 ชุมชน 

10. ผลการวิจัยที่ได้ตามเป้าหมาย 26 เรื่อง   
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 วิธีการ :  1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  แนวทางการดำเนินงาน 
 1.1 การจัดทำฐานข้อมูลระดับพ้ืนที ่
 1.2 จัดทำแผนฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมในพ้ืนที่ เป้าหมายโดย

กำหนดเป็นแผนระยะยาว เพ่ือให้การดำเนินงานฟ้ืนฟูป่าไม้มี
ความต่อเนื่อง และสร้างกลไกในการติดตามและประเมินผล 
โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ 

 1.3 จำแนกพ้ืนที่และจัดทำแผนที่ป่าเสื่อมโทรมและภูเขา
หัวโล้นเพ่ือการฟ้ืนฟูท้ังประเทศ 

 1.4 น้อมนำแนวพระราชดำริ และหลักวิชาการมาใช้ให้เหมาะสม
กับภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ 

 1.5 ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ ในที่ ดินป่ าไม้  และที่ดินของรัฐให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.6 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
 1.7 จัดทำแปลงสาธิต แปลงวิจัย เพ่ือเป็นแปลงปลูกป่า

ตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  
 2. ส่ งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม 
   แนวทางการดำเนินงาน 

 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชุนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
 2.2 ปรับทัศนคติชุมชนในเขตป่าและใกล้เคียงให้เขา้มามีส่วนร่วม 
 2.3 สนับสนุนภาคเอกชนให้มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรม

เกี่ ยวกั บความรั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคม  (Corporate Social 
Responsibility ; CSR) ในรูปแบบประชารัฐ 

 2.4 อนุญาตให้เอกชนหรือประชาชนเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าเสื่อมโทรมเพ่ือปลูกสร้างสวนป่า หรือดำเนินกิจกรรม 
การฟ้ืนฟูป่าไม ้

  3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึก 
   แนวทางการดำเนินงาน 

 3.1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในรูปแบบครูป่าไม้ 
(ด้านการฟ้ืนฟู) 
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 3.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น หน่วยป่าไม้
เคลื่อนที่ ครูป่าไม ้เป็นต้น 

4. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการฟื้นฟูป่า
ตามแนวเขตชายแดน 

   แนวทางการดำเนินงาน 
4.1 ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการปลูกฟ้ืนฟูตามแนว
ชายแดน โดยจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับอำเภอ 
4.2 ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม 
(JBC) 

5. ส่งเสริมการสร้างป่าในพื้นที่ราษฎรถือครองในรูปแบบสร้าง
ป่าสร้างรายได้ 

   แนวทางการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ เป็นการ

ดำเนินงานไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 5.1 ด้านการส่งเสริมให้ราษฎรร่วมรักษาป่าที่ยังคงความอุดม

สมบูรณม์ิให้ถูกทำลาย โดยราษฎรต้องมีการเรียนรู้เกิดความเข้าใจ
และยอมรับในข้อตกลงของชุมชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติ 
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรเป็นผู้รักษาป่าสามารถยังชีพ
อยู่กบัป่าอย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม 

 5.2 ด้านการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรม
ให้คืนสภาพอุดมสมบูรณ์ โดยให้มีทั้งไม้ป่าที่เป็นไม้ดั้งเดิม
ของพ้ืนที่และไม้เกษตรที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร 
เพ่ือให้ได้ป่าที่มีสภาพใกล้เคียงป่าธรรมชาติ 

 5.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่ให้มี
ความเป็นอยู่ดีขึ้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มทำกิจกรรมลดรายจ่าย สร้างรายได้ จัดกระบวนการ
ให้ราษฎรมีความรู้จัดการผลผลิตจากโครงการฯ 

  6. ส่งเสริมการปลูกตามเงื่อนไข คทช. 
   แนวทางการดำเนินงาน 
   6.1 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2 (คทช.) 
   6.2 วิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์สมุนไพรและของป่า 
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  7. พืน้ที่ตรวจยึดดำเนินคดี/ทวงคืนผืนปา่ 
   แนวทางการดำเนินงาน 

7.1 ส่งเสริมให้ราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว
มาเป็นปลูกป่าผสมผสาน และให้ราษฎรที่เข้าร่วมมีรายได้
อย่างต่อเนื่อง และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

   7.2 ฟ้ืนฟูปา่ 
  8. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป่าไม้ 
   แนวทางการดำเนินงาน 

 8.1 เพ่ิมองค์ความรู้ในการผลิตกล้าไม้สายพันธุ์ดีให้กับชุมชน 
เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป 

 8.2 เพิ่มองค์ความรู้การจัดการไม้สวนป่าเพื่อเพิ่มมูลค่า
การใช้ประโยชน์ไม้และผลิตภัณฑจ์ากไมใ้ห้กับชุมชนเกษตรกร
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป 

 8.3 เพ่ิมองค์ความรู้การเพ่ิมมูลค่าการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก 
และของปา่จากการจัดการพืน้ที่ป่า คทช. 1-2 

 8.4 จัดทำฐานข้อมูลวิชาการป่าไม้จากการสำรวจการจัดการ
พ้ืนที่ป่าเสื่อมสภาพในพ้ืนที่ คทช. 1-2 

9. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการส่งเสริมไมเ้ศรษฐกิจแบบครบวงจร 

   แนวทางการดำเนินงาน 
 9.1 ปรับปรุงและบังคับใช้กฏหมาย กฎระเบียบ มติ ครม. 

ที่ เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมพ้ืนที่สวนป่าเศรษฐกิจรวมถึง
เงื่อนไขการปลูกไม้เศรษฐกิจ จากหน่วยงานต่าง ๆ 

 9.2 พัฒนากฏหมายใหม่ เพ่ื อการส่ งเสริมการป ลูกไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตป่ารวมถึง
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นทุนระยะยาว 

 9.3 พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านไม้เศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและ
เกษตรกร  เช่น ลดขั้นตอนการอนุญาต การตัดไม้ การขนส่งไม้ 
การขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ฯลฯ 
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10.จัดเตรียมพื้นที่รองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
   แนวทางการดำเนินงาน 

 10.1 กำหนดเขตพ้ืนที่ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศ 
โดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือกำหนดเขตพ้ืนที่ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศที่
เหมาะสม 

 10.2 ประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่ส่ งเสริมปลู กไม้
เศรษฐกิจสำหรับพื้นที่ปลูกไม้โตเร็วในระยะแรกพิจารณาพ้ืนที่
ปลูกใกล้โรงไฟฟ้าเดิมที่มีเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ 

 10.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมสวนป่าเศรษฐกิจในที่ดิน
เอกชน 

 10.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มสวนป่าเศรษฐกิจ
โดยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม 
(ลุ่มน้ำ ชั้น 3, 4, 5) และพ้ืนทีท่ีไ่ด้อนุญาตในโครงการของ คทช. 

 10.5 ฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการปลูกไม้ในเขต
ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

 10.6 สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกป่าเศรษฐกิจในที่ดิน
ของตนเอง ด้านการบริหารจัดการสวนป่า ระเบียบกฎหมาย 
มาตรการลดหย่อนภาษี แหล่งรับซื้อไม้ และรวมถึงนวัตกรรม 

 10.7 สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่ผู้ปลูกสวนป่า โดยชนิด 
ปริมาณ สอดคล้องกับความต้องการ และกลไกของตลาด 

11. สง่เสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว 
   แนวทางการดำเนินงาน 

11.1 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 - สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่ผู้ปลูกสวนป่า โดยชนิด 
ปริมาณ สอดคล้องกับความต้องการ และกลไกของตลาด 
 - ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าเพ่ือเพ่ิมปริมาณไม้ 
ในประเทศ 
 - สนับสนุนการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าภายใต้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง หรือระบบวนเกษตร 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 
และไม้มีค่า  หายาก เช่น สัก พะยูง ตะเคียนทอง ฯลฯ 
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการอนุรักษ์ 
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 - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส 
สนประดิพัทธ์ สะเดา กระถินณรงค์ เป็นต้น 
 - ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย 
ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตทั้งภายในประเทศและการส่งออก 
 - ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการในการเพ่ิมผลผลิต 
และรายได ้แก่ผู้ปลูกป่าเศรษฐกิจ 
11.2 สนับสนุนกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและพื้นที่ 
สีเขียว 
 - เพ าะชำกล้ าไม้ คุณ ภาพแจกจ่ ายป ระชาชน 
หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจ
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพ่ือพ้ืนที่สีเขียว 
ทั้งไม้โตเร็วและไม้โตช้า 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการผลิต
กล้าไม ้
 - ติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้และการปลูก
ต้นไม้ ตามหลักสถิติ รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลและใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

12. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร 

   แนวทางการดำเนินงาน 
12.1 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 - วิจัยเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
โดยการมีส่วนร่วม 
 - พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยด้านป่าไม้สู่เชิงพาณิชย์ 
 - สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย และสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
แบบบูรณาการ 
12.2 พัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านป่าไม ้
 - พัฒนากลไกและบรูณาการงานวิจัยด้านป่าไม ้
 - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานงานวิจัย (Intrastructure) 
เครื่องมือ และเทคโนโลยี การวิจัยให้เหมาะสมและทันสมัย 
 - เสริมสร้างและสนับสนุนผลงานวิจัยให้มีมาตรฐาน 
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 - ผลงานวิจัยสามารถนำไปขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 - พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 
 - พัฒนาศักยภาพนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 - พัฒ นาองค์กรการวิ จั ยและพัฒ นาการป่ าไม้
ระดับชาติ 
 - ประสานความร่วมมือการวิจัยด้านป่าไม้ทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
12.3 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการวิจัยด้านป่าไม้ 
 - จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยด้านป่าไม้และ
ให้บริการข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Network) 
 - เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านป่าไม ้
 - บริการทางด้านวิชาการป่าไม้เชิงรุก โดยหน่วยปฏิบัติการ
เคลื่อนที่ (Mobile unit) 
 - ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยการป่าไม้เพ่ือสร้างอาชีพ 
รายได้ และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 - สร้างเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ 

13. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

   แนวทางการดำเนินงาน 
13.1 พัฒนาบุคลากรในด้านการส่ งเสริม ไม้ เศรษฐกิจ  
การเพาะชำกล้าไม ้
13.2 ศึกษาและวิเคราะห์ชนิดไม้ที่มีมูลค่า รวมทั้งองค์ความรู้ 
ในด้านการปลูก การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์และการตลาด 
13.3 พัฒนาเทคนิคการใช้ประโยชน์ไม้ที ่มีมูลค่า เทคนิค
การเพาะชำกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
13.4 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการปลูกป่าเศรษฐกจิ 
13.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ 
 - จัดทำข้อมูลด้านพลังงานจากไม้และชีวมวล 
 - รวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านป่าไม้เพ่ือสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 - รวบรวมและจัดทำงานวิจัยสมุนไพรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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13.6 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลไม้เศรษฐกิจแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (one stop service) รวมถึงช่องทางในการเข้าถึ ง
ข้อมูลและการรับบริการ 

14. พัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาด
เพื่อสร้างแรงจูงใจปลูกไม้เศรษฐกิจ 

   แนวทางการดำเนินงาน 
14.1 พัฒนาระบบและกลไกมาตรการทางการคลังและการเงิน
เพ่ือส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจรจัดตั้งกองทุน
ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร รวมถึง มาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือจูงใจให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจมากขึ้น 
14.2 จัดหาและสนับสนุนแหล่งเงินทุน ในการปลูกป่าเศรษฐกิจ
รูปแบบต่าง ๆ ทัง้ระยะสั้นและระยะยาว 
14.3 ประสานเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชน
ที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกหรือรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร 
ให้ส่งเสริมการปลูกหรือรับซื้อผลผลิตที ่ผลิตในที่ดินที ่มี
การใช้ประโยชน์อย่างถูกกฎหมาย 
14.4 ส่งเสริมบทบาทธุรกิจภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกิจ 
14.5 พัฒนาระบบและกลไกทางการตลาดไม้เศรษฐกิจ
เพ่ื อ เพ่ิ มขีดความสามารถด้ านการแข่ งขั นทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 
14.6 สนับสนุนการตั้งวิสาหกิจชุมชน ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
ไม้โตเร็ว 

15. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจ
แบบครบวงจร 

   แนวทางการดำเนินงาน 
15.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย
ผู้ปลูกป่าที่เข้มแข็ง 
15.2 สร้างเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจต้นแบบ 
15.3 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ปลูกป่า 
15.4 เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปลูกป่าต่าง ๆ และแหล่งรับซื้อไม้ 
เพ่ือประโยชน์ในด้านบริการจัดการสวนป่าการส่งเสริมการลงทุน 
ด้านการตลาด 
15.5 ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรรายย่อย 



 

 

71 

 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านไม้
เศรษฐกิจสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการ 
15.7 ผลักดันไม้เศรษฐกิจสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 

16. พัฒนาระบบการรับรองด้านป่าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้
มาตรฐานอย่างยั่งยืน (Forest Certification System) 

   แนวทางการดำเนินงาน 
16.1 พัฒนา National Criteria & Indicators (C&I) และ 
Chain of Custody (CoC) ที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมกับภาคส่วน
ทีเ่กี่ยวข้อง 
16.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมทุกภาค
ส่วนในการดำเนินการตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ (Forest 
certification) ของชาติ 
16.3 ดำเนินการผลักดันมาตรฐานของชาติให้เป็นที่ยอมรับ
และเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล 
16.4 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับ 
สู่มาตรฐานของชาติ 
16.5 สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และ
สมุนไพรครบวงจร เพ่ือให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ใช้
ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพร 

17. บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย 
   แนวทางการดำเนินงาน 

17.1 พัฒนาและบูรณาการศูนย์และสถานีวิจัยที่มีอยู่แล้ว
เพ่ือรองรับงานวิจัยทั้งหมดของกรมป่าไม ้
17.2 พัฒนาและบูรณาการห้องปฏิบัติการงานวิจัยในทุก ๆ ด้าน
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากล 
17.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการวิจัยด้านการป่าไม้
เพ่ือมาตรฐานสากล 
17.4 พัฒนาและบูรณาการแหล่งรวมพันธุ์กรรมพืชที่ใช้
ในการทดลองวิจัยและจัดเก็บเมล็ดไม้พันธุ์ดี 
17.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกล้าไม้สายพันธุ์ดีสู่ชมุชน 
17.6 ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีเพ่ือการวิจัย
สู่มาตรฐานสากล 
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17.7 ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงปลูกป่าเพ่ือการวิจัย 
17.8 ส่งเสริมและบำรุงรักษาแปลงปลูกป่าเพ่ือการวิจัย 

18. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
   แนวทางการดำเนินงาน 

18.1 ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยสู่ชมชนเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่างานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
18.2 สนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจและ
การใช้ประโยชน์จากไม้สวนป่าเศรษฐกจิให้มีประสิทธิภาพสุงสุด 
18.3 ส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมต่าง ๆ ในการปลูกและ
การใช้ประโยชน์จากไม้สวนป่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่ของเกษตรกร
หรือชุมชน 
18.4 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้
ทั้ง 4 ภาค เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
18.5 ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
18.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านป่าไม้และระบบ
สารสนเทศ 
18.7 สัมมนาและฝึกอบรมองค์ความรู้งานวิจัยสู่ชุมชน 
18.8 บริหารจัดการงานวิจัยด้านป่าไม้เพ่ือขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
18.9 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้และของป่า 
18.10 พัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่าทั้ง 2 ศูนย ์
18.11 จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 10 กลุ่ม 
18.12 ส่งเสริมและจัดทำการเพาะชำกล้าของป่าเพ่ือชุมชน 

19. สนับสนุนการดำเนนิการวิจัยท่ีใช้ผลผลิตจากป่าไม้และ
สมุนไพรอย่างครบวงจร 

   แนวทางการดำเนินงาน 
19.1 ศึกษาวิจัยการอนุรักษ์พันธุ ์พ ืชสมุน ไพรจากป่า 
การปลูกในถิ่นกำเนดิและนอกถ่ินกำเนิด 
19.2 ศึกษาและสำรวจปริมาณและความหนาแน่นของพืช
สมุนไพรในป่า 



 

 

73 

 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

19.3 ศึกษาสาระสำคัญในพืชสมุนไพรหายากหรือใกล้สูญพันธุท์ี่
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
19.4 จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ของพืชสมุนไพรในรูปแบบศูนย์
เรียนรู้เพ่ือถา่ยทอดสู่ชุมชน 
19.5 จัดตั้งศูนย์รวมพันธุ์เพื่อการเรียนรู้พืชสมุนไพรหายาก
ในแต่ละท้องถิ่น 
19.6 ศึกษาวิจัยการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
19.7 ศึกษาและสำรวจพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีศักยภาพทางยา 

20. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าไม้และการจัดการสวนป่าไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

   แนวทางการดำเนินงาน 
20.1 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม ้
 - พัฒนานวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้เพ่ือเสริมสร้างผลิต
ภาพของชุมชน 
 - วิจัยและพัฒนาไม้และของป่าในสวนป่าเชิงพาณิชย์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการใช้ประโยชน์ 
 - วิจัยและพัฒนาคุณภาพของการบูรเพ่ือการใช้
ประโยชน์ 
 - ศึกษาการสกัดดีเอ็นเอจากชิ้นไม้สกุล Hopea และไม้
สกลุ Shorea 
 - ศึกษาการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนสวนยางพารา
เป็นป่ายาง แบบยั่งยืน : หลักฐานจากวิธีการทดลองทางเลือก
ในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
20.2 การวิจัยและพัฒนางานป่าไม้ 
 - พัฒนาสายพันธุ ์ล ูกผสมพันธุ ์ไม ้สกุลอะคาเซีย 
เพ่ือสวนป่าและอุตสาหกรรม 
 - ศึกษาการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืนเพ่ือเกษตรกร 
(ระยะท่ีสอง) 
 - ศึกษาการใช้ประโยชน์สีเสียดเปลือกและสีเสียดแก่น 
 - ศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้ตามศักยภาพการใช้ 
 - วิจัยและพัฒนานวัตกรรมไผ่เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
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 - ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแมลงและเห็ดราในระบบ
นิเวศป่าสนและการใช้ประโยชน์เนื้อไม้สน 
 - ศึกษาและทดสอบความเพ่ิมพูนทางพันธุ์ของสัก 
20.3 เพ่ิมศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ให้เป็นมาตรฐานสากล 
20.4 ศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงและความสัมพันธ์ของป่าไม้
เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ในขั้นพ้ืนฐาน 
20.5 พัฒนาต่อยอดการนำเอาผลการวิจัยประยุกต์ไปใช้
ทดลองแก้ไขปัญหาหรือนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในดา้นต่าง ๆ 
20.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่าง
นักวิจั ยสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจั ยทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
20.7 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของทุกภาคส่วน 

 3.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 
และเขตชนบท 

กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบทให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูแล
รักษาป่าไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดทำแผนที่ข้อมูลพ้ืนที่ป่าที่อยู่ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการวางแผนการดูแลรักษาต่อไป พร้อมทั้งสนับสนุน
องค์ความรู้ ในการดูแลรักษาต้นไม้ โดยจัดชุดปฏิบัติการรุกขกรไปสาธิตและฝึกอบรมวิธีการ
บำรุงรักษาต้นไม้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยเฉพาะต้นไม้ “ทรงปลูก” ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ พร้อมทั้ง
จัดชุดครูป่ าไม้ ไปให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกให้ เกิดความรักและหวงแหนในต้น ไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี  

กรมป่าไม้จะสนับสนุนกล้าไม้ให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ในที่อยู่อาศัยและส่งเสริมให้ 
อปท. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและสนับสนุนกล้าไม้ เพ่ือเป็นแหล่งนันทนาการและ
การเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง โดยกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ในภาพรวมจากการแปลตีความจากภาพถ่าย
ดาวเทียมซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจทุก ๆ ปี ต่อไป 
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 เป้าหมาย : 1. เพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน

ในการอนุรักษ์และจัดการพืน้ที่สีเขียว  

 แนวทางย่อย : 1. จัดตั้งและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบทใน
พ้ืนที่ของหน่วยงานกรมป่าไม้ 

  2. สนับสนุนกล้าไม้เพ่ือส่งเสริมการเพิม่พ้ืนที่สีเขียว 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขต

ชนบท 
4. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ตามแนวทางประชารัฐ 

ตัวช้ีวัด : 1. พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบทเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
161,767 ไร่ 

2. สนับสนุนกล้าไม้เพ่ือส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  
46.2 ล้านกล้า 

3. จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการพ้ืนที่ 
สีเขียวไม่น้อยกว่า 50 แห่ง 

  4. จำนวนศูนย์ปฏิบัติการรุขกรป่าไม้ 24 ศูนย์ 

 วิธีการ : 1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท 
   แนวทางการดำเนินงาน 

1.1 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่และพ้ืนที่ 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้มีพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ
เขตชนบท 
1.2 กำหนดเป้าหมายสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ
เขตชนบทที่เหมาะสม 
1.3 จัดตั้งป่าในเมืองที่เป็นพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขต
ชนบท 
1.4 ดูแล บำรุง รักษาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท 

2. พัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีศักยภาพ
เพื่อเป็นแหล่งนันทนาการ 

  แนวทางการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ 
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2.2 สำรวจพ้ืนที่  วางผังบริ เวณ แบ่งเขตการจัดการ และ
ประเมินศักยภาพพ้ืนที่ 
2.3 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเป็นแหล่ง
นันทนาการ 
2.4 กำหนดพัฒนากิจกรรมนันทนาการ 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกล้าไม้ 
  แนวทางการดำเนินงาน 

3.1 สำรวจความต้องการกล้าไม้ของประชาชน/หน่วยงาน
ท้องที ่
3.2 สนับสนุนกล้าไม้ เพ่ือนำไปปลูกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขต
เมอืงและชุมชน 
3.3 สนับสนุนกล้าไม้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ วัด โรงเรียน และประชาชนทั่วไปเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียว 
3.4 ติดตามและประเมินผลการนำกล้าไม้ไปปลูกเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขยีว 
3.5 สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและการเข้าร่วม
การปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขยีว 
3.6 พัฒนาและส่งเสริมกล้าไม้ประจำท้องถิ่น 
3.7 พัฒนากลา้ไม้พันธุ์ดี 

 4. สง่เสริมการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
  แนวทางการดำเนินงาน 

4.1 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานทั้ งภาครั ฐ 
ประชาชน และเอกชนในการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวใน
เขตเมืองและเขตชนบท 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท 
4.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนในการจัดการป่าในเมือง 
4.4 สร้างแรงจูงใจในการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 5. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านรุกขกร 
  แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 จัดตั้งศูนย์ประสานงานชุดปฏิบัติการงานด้านรุกขกร
กรมปา่ไม ้
5.2 สร้างเครือข่ายรุกขกรในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
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5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านรุกกรให้แก่
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
5.4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติทั่วประเทศเพ่ือให้
เป็นมาตรฐานสากล 
5.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานรุกขกร และการจัดการด้านรุกขกร 

3.3.6 แนวทางการพัฒนาที ่6 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 เป้าหมาย :  1. ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและทันสมัย 
  2. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
  3. บุคลากรมีสมรรถนะสูง 
  4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  5. มีระเบียบกฎหมายที่ทันสมัย 

6. บูรณาการความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ และ
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการป่าไม้อาเซียน 

 แนวทางย่อย : 1. ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

2. พัฒนาการบริหารจัดการงานป่าไม้ โดยจัดทำแผนพัฒนาทุกด้าน
เพ่ือรองรับการพัฒนางานป่าไม้ 

  3. พัฒนากฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
  4. การพัฒนาด้านความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 
  5. การให้บริการการอนุญาตและการรับรองด้านการป่าไม้ 
  6. ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม ้

 ตัวชี้วัด :  1. ระบบสารสนเทศได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 

  2. มีการสรรหาและบริหารบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติ

ราชการตามแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  4. มีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า 
  5. ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการของผู้ใช้บริการ 

6. กฎหมาย และกฎหมายลำดับรอง ได้รับการปรับปรุงและ
แก้ ไข  ให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพตามหลั กนิ ติ ธรรมและหลั ก
ประชาธิปไตยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
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7. มีการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
กฎหมาย  

8. ร้อยละโครงการความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
ประสบความสำเร็จ 

9. การบริการด้านการอนุญาตและรับรองด้านการป่าไม้ได้รับ
การบริหารจัดการ 

10. ร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับการบริการได้รับใบรับรองชนิดและ
คุณภาพไม้ที่ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้
กำหนด 

 วิธีการ : 1. ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและทันสมัย 
   แนวทางการจัดการ 

1.1 เชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งองค์กร 
1.2 เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
1.3 เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการการใช้ข้อมูล 
1.4 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการสารสนเทศ เช่น AI เป็นต้น 
1.5 สร้างหน้าจอแสดงผล (DASH BOARD) สรุปสำหรับผู้บริหาร 
1.6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการด้านการป่าไม ้
1.7 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านการรวบรวม จัดเก็บ
ข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูล 
1.8 พัฒนาอุปกรณ์สารสนเทศให้พอเพียงกับการใช้งานของ
เจ้าหน้าที่ 

 2. พัฒนาการบริหารจัดการงานป่าไม้ 
  แนวทางการดำเนินงาน 

2.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กรในทุกระดับ ทั้งด้าน
โครงสร้าง ระบบงาน และการบริหารบุคคล 
2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ืออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน ในด้านต่าง ๆ  ตามบริบทของการพัฒนาประเทศ 
2.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือรองรับ
การพัฒนางานในทุกด้าน 
2.4 พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และปฏิบัติตามพันธกรณี
ด้านการป่าไม้ ระหว่างประเทศ 
2.5 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์เพ่ือรองรับ 
การบริหารงานป่าไม้ 
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 3. การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และกฎหมายลำดับรอง 
  แนวทางการดำเนินงาน 

3.1 วิเคราะห์และทบทวน กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาการจัดการปา่ไม้ทุกระดับ 
3.2 เสนอขอพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาการจัดการป่าไม้ที่จำเป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบันให้
เกดิประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ 

 4. พัฒนาด้านความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 
  แนวทางการดำเนินงาน 

4.1 การบูรณาการความร่วมมือด้านการป่าไม้ กับอาเซียน และ
นานาชาต ิรวมถึงองคก์รภาครัฐ และองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ 
4.2 รองรับการอนุวัติตามพันธกรณีด้านการป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง 
ในความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
4.3 ผลักดันให้มีการดำเนินการตามข้อตกลงและพันธกรณี
ด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 
4.4 นำกลไกความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
มาดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม 
4.5 ผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนและข้อตกลงที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่าไม้ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
4.6 ส่งเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรของกรมป่าไม้ให้มี
ความพร้อม / มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการป่าไม้
ระหว่างประเทศ 
4.7 เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการป่าไมร้ะหว่างประเทศ 

  5. ด้านการอนุญาต 
 แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ให้บริการการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ / ไม้และของป่า 
/ ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ / การนำไมแ้ละของป่าเคลื่อนที่ 
5.2 ดำเนินการตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ 
5.3 ติดตามตรวจสอบการให้บริการหลังการอนุญาต 
5.4 เพ่ิมศักยภาพการอนุญาตด้านการป่าไม้ 
5.5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการอนุญาต 
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการรับรอง 
  แนวทางการดำเนินงาน 

6.1 พัฒนาระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม ้
6.2 ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจ
พิสูจน์ไม ้

7. ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพสิูจน์ไม้ 
  แนวทางการดำเนินงาน 

7.1 ตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานไม้และผลิตภัณฑ์
ป่าไมเ้พ่ือให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
7.2 ออกใบรับรองชื่อชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์) และคุณสมบัติไม้
เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบตามชนิดไม้ทั้งตามกฏหมาย
ในประเทศและตามข้อตกลงหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ
เกีย่วกับการค้าไม ้
7.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ
ด้านการตรวจพิสูจน์เนื้อไม้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ
กรมป่าไมใ้นด้านการดำเนินคดีด้านป่าไม ้
7.4 พัฒนาเทคโนโลยีโดยการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ใน
การตรวจพิสูจน์ไม้ 
7.5 จัดตั้งห้องปฏิบัติการในการจัดทำฐานขอ้มูล DNA ของไม ้ 
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สรุปกรอบแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64

กรอบแผนปฏบิัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกท าลาย

ทรัพยากร
ป่าไม้

ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม 
และเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  

การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้
อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม 

เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล
และอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการปา่ชุมชน

อัตราการลดลงของพื้นที่
ป่าไม้และการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ไม่
มากกว่าปีก่อนหน้า 
และมีแนวโน้มลดลง

แน
วท

าง
ย่อ

ย 
แน

วท
าง

กา
รพ

ัฒ
นา

 / 
เป

้าห
มา

ย ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมพื้นท่ี
สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรปา่ไม้

1. ฟื้นฟูป่าเสื่อมสภาพ 
2. ส่งเสริมการเพิ่มพืน้ที่ป่าเศรษฐกิจ 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
รักษาป่า และควบคุม
ไฟป่า
2. พัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า
3. ปราบปรามการบุกรุก
ท าลายป่า

1. มีเครือข่ายฯ และจิต
อาสาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การหยุดยั้งและป้องกัน
การท าลายทรัพยากรป่า
ไม้ เครือข่ายทั่วประเทศ 
61 เครือข่าย
2. บุคลากรและ
หน่วยงานมีการพัฒนา
ศักยภาพและมีความ
พร้อมในการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า 100 %
3. เป้าหมายพ้ืนที่ยึดคืน
พื้นที่ป่า 100,000 ไร่ 
ในแต่ละปี

ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม 380,189 ไร่
1. - พ้ืนที่ป่าสมบูรณ์/ป่าคืนสภาพ จ านวน 380,189 ไร่

- ฟ้ืนฟูพ้ืนทีป่่าสงวนเสื่อมโทรม 380,189 ไร่
2. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ราษฎรถือครองไดร้ับการปรับเปลี่ยนจากปลูก

พืชเกษตรเชิงเดีย่วมาเป็นปลูกป่าผสมผสาน 37,500 ไร่
3. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าลุ่มน้ า ชั้นท่ี 1, 2 (คทช.) 
4. พ้ืนที่ตรวจยึดด าเนินคดี/ทวงคืนผืนป่า 1,770 ไร่
5. ชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ดา้นการป่าไม้ 10 ชุมชน
ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 53,050 ไร่
6. พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของรัฐ 33,850 ล้านไร่ 
- พ้ืนที่ คทช. ลุ่มน้ าชั้น 3, 4, 5 ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 
- พ้ืนที่ คทช. ลุ่มน้ าชั้น 3, 4, 5 หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41
- พ้ืนที่ สปก. และส่วนราชการอื่น 23,850 ไร่

พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจในที่ดินเอกชน 19,200 ไร่
- ส่งเสริมการปลกูไม้เศรษฐกจิและอุตสาหกรรมจากพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์    

19,200 ไร่
- พ้ืนที่สวนป่าเศรษฐกจิและปริมาณผลติภัณฑไ์ม้ที่ได้รบัการรบัรองเพ่ิมขึ้น

7. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานและบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพดา้นการ
ปฏิบัติงานราชการและงานวิจัยด้านการป่าไม้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
8. ชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย
ด้านการป่าไม้ 10 ชุมชน
9.-10. ผลการวิจัยที่ได้ตามเป้าหมาย 26 เรื่อง

พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม
การบริหารจัดการป่าชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในชุมชน

1. ส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน
2. พัฒนาและเสริมศักยภาพในการ
บริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชน
3. สร้างเครือข่ายภาคประชาชน 
เอกชน และประชาสังคมมีสว่นร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาพื้นที่
สีเขียว
4. อนุรักษ์และใช้ประโยชนค์วาม
หลากหลายทางชีวภาพ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

1. พื้นที่ได้รับการส่งเสริมการ
บริหารจัดการป่าชุมชนโดยการ
มีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน
ไม่น้อยกว่า 640,000 ไร่
2. พื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
และยั่งยืนไม่น้อยกว่า 
640,000 ไร่
3. เครือข่ายป่าชุมชนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน 68 เครือข่าย (จังหวัด)
4. ฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 
จ านวน 1 แห่ง

1. ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการให้อยู่
อาศัย/ท ากินได้อย่างมั่นคงเป็นธรรมและยั่งยืน
2. ก าหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและขอบเขตพื้นที่
ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่ชัดเจนและถูกต้อง 
3. พัฒนาการฐานข้อมูลที่ดินป่าไม้เพื่อการใช้ประโยชน์
และก ากับดูแลพื้นที่ป่าไม้ไอย่างมีประสิทธภิาพ

1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างเป็นธรรมตามกฏหมาย 780,800 ไร่
2. - มีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและเครื่องหมายแสดง
แนวเขตที่ชัดเจนเป็นที่รับทราบและยอมรับของประชาชน

- มีหลักเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ อาทิ 
ป่าชุมชน พื้นท่ีอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ฯลฯ

- มีแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและขอบเขต
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามหลักสากลและ
เอกสารค่าการรังวัด

- การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และการบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพ
3. มีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของกรมป่าไม้
4. ผลการวิจัยที่ได้ตามเป้าหมาย
5. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับการตรวจสอบและออก
หลักฐานการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ ในโครงการจัดหา
ที่ดินท ากินให้ชุมชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม

1. เพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ
เขตชนบท 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  และประชาชนในการอนุรักษ์และ
จัดการพ้ืนที่สีเขียว

1. จัดตั้งและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขต
ชนบทในพื้นที่ของหน่วยงานกรมป่าไม้
2. สนับสนุนกล้าไม้เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขต
เมืองและเขตชนบท
4. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางประชารัฐ

1. พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขต
ชนบทเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 161,767 ไร่
2. สนับสนุนกล้าไม้เพื่อสง่เสริมการเพิม่
พื้นที่สีเขียว 46.2 ล้านกล้า
3. จ านวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และจัดการพื้นที่สีเขยีว
ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง
4. จ านวนศูนย์ปฏิบัติการรุขกรป่าไม้ 
24 ศูนย์

1.ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและทันสมัย                                 
2. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรมีสมรรถนะสูง
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. มีระเบียบกฎหมายที่ทันสมัย
6. บูรณาการความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ และ
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการป่าไม้อาเซียน

1. ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
2. พัฒนาการบริหารจัดการงานป่าไม้ โดยจัดท า
แผนพัฒนาทุกด้านเพ่ือรองรับการพัฒนางานป่าไม้
3. พัฒนากฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
4. การพัฒนาด้านความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่าง
ประเทศ
5. การให้บริการการอนุญาตและการรับรองด้านการ
ป่าไม้
6. ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจ
พิสูจน์ไม้

1. ระบบสารสนเทศได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคลอ้งกบั
สภาวการณ์ปัจจุบัน
2. - มีการสรรหาและบริหารบุคคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

- ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาดา้นการปฏิบัติ
ราชการตามแผนงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด

- มีการจัดสวัสดกีารช่วยเหลอืเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า
- ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการของผู้ใชบ้ริการ

3. - กฎหมาย และกฎหมายล าดับรอง ได้รับการปรับปรงุและ
แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรมและหลกัประชาธิปไตย
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

- มีการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง พัฒนา
กฎหมาย 
4. ร้อยละโครงการความร่วมมือดา้นการป่าไม้ระหวา่งประเทศ
ประสบความส าเร็จ
5. การบริการดา้นการอนุญาตและรับรองดา้นการป่าไม้ไดร้ับการ
บริหารจัดการ
6. ร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับการบรกิารไดร้ับใบรับรองชนิดและ
คุณภาพไม้ท่ีถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑท่ี์กรมป่าไม้
ก าหนด

ตัว
ชี้ว

ัดแ
นว

ทา
งย

่อย

1) ป้องกันรักษาป่าและพัฒนา 39.78 ล้านไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 0.43 ล้านไร่
(ป้องกันรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่า 39.78 ล้านไร่ + ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม 0.38 ล้านไร่ + เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 0.05 ล้านไร่)

2) บริหารจัดการท่ีดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 0.78 ล้านไร่ 
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1. กิจกรรมหลักจัดตั้งและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และเขตชนบทในพื้นที่ของหน่วยงานกรมป่าไม้

1.1 กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท
- กิจกรรมฟ้ืนฟูป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

2. กิจกรรมหลักสนับสนุนกล้าไม้เพื่อส่งเสริมการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

2.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกล้าไม้
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

- กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

- โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ
- กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
- โครงการเพ่ิมศักยภาพงานเพาะช ากล้าไม้  
- กิจกรรมผลิตกล้าไม้
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

- กิจกรรมโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้กลุ่มป่าตะวันออก
3. กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในเขตเมืองและเขตชนบท

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว

- กิจกรรมน้อมน าศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับ
ป่าอย่างยั่งยืน 

- กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลักพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางประชารัฐ

4.1 กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ส่วนร่วม

- กิจกรรมรุกขกร
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7. บริหารจัดการและพัฒนา
งานวิจัย 
8. พัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชน
9. สนับสนุนการด าเนินการวิจัย
ที่ใช้ผลผลิตจากป่าไม้และ
สมุนไพรอย่างครบวงจร
10. สนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมการใช้ประโยชน์
ผลผลิตจากป่าไม้และการ
จัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร

1. ปลูกฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 
โดยกรมป่าไม้ (ฟ้ืนฟูที่ดินของรัฐ)
2. ส่งเสริมการสร้างป่าในพ้ืนที่ราษฎร
ถือครองในรูปแบบสร้างป่าสร้าง
รายได้
3. ส่งเสริมการปลูกตามเงื่อนไข คทช.
4. พื้นที่ตรวจยึดด าเนินคดี/ทวงคืนผืน
ป่า 
5. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป่าไม้สู่
ชุมชน
6. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบ
วงจร

1. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแยง้เก่ียวกับ
การครอบครองหรือใชป้ระโยชนท์ี่ดินป่าไม้
2. จ าแนกที่ดินป่าไม้ให้เหมาะสมและจัดท าแนวเขตป่า
ไม้ให้ชัดเจนบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. การส ารวจทรัพยากรป่าไม้และจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
4. สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทีเ่หมาะสมในแต่ละภูมิสังคม
5. ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ

1. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่า

1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ (ส านัก
บริหารกลาง)

1.2 กิจกรรมสร้างและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย

- กิจกรรมราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า (รสทป.)

- กิจกรรมราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า (รสทป.) งบบูรณาการ
2. กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันรักษาป่า

2.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันรักษาป่า

- กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ยึดคืนผืนป่า

- กิจกรรมโครงการบริหารจัดการไม้
ของกลางเพื่อสนับสนุนโครงการจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าฯ

- กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้
ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้

- กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการ
ป้องกัน ท าลายทรัพยากรป่าไม้

- กิจกรรมเสริมสร้างยุทธวิถึในการ
ป้องกัน ท าลายทรัพยากรป่าไม้

2.2 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพในการป้องกัน
และควบคุมไฟป่า

- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม
หมอกควัน

- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

- กิจกรรมจัดท าแผนการป้องกัน
รักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ 
3. กิจกรรมหลักปราบปรามการบุกรุก
ท าลายป่า

3.1 กิจกรรมยึดคืนพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุก
- กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้

ของกลางป่าสาละวิน
- กิจกรรมป้องกันและปราบปราม

การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้

1. กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการ
ป่าชุมชน

1.1 กิจกรรมส่งสริมจัดตั้งและการบริหาร
จัดการป่าไม้ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎร
ในชุมชน

- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
2. กิจกรรมหลักพัฒนาและเสริมศักยภาพใน
การบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชน

2.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแล้วมีการ
บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม

- กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
2.2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตาม 

พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562
- กิจกรรมการด าเนินงานตาม พรบ.

ป่าชุมชน
2.3 กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลด

สภาวะโลกร้อน
- กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลด

สภาวะโลกร้อน
2.4 กิจกรรมปลูกสมุนไพร

- กิจกรรมส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่า
ชุมชน 

- กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
สมุนไพรจากป่าอย่างยั่งยืน

2.5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่
สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่นและเกื้อกูล
ธรรมชาติอย่างเหมาะสม

- กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3. กิจกรรมหลักสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 
เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว

3.1 กิจกรรมส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

- กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและ
เครือข่ายแบบบูรณาการ (แห่ง)

3.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายป่าชุมชน

- กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน 
พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ (ราย)

- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายป่าชุมชน (จังหวัด)
4. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

4.1 กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ

- กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1. กิจกรรมหลักจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้

1.1 กิจกรรม แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
- กิจกรรม โครงการจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้

ระดับพื้นที่
- กิจกรรมจัดการท่ีดินป่าไม้ 
- กิจกรรมส ารวจทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้เพ่ือจัดท าข้อมูลท่ีดินและ

แผนที่ขอบเขตที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
- กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนท่ีเพ่ือจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนท่ีป่า

สงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- กิจกรรมจัดระเบียบเพ่ือจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนท่ีป่าสงวน

แห่งชาติ
- กิจกรรมโครงการบริหารจัดการท่ีดินป่าไม้ท้ังระบบ
- กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง

แบบโครงการหลวง
- กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการหลวง

1.2 กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรตาม
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล

- กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ท่ีดินของผู้
ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน
2. กิจกรรมหลักจ าแนกที่ดินป่าไม้ให้เหมาะสมและจัดท าแนวเขตป่าไม้ให้
ชัดเจนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน

- กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- กิจกรรมจัดท าหมุดหลักฐานแผนท่ีโดยระบบดาวเทียม
- กิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลัง

จากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) เพ่ือประกาศเป็นกฎหมาย
3. กิจกรรมหลักส ารวจทรัพยากรป่าไม้และจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้

3.1 โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
3.2 กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

- กิจกรรมท่ี 1 ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
4. ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ 

- กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือการจัดหาท่ีดินท ากิน
ให้ชุมชน

- กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าท าประโยชน์
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

1. กิจกรรมหลักปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมโดยกรมป่าไม้ (ฟื้นฟูที่ดินของ
รัฐ)

1.1 กิจกรรมฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าไม้ในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า
- กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพ้ืนท่ีสูงชัน (หญ้าแฝก)
- กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่)
- กิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนท่ีโครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่า

สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่บุกรุก (ไร่)
- กิจกรรมสร้างฝายต้นน้ าในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า 

2. กิจกรรมหลักส่งเสริมการสร้างป่าในพื้นที่ราษฎรถือครองในรูปแบบสร้างป่าสร้าง
รายได้

2.1 กิจกรรมส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ
- กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้
- กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี
- กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและ

ช้างป่าตามแนวพระราชด าริ
3. กิจกรรมหลักพื้นที่ตรวจยึดด าเนินคดี/ทวงคืนผืนป่า

- กิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนท่ีโครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่บุกรุก
4. กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบ
วงจร

4.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
- โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ี

เกษตรกรรม
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
- กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมและเงินมรดก

ในพื้นที่สวนยางพารา
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม

4.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพ่ือส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร

- กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพ่ือสนับสนุนการรับรองถ่ินก าเนิด 
Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออก

4.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร
- กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้านอุตสาหกรรมไม้

4.4 พัฒนาระบบการรับรองด้านป่าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้มาตรฐานอย่าง
ยั่งยืน (Forest Certification System)

- กิจกรรมจัดท ามาตรฐานรับรองการป่าไม้เพ่ือรองรับ พรบ. สวนป่า และ
มาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล
5. กิจกรรมหลักบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย

- กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย
6. กิจกรรมหลักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

- กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัด

ยะลา
7. กิจกรรมหลักสนับสนุนการด าเนินการวิจัยที่ใช้ผลผลิตจากป่าไม้และสมุนไพร
อย่างครบวงจร

- กิจกรรมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

สวพ. สสป. สจด. สคร. 

1. กิจกรรมหลักปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้

1.1 กิจกรรมปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและทันสมัย
- กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. กิจกรรมหลักพัฒนาการบริหารจัดการงานป่าไม้โดยจัดท า
แผนพัฒนาทุกด้านเพื่อรองรับการพัฒนางานป่าไม้

2.1 กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงานป่าไม้
- กิจกรรมอ านวยการงานบริหารกลาง  (ส านักบริหารกลาง)
- กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ
- โครงการเพ่ิมศักยภาพการจัดการงานป่าไม้
- กิจกรรมอ านวยการงานตรวจสอบภายใน
- กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ
- กิจกรรมการบริการประชาชน
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ
- กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ส านักบริหารกลาง)
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้
- กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
- กิจกรรมอ านวยการงานประชาสัมพันธ์ (ส านักบริหารกลาง)
- กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้

3. กิจกรรมหลักการพัฒนาด้านความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่าง
ประเทศ

3.1 กิจกรรมพัฒนาด้านความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
- กิจกรรมข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)

4. กิจกรรมหลักการให้บริการการอนุญาตและการรับรองด้านการป่าไม้
4.1 กิจกรรมด้านการอนุญาต

- กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต
- กิจกรรมด าเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
- กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

4.2 กิจกรรมด้านการรับรอง
- กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ

ถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
5. กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจ
พิสูจน์ไม้

6.1 กิจกรรมหลักบริการงานป่าไม้
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจ

พิสูจน์ไม้
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เป้ายหมาย วงเงิน

1. ส่งเสริมและพัฒนาการมี ภายในป ีพ.ศ. 2564 มีเครือข่ายฯ 1) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม โครงการปอ้งกันและปราบปรามการบกุรุกท าลายทรัพยากรปา่ไม้ 300 คร้ัง 61 เครือข่าย 4,728,200        
ส่วนร่วมในการปอ้งกันรักษาปา่ และจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมใน (1) ประชาสัมพนัธแ์ละถ่ายทอดองค์ความรู้เกีย่วกบัการอนุรักษแ์ละจดัการที่ดินป่าไม้ 1. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการปอ้งกันรักษาปา่
และควบคุมไฟปา่ การหยดุยัง้และปอ้งกันการท าลาย ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาสัมพนัธผ่์านส่ือมวลชนสาขาต่างๆ     1.1 กจิกรรมประชาสัมพนัธ ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ทรัพยากรปา่ไม้ เครือข่ายทั่วประเทศ ได้อย่างกวา้งขวางครอบคลุมทั่วถึง และเกดิประสิทธภิาพสูงสุด         - กจิกรรมประชาสัมพนัธป์้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  (ส านักบริหารกลาง) 300 คร้ัง 408,800           สบก. (ส่วนประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพร่) 
23 รุน่ 52 เครือข่าย (2) ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการป้องกนัรักษาป่าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดัต้ังเครือข่ายในการ

ในการป้องกนัรักษาป่า และควบคุมไฟป่า ร่วมกบัทุกภาคส่วน
2) สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย     1.2 กจิกรรมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

(1) ส่งเสริมและสร้างแรงจงูใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการที่ดินป่าไม้           - กจิกรรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) 9 เครือข่าย 1,719,400        สปฟ.
ระดับพื้นที่ เช่น การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารพื้นที่ป่า
ในระดับท้องถิ่น, การประสานและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมและสร้างแรงจงูใจในการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายป่าไม้ ในรูปแบบของสัญลักษณ์ร่วม
หรือการมอบโล่รางวลั และการประกาศเชิดชูเพื่อเป็นขวญัและก าลังใจ
(3) สร้างเครือข่ายป่าไม้ โดยรวบรวมเครือข่ายเดิม เช่น เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า
เครือข่ายไฟป่า เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายปลูกป่า เครือข่ายนักวจิยัและสร้างเครือข่ายใหม่
เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกมิติและเกดิการบูรณาการในการท างานร่วมกนั           - กจิกรรมราษฎรอาสาสมัครพทิักษป์่า (รสทป.) งบบูรณาการ 52 เครือข่าย 2,600,000        สปฟ.

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
(1) ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
และองค์กรท้องถิ่นในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแนวร่วมหรือเครือข่ายการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ที่เข้มแข็ง
ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพนัธข์องเครือข่ายต่างๆ เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
และบูรณาการท างานร่วมกนั
(4) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัรักษาป่า โดยสร้างจติส านึกเพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ
พฤติกรรมของราษฎรในการอยู่ร่วมกบัป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกนัอย่างยั่งยืน
(5) บูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน
 และประชาชนในการปฏิบัติงานป้องกนัรักษาป่า

62 หน่วย 650 หมู่บ้าน 383,452,400     
2. พัฒนาศักยภาพการปอ้งกันรักษาปา่ บคุลากรและหน่วยงานมีการพัฒนาศักยภาพ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานปอ้งกันรักษาปา่ 2. กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการปอ้งกันรักษาปา่
และควบคุมไฟปา่ และมีความพร้อมในการปอ้งกันรักษาปา่  (1) พฒันาศักยภาพของเจา้หน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างเครือข่ายและพนัธมิตรใน     2.1 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานป้องกนัรักษาป่า

และควบคุมไฟปา่ 100 % การป้องกนัรักษาป่า รวมทั้ง การส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละจดัการที่ดิน ป่าไม้           - กจิกรรมพฒันาศักยภาพการป้องกนัรักษาป่า
 ร้อยละ 80 ของพื้นที่ 91,976,100      สปฟ.

และการบังคับใช้กฎหมาย           - กจิกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกจิยึดคืนผืนป่า 10,000 ไร่ -                สปฟ.
(2) จดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่หน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไม้ให้มีความรู้เกีย่วกบัแนวทางการป้องกนัรักษาป่า           - กจิกรรมโครงการบริหารจดัการไม้ของกลางเพื่อสนับสนุนโครงการจดัสร้างพพิธิภัณฑ์ไม้มีค่าฯ

-                                 23,140,000      สปฟ.

หรือหยุดยั้งการท าลายป่า และกฎหมายที่เกีย่วข้อง           - กจิกรรมด าเนินการเกีย่วกบัไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ 62 หน่วย 38,019,900      สปฟ.
(3) มีการทดสอบและเตรียมความพร้อมของเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีสมรรถภาพพร้อมปฏิบัติงาน           - กจิกรรมปฏิบัติการพเิศษในการป้องกนั ท าลายทรัพยากรป่าไม้ 90,000 ไร่ 30,621,700      สปฟ.
(4) สร้างขวญัก าลังใจ และพฒันาศักยภาพพนักงานเจา้หน้าที่ในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ           - กจิกรรมเสริมสร้างยุทธวถิีในการป้องกนั ท าลายทรัพยากรป่าไม้ ร้อยละ 40 2,500,000        สปฟ.
 ให้มีความรู้และวนิัยเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกีย่วข้องมีประสิทธภิาพ และประสิทธผิล
(5) จดัสวสัดิการให้เจา้หน้าที่พทิักษป์่าได้ให้อย่างเหมาะสม
(6) จดัต้ังหน่วย หรือด่านตรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีความเส่ียงหรือล่อแหลมต่อการลักลอบ
หรือบุกรุกพื้นที่ป่าของประเทศ
(7) เสริมสร้างสมรรถนะให้หน่วยปฏิบัติงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกสถานการณ์
(8) น าเทคโนโลยี การติดตามการเปล่ียนแปลงพื้นที่ป่า (GISTDA) เพื่อแจง้เตือนและใช้ในการป้องกนัการบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้
(9) เพิ่มประสิทธภิาพการลาดตระเวนทั้งทางบกและทางอากาศอย่างเข้มข้น เช่น 
การใช้อากาศยานไร้คนขับ (UVA) ใช้เทคโนโลยีการลาดตระเวนโดยประยุกต์ใช้ระบบ GPS & GIS
(10) ก าหนดพื้นที่เส่ียงต่อการท าลายทรัพยากรป่าไม้และจดัท าฐานข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ

(11) ก าหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการก ากบัดูแลพื้นที่ป่าไม้
เชิงบูรณาการไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย**
(12) พฒันาและขยายผลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(Smart patrol) มาใช้ในการป้องกนัรักษาพื้นที่ป่าไม*้*
(13) หยุดยั้งและป้องกนัการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอบกนัชน**

เป้าหมายหลักกรมป่าไม้ : 1) ป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปอ้งกันและปราบปรามการบกุรุกท าลายทรัพยากรปา่ไม้
เปา้หมายแนวทางการพัฒนา  อัตราการลดลงของพ้ืนที่ปา่ไม้และการท าลายทรัพยากรปา่ไม้ไม่มากกว่าปก่ีอนหน้าและมีแนวโน้มลดลง

หน่วยงานรับผิดชอบตวัชีว้ัดของแนวทางย่อยแนวทางย่อย

                                2) บริหารจัดการทีด่นิป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

แผนปฎิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรมวิธีการ
ปี 64



เป้ายหมาย วงเงิน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปอ้งกันและปราบปรามการบกุรุกท าลายทรัพยากรปา่ไม้
เปา้หมายแนวทางการพัฒนา  อัตราการลดลงของพ้ืนที่ปา่ไม้และการท าลายทรัพยากรปา่ไม้ไม่มากกว่าปก่ีอนหน้าและมีแนวโน้มลดลง

หน่วยงานรับผิดชอบตวัชีว้ัดของแนวทางย่อยแนวทางย่อย โครงการ/กิจกรรมวิธีการ
ปี 64

2) เพ่ิมศักยภาพในการปอ้งกันและควบคุมไฟปา่     2.2 กจิกรรมเพิ่มศักยภาพในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า
(1) การประชาสัมพนัธท์ุกรูปแบบ โดยจดัโครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือมวลชน ประชาสัมพนัธเ์คล่ือนที่           - กจิกรรมป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 7,083 จดุ 164,694,700     สปฟ.
จดันิทรรศการ ให้ความรู้แกป่ระชาชน นักเรียน นักศึกษา           - กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพในการป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 650 หมู่บ้าน 32,500,000      สปฟ.
(2) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความเข้มแข็งในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า โดยกรมป่าไม้          - กจิกรรมจดัท าแผนการป้องกนัรักษาป่าร่วมกบัชุมชนภาคเหนือ 33 หน่วย -                สปฟ.
ท าหน้าที่เป็นพี่เล้ียงในการให้ความรู้ด้านวชิาการและฝึกทักษะ
(3) ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกนัและควบคุมไฟป่าให้กบัพนักงานเจา้หน้าที่และ
อาสาสมัครป้องกนัและควบคุมไฟป่า
(4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า เพื่อบูรณาการท างานร่วมกนัในรูปแบบประชารัฐ
(5) สนธกิ าลังในการควบคุมไฟป่าโดยการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
(6) จดัการเชื้อเพลิงโดยการท าแนวกนัไฟและลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยจดัต้ังธนาคารกิง่ไม้ใบไม้
(7) น าเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า
(8) บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3) สร้างความเข้มแข็งของระบบสารสนเทศทรัพยากรปา่ไม้ระดับชาติ
(1) จดัต้ังศูนย์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่มีภารกจิเกีย่วกบัการป้องกนัรักษาป่าระดับชาติ โดยปฏิบัติภารกจิ
ที่เกีย่วข้องให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
 - บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการปฏิบัติงานป้องกนัรักษาป่า
 - ติดตามตรวจสอบและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
 และทันเหตุการณ์
 - เป็นศูนย์กลางในการควบคุม ส่ังการ การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
 - เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วข้องกบัการป้องกนัรักษาป่ากบัประชาชน 
 - พฒันาระบบติดตามและตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์
 - สร้างระบบฐานข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
(2) บูรณาการระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ระดับชาติ โดยด าเนินภารกจิที่เกีย่วข้องให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์
 - พฒันาและสร้างความเข้มแข็งของระบบการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ระดับชาติ (National Forest Inventory)
 - น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการจดัท าฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ให้เกดิประสิทธภิาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกนั
 - จดัท าฐานข้อมูลที่ดินป่าไม้โดยเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรป่าไม้กบัทรัพยากรอืน่ เช่น ดิน น้ า ธรณี และข้อมูล
ทางเศรษฐกจิและสังคม โดยบูรณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานอืน่ที่เกีย่วข้อง
 - ติดตามและตรวจสอบสภาพป่าไม้โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง 
(Near real time) และด าเนินการแสดงผลการเปลียนแปลงอย่างทันท่วงที (1 เดือนในพื้นที่เส่ียงต่อการถูกบุกรุก
และ 3 เดือนในพื้นที่อืน่ๆ) ซ่ึงต้องมีหน่วยงานที่มีภารกจิติดตาม ตรวจสอบและสนับสนุนการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ฯในการก ากบัดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุกท าลายอย่างมีประสิทธภิาพ
รวมถึงมีฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง( Near real time) ตลอดจนมีการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลฯ
เพ่ือการก ากับดูแลพ้ืนที่ปา่ไม่ให้ถูกท าลาย**

39.78 หน่วย 297,158,200     
3.ปราบปรามการบกุรุกท าลายปา่ เปา้หมายพ้ืนที่ยดึคืนพ้ืนที่ปา่ 1) ยดึคืนพ้ืนที่ปา่ที่ถูกบกุรุก 3. กิจกรรมหลักปราบปรามการบกุรุกท าลายปา่

100,000 ไร่ ในแต่ละปี (1) วเิคราะห/์จ าแนกพื้นที่ที่มีความเส่ียงหรือล่อแหลมต่อการลักลอบหรือบุกรุกพื้นที่ป่าของประเทศ     3.1 กจิกรรมยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก
(2) จดัท าฐานข้อมูลคดีป่าไม้ที่เชื่อมโยงกบัทุกหน่วยงานที่เกีย่วข้อง รวมทั้งให้มีการเร่งรัดการบังคับคดี           - กจิกรรมดูแลรักษาและจดัเกบ็ไม้ของกลางป่าสาละวนิ  21,855/100

ท่อน/แผ่น/เหล่ียม/ร้อยละ
1,670,400        สปฟ.

ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด           - กจิกรรมป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 39.78                              295,487,800     สปฟ.
(3) ด าเนินคดีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกโดยมีเอกสารสิทธทิางราชการที่มิชอบด้วยกฎหมาย
(4) เร่งตรวจสอบด าเนินคดีพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกรายนายทุนที่ผิดกฎหมาย
(5) เพิ่มประสิทธภิาพในการสืบสวนและด าเนินคดี
(6) ด าเนินการร้ือถอน รีสอร์ทหรือพชืผลอาสินในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก และฟื้นฟใูห้คืนสภาพป่าดังเดิม
(7) ก าหนดมาตรการป้องกนัการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าเป็นกรณีพเิศษในพื้นที่ป่าที่อยู่ใกล้โรงงาน
อตุสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นปัจจยัการผลิต เช่น โรงกล่ันสุรา โรงไฟฟา้ชีวมวล เป็นต้น



เป้ายหมาย วงเงิน

1. ส่งเสริมการจัดตั้งปา่ชุมชน พ้ืนที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการ 1) ส่งเสริมจดัต้ังและการบริหารจดัการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการปา่ชุมชน 640,000 ไร่ 107,304,000   
ปา่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎร (1) ส่งเสริมประชาสัมพนัธก์ารเข้าร่วมโครงการ 1. กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการปา่ชุมชน
ในชุมชน (2) ส่งเสริมเตรียมการจดัต้ังป่าชุมชนตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒     1.1 กจิกรรมส่งสริมจดัต้ังและการบริหารจดัการป่าไม้ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน

(3) ส่งเสริมการจดัท าแผนจดัการป่าชุมชนตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒           - กจิกรรมส่งเสริมการจดัการป่าชุมชน 640,000 ไร่ 107,304,000   สจช.
(4) การจดัท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน
(5) ส่งเสริมการบริหารจดัการป่าโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ

39 แห่ง 2,900 ไร่ 45,346,400     
2. พัฒนาและเสริมศักยภาพในการ พ้ืนที่ปา่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1) ส่งเสริมและพัฒนาแล้วมีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม 2. กิจกรรมหลักพัฒนาและเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ปา่ชุมชน

บริหารจัดการพ้ืนที่ปา่ชุมชน บริหารจัดการเพ่ือการใช้ประโยชน์ (1) พฒันาป่าชุมชนที่ได้รับการจดัต้ังและส่งเสริมแล้ว     2.1 กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาแล้วมีการบริหารจดัการโดยการมีส่วนร่วม
อยา่งสมดุลและยัง่ยนื (2) จดัท าแปลงสาธติป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน           - กจิกรรมพฒันาวนศาสตร์ชุมชน 2,300 ไร่ 15,506,500     สจช.

(3) ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการจดัการป่าชุมชน
(4) การพฒันาป่าชุมชนเพื่อกา้วสู่วสิาหกจิชุมชน**
(5) พฒันาป่าชุมชนเป็นแหล่งพนัธกุรรมพชืเพื่อผลิตเมล็ดไม้พนัธุดี์
(6)  ส่งเสริมการปลูกป่ากนัชน รวมทั้งพฒันาและขยายผลเพื่อควบคุมการขยายพื้นที่ของราษฎร
ที่ครอบครองท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม*้*

2) ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจตาม พ.ร.บ.ปา่ชุมชน พ.ศ. 2562 
(1) ประชาสัมพนัธ ์เผยแพร่ พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒     2.2 กจิกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562
(2) ประชุมคณะกรรมการ ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒           - กจิกรรมการด าเนินงานตาม พรบ.ป่าชุมชน 68 จงัหวดั 6,150,000       สจช.
(3) สร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กบัเจา้หน้าที่รัฐและชุมชน
(4) จดัท าฐานข้อมูลป่าชุมชน ตามพ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
(5) จดัท าบัตรประจ าตัวกรรมการป่าชุมชน เจา้หน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจา้หน้าที่ตาม
พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

3) ประเมินการกักเก็บคาร์บอน
(1) ศึกษาการกกัเกบ็คาร์บอนในป่าชุมชนตามข้อตกลง Paris Agrement เพื่อเตรียมรับ     2.3  กจิกรรมพฒันาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน
การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ           - กจิกรรมพฒันาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 13 แห่ง 3,205,900       สจช.
(2) การจดัท าองค์ความรู้ ภูมิปัญญาป่าชุมชน
(3) การศึกษาและประเมินมูลค่าป่าชุมชน

4) ส่งเสริมปลูกสมุนไพร
(1) ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน     2.4 กจิกรรมปลูกสมุนไพร
(2) พฒันาการใช้ประโยชน์สมุนไพรในป่าชุมชน           - กจิกรรมส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน 600 ไร่ 2,565,600       สจช.

5) พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถ่ินและเก้ือกูลธรรมชาติอยา่งเหมาะสม           - กจิกรรมอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์สมุนไพรจากป่าอย่างยั่งยืน 26 แห่ง 978,400         สวพ.

(1) สาธติและส่งเสริมระบบวนเกษตร เกษตรธรรมชาติหรือเกษตรเชิงอนุรักษ์

(2) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าที่เหมาะสมของประชาชน     2.5 กจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติของชุมชนที่สอดคล้องกบัทรัพยากรท้องถิ่นและเกือ้กลูธรรมชาติอย่างเหมาะสม
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ให้ชุมชน เช่น กจิกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ,์           - กจิกรรมบริหารจดัการป่าชุมชนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 242 ป่าชุมชน 16,940,000 สจช.
 สวนป่า, ส่งเสริมการจา้งงานประชาชนในท้องถิ่นหน่วยงานด้านการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น
(4) จดัท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

72 แห่ง 6,180 คน 3,687,600       
3. สร้างเครือข่ายภาคประชาชน เอกชน เครือข่ายปา่ชุมชนได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ
1) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่ไม้ 3. กิจกรรมหลักสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว
และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ (1) สร้างเครือข่ายป่าชุมชน องค์กรและราษฎรในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม"้     3.1 กจิกรรมส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) พฒันาป่าไม้ร่วมกบัองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ           - กจิกรรมพฒันาป่าไม้ร่วมกบัองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 72 แห่ง 1,987,600       สจช.
และดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว (3) จดัท าโครงการพทุธอทุยาน โดยมีพระสงฆ์และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อร่วมอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้

และจดัท ารายละเอยีดขอบเขตที่พกัสงฆ์
(4) ส่งเสริมและประชาสัมพนัธภ์าคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายปา่ชุมชน     3.2 กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชน
(1) จดัท าระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป่าชุมชน รวมถึงส ารวจและจดัท าฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพ           - กจิกรรมพฒันาเครือข่ายป่าชุมชน พทิักษป์่า พฒันาชาติ 6,180 คน 1,700,000       สจช.
ในการพฒันาต่อยอดการบริหารจดัการป่าชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อประสานองค์กรภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนการบริหารจดัการป่าชุมชน
(2) พฒันาป่าชุมชนให้เป็นฐานในการสร้างกลุ่มหรือเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ ในชุมชน

(3) สร้างเครือข่ายป่าชุมชนของประเทศเพื่อประสานความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหวา่งป่าชุมชน 
ทั้งเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอ เครือข่ายป่าชุมชนระดับจงัหวดั และระดับภาค และระดับประเทศ
(4) ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้น าเครือข่ายป่าชุมชนทุกระดับ
(5) พฒันาและสร้างป่าชุมชนต้นแบบในแต่ละภูมิภาคหรือให้ครอบคลุมตามความหลากหลายของระบบนิเวศ
ป่าไม้ของประเทศ และด าเนินการจดัท าฐานข้อมูลป่าชุมชนต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นในระดับจงัหวดั ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ ประชาสัมพนัธป์่าชุมชนต้นแบบให้เป็นที่รู้จกัอย่างกวา้งขวาง ส่งเสริมและ

วิธีการตวัชีว้ัดของแนวทางย่อย ปี 64

แผนปฎิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมายหลักกรมป่าไม้ : 1) ป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียว

หน่วยงานรับผิดชอบ

                                2) บริหารจัดการทีด่นิป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการปา่ชุมชน

แนวทางย่อย โครงการ/กิจกรรม

เปา้หมายแนวทางการพัฒนา  พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการปา่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านไร่



เป้ายหมาย วงเงิน

วิธีการตวัชีว้ัดของแนวทางย่อย ปี 64 หน่วยงานรับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการปา่ชุมชน

แนวทางย่อย โครงการ/กิจกรรม

เปา้หมายแนวทางการพัฒนา  พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการปา่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านไร่

สนับสนุนป่าชุมชนต้นแบบให้สามารถพฒันาอย่างยั่งยืน

1 แห่ง 1,990,500       
4. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 1) อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพปา่ไม้ 4. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนวจิยัความหลากหลายทาง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนที่ปา่ไม้ จ านวน 1 แห่ง (1) ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ วจิยัและพฒันาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์    4.1 กจิกรรมหลักพฒันาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวภาพด้านป่าไม้
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทรัพยากรป่าไม้         - กจิกรรมจดัท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 1 แห่ง 1,990,500       ส านักวจิยัและพฒันาการป่าไม้

(2) ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการบริหารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 
และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ ์คุ้มครอง ฟื้นฟ ูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2) ลดการสูญเสียถ่ินที่อยูอ่าศัยตามธรรมชาติของชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์และชนิดพันธุ์เฉพาะถ่ิน

(1) อนุรักษช์นิดพนัธุเ์ฉพาะถิ่น หายากและใกล้สูญพนัธุ์
(2) ศึกษาวจิยัและติดตามการเปล่ียนแปลงชนิดพนัธุท์ี่ถูกคุกคามเพื่อการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กบัชุมชนในด้านการอนุรักษ ์ฟื้นฟู

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะชนิดพนัธุท์ี่มีความส าคัญสูง
3) จัดท าคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ

(1) มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้เพื่อการจดัการ
(2) พฒันาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ให้เป็นมาตรฐานสากล       
(3) เชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน

4) ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
(1) เสนอแนะแนวทางในการน ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจดัท านโยบายและแผนที่เกีย่วข้องกบั
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(2) ศึกษาและวจิยัเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกบัการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ
(3) ขับเคล่ือนและด าเนินงานตามนโยบาย แผน มาตรการที่เกีย่วกบัการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักการค่าบริการเชิงนิเวศ (PES: Payment for Ecosystem Service)



เป้าหมายแนวทางการพัฒนา

เปา้ยหมาย วงเงิน

1. จดัระเบียบและแก้ไขปัญหา พ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาตทิีม่ีราษฎรครอบครอง
1)

จดัท าแผนการจดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้ระดบัพ้ืนที่ โครงการการบรหิารจดัการทีด่นิป่าไม้ อยา่งเป็นระบบ เป็นธรรมเพ่ือให้ประชาชนอยูร่ว่มกับป่า อยา่งสมดลุและยัง่ยนื  800 หมู่บ้าน/11,522 ราย/
780,880 ไร่ /74 แห่ง

225,152,600      

ความขัดแยง้เก่ียวกับการครอบครอง หรอืใช้ประโยชน์ไดร้บัการจดัระเบียบและ เพือ่จ าแนกสถานะพืน้ที่ในระดับหมู่บ้าน เพือ่น ากรอบมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี 1. กิจกรรมหลักจดัระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแยง้เก่ียวกับการครอบครองหรอืใช้ประโยชน์ทีด่นิป่าไม้
หรอืใช้ประโยชน์ทีด่นิป่าไม้ แก้ไขปัญหาความขัดแยง้อยา่งเป็นธรรม เมื่อวันที่ 26 พฤศจกิายน 2561 ไปปฏิบัติ โดยมีการท าการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม    1.1 กจิกรรม แผนการจดัการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพืน้ที่

ตามกฏหมาย ท าการส ารวจขอบเขตและการใช้ที่ดิน จดัท าขอบเขตหมู่บ้าน จ าแนกกลุ่มการน ามาตรการไปปฏิบัติ ดังนี้         - กจิกรรมโครงการจดัท าแผนการบริหารจดัการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพืน้ที่ 800 หมู่บ้าน 48,000,000        สจด.
(1) ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยูใ่นลุ่มน้ าชั้น 3, 4, 5 กอ่นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541         - กจิกรรมจดัการที่ดินป่าไม้ 11,522 ราย 19,587,400        สจด.
 ส ารวจรังวัดแปลงที่ดินให้กบัราษฎร (ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41) เพือ่น ามาอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย         - กจิกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพือ่จดัท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน ในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 80,880 ไร่ 13,750,000        สจด.
โดยจดัที่ดินท ากนิให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)         - กจิกรรมตรวจสอบพืน้ที่เพือ่จดัหาที่ดินท ากนิให้ชุมชนในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาตในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 400,000 ไร่ 13,323,800        สจด.
(2) ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยูใ่นลุ่มน้ าชั้น 3, 4, 5 หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541         - กจิกรรมจดัระเบียบเพือ่จดัที่ดินท ากนิให้ชุมชนในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 200,000 ไร่ 4,860,000          สจด.
 และต้องปฏิบัติตามค าส่ัง คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โดยการส ารวจการใช้ที่ดินของราษฎร         - กจิกรรมโครงการบริหารจดัการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ 30 แห่ง 97,301,000        สจด.
เพือ่น าข้อมูลไปด าเนินการปลูกป่าเศรษฐกจิต่อไป         - กจิกรรมจดัการทรัพยากรป่าไม้เพือ่สนับสนุนโครงการพัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แห่ง 2,320,000          สคร.
(3) ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยูใ่นลุ่มน้ าชั้น 1, 2 กอ่นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541         - กจิกรรมจดัการทรัพยากรป่าไม้เพือ่สนับสนุนโครงการหลวง 37 แห่ง 21,170,800        สคร.
ส ารวจรังวัดแปลงที่ดินให้ราษฎร (ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41) เพือ่การควบคุมพืน้ที่ และด าเนินการจดัระเบียบ
การใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า
(4) ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยูใ่นลุ่มน้ าชั้น 1, 2 หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 
และต้องปฏิบัติตามค าส่ัง คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โดยการส ารวจการใช้ที่ดิน เพือ่น า
ข้อมูลไปด าเนินการปลูกป่าแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมกบัราษฎรในการออกแบบ คัดเลือกพันธุ์ไม้ เพือ่ฟืน้ฟูสภาพป่า

2) จดัท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทีด่นิของราษฎรตามแผนการจดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้ระดบัพ้ืนทีเ่พ่ือใช้ใน
การตดิตามและประเมินผล

    1.2 กจิกรรมจดัท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรตามแผนการจดัการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพืน้ที่เพือ่ใช้ใน
         การติดตามและประเมินผล

(1) จดัท าฐานข้อมูลผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ที่เป็นระบบ ชัดเจน และสะดวกในการตรวจสอบ          - กจิกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจดัที่ดินตามโครงการจดัที่ดินท ากนิให้ชุมชน 100,000 ไร่ 4,839,600          สจด.
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้กบัข้อมูลบุคคล คือ การน าหมายเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทุกประเภท   
(2) ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของราษฎร ตามแผนการจดัการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระดับพืน้ที่

234 ป่า 5,410,000          
2. จ าแนกทีด่นิป่าไม้ให้เหมาะสมและ  - มีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาตแิละเครื่องหมาย (1) จดัหาเคร่ืองมือการรังวัดให้ทันสมัย อาทิ กล้องรังวัด Total Station เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม 2. กิจกรรมหลักจ าแนกทีด่นิป่าไม้ให้เหมาะสมและจดัท าแนวเขตป่าไม้ให้ชัดเจนบนพ้ืนฐานการมีส่วนรว่มของประชาชน

จดัท าแนวเขตป่าไม้ให้ชัดเจนบนพ้ืนฐาน แสดงแนวเขตทีช่ัดเจนเป็นทีร่บัทราบและ ชนิด 2 ความถี่     - กจิกรรมจดัท าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม 200 ป่า -                   สจด.
การมีส่วนรว่มของประชาชน ยอมรบัของประชาชน (2) ส ารวจ/รังวัดจดัท าแนวเขตที่ดินป่าไม้ทุกประเภท/พืน้ที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ให้ชัดเจนและยัง่ยนื     - กจิกรรมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ

      มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) เพือ่ประกาศเป็นกฎหมาย  34 ป่า 5,410,000          สจด.

 - มีหลักเขตพ้ืนทีใ่นความรบัผิดชอบของ โดยให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน/หน่วนงานของรัฐอืน่และเป็นที่รับทราบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประยกุต์     - กจิกรรมจดัการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ -                                1,850,100          สจด.
กรมป่าไม้ อาทิ ป่าชุมชน พ้ืนทีอ่นุญาตตาม ใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการปรับปรุงและจ าแนกแนวเขต เช่น ขีดแนวเขตพืน้ที่ป่าไม้ในระวางแผนที่และ
กฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้ ฯลฯ ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:50,000 และ 1:4,000 การใช้ค่าพิกดัดาวเทียมที่ได้จากหมุดหลักฐานแผนที่ 
 - มีแผนทีแ่สดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาตแิละ เป็นต้น
ขอบเขตพ้ืนทีใ่นความรบัผิดชอบของกรมป่าไม้ (3) จดัท าเคร่ืองหมายแสดงแนวเขตพืน้ที่ป่าไม้ในภูมิประเทศจริงที่ถาวร เช่น หลักเขต ร้ัวสีเขียว (Green Belt
ตามหลักสากลและเอกสารค่าการรงัวัด Project) ขุดคันคู สร้างทางตรวจการณ์ ฯลฯ, จดัท าหลักเขต/ป้ายหรือหรือเคร่ืองหมายแสดงเขตพืน้ที่
 - การตรวจสอบเอกสารสิทธิแ์ละการบังคับใช้ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
กฎหมายมีประสิทธภิาพ (4) จดัท าแผนที่แสดงเขตที่ดินมาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000 หรือมาตราส่วนอืน่ที่เหมาะสม ในรูปแบบ

เอกสารและดิจทิัล และจดัท าค่าการรังวัดเป็นเอกสารและข้อมูลติจทิัล
(5) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินในเขตพืน้ที่ป่าไม้ได้โดยผ่าน
กระบวนการที่ทางราชการก าหนด
(6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทาง ขั้นตอน และผลการปฏิบัติงานให้สังคมรับทราบ และตรวจสอบได้ 
และจดัเกบ็แผนที่อา้งองิแนวเขตที่ชัดเจนไว้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกีย่วข้อง

77 จงัหวัด 9,678,300          
3. ส ารวจทรพัยากรป่าไม้และจดัท า มีฐานข้อมูลสถานภาพทรพัยากรป่าไม้ 1) ประเมินและจ าแนกเขตพ้ืนทีป่่าไม้ 3. กิจกรรมหลักส ารวจทรพัยากรป่าไม้และจดัท าฐานข้อมูลทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้
ฐานข้อมูลทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้ ในพ้ืนทีร่บัผิดชอบของกรมป่าไม้ (1) ส ารวจและจดัท าข้อมูลสภาพพืน้ที่ป่าไม้           3.1 โครงการจดัการป่าสงวนแห่งชาติ 23 พืน้ที่ 3,504,300          สจด.

(2) จดัท าฐานข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัก าลังผลิตของป่า
2) จดัท าฐานข้อมูลทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้     3.2 กจิกรรมจดัท าฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

(1) รวบรวมข้อมูลที่ดินป่าไม้ทุกประเภท แบ่งหมวดหมู่เพือ่จดัท าข้อมูลในระบบดิจทิัล          - กจิกรรมที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 77 จงัหวัด 6,174,000          สจด.
(2) สร้างความเชื่อมโยงข้อมูลที่มีกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
(3) ส ารวจ วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยูแ่ละเกีย่วข้อง เพือ่ให้ฐานข้อมูลมีควงามทันสมัย และใช้ประโยชน์
ในการบริหารจดัการด้านการป่าไม้
(4) พัฒนาแอปพลิเคชัน และเผยแพร่ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อยา่งกว้างขวาง

-                   
4. สนับสนุนการด าเนินงานวิจยัเพ่ือพัฒนา ผลการวิจยัทีไ่ดต้ามเป้าหมาย 10 เรื่อง (1) ศึกษาวิจยัชนิดไม้ที่เหมาะสมกบัภูมิประเทศและภูมิอากาศ 4. สนับสนุนการด าเนินงานวิจยัเพ่ือพัฒนารปูแบบการใช้ประโยชน์ทีด่นิป่าไม้ทีเ่หมาะสมในแตล่ะภูมิสังคม
รปูแบบการใช้ประโยชน์ทีด่นิป่าไม้ (2) ศึกษาวิจยัรูปแบบการปลูกและการจดัการสวนป่าอยา่งครบวงจร
ทีเ่หมาะสมในแตล่ะภูมิสังคม (3) ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกจิสังคมและส่ิงแวดล้อม

(4) วิจยัพัฒนาการจดัการและการใช้ประโยชน์ป่าไม้ให้เหมาะกบัภูมิสังคมอยา่งครบวงจร

200,000 ไร่ 13,323,800        
5. ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต พ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาต ิไดร้บั (1) จงัหวัดและส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ส่งเร่ืองราวค าขอให้กรมป่าไม้พิจารณา 5. ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติ
ให้เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติ การตรวจสอบและออกหลักฐาน (2) พิจารณาและประมวลเร่ืองเสนอคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการอนุญาตให้ใช้พืน้ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ     - กจิกรรมตรวจสอบพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพือ่การจดัหาที่ดินท ากนิให้ชุมชน 200,000 ไร่ 8,572,000          สจด.

การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ ใน (3) ประมวลเร่ืองเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ     - กจิกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 200,000 ไร่ 4,751,800          สกญ.
โครงการจดัหาทีด่นิท ากินให้ชุมชนอยา่ง (4) ออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส.23
ทัว่ถึงและเป็นธรรม (5) ตรวจติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไข

แผนปฎบิัตริาชการกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมายหลักกรมป่าไม้ : 1) ป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียว

หน่วยงานรับผิดชอบ

                                2) บริหารจดัการทีด่ินป่าไม้อยา่งเป็นระบบและเป็นธรรม

แนวทางยอ่ย วิธีการตัวชีว้ัดของแนวทางยอ่ย

แนวทางการพัฒนาที ่3 การบรหิารจดัการทีด่นิป่าไม้ อยา่งเป็นระบบ เป็นธรรมเพ่ือให้ประชาชนอยูร่ว่มกับป่า อยา่งสมดลุและยัง่ยนื
1. ราษฎรทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีป่่าไม้ไดร้บัการจดัการให้อยูอ่าศัย/ท ากินไดอ้ยา่งมั่นคงเป็นธรรมและยัง่ยนื
2. ก าหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาตแิละขอบเขตพ้ืนทีใ่นความรบัผิดชอบของกรมป่าไม้ทีช่ัดเจนและถูกตอ้ง
3. พัฒนาการฐานข้อมูลทีด่นิป่าไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์และก ากับดแูลพ้ืนทีป่่าไม้ไอยา่งมีประสิทธภิาพ

ปี 64โครงการ/กิจกรรม



เป้าหมายแนวทางการพัฒนา
2. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ

เปา้ยหมาย วงเงิน

1. ปลูกฟ้ืนฟูปา่ในพ้ืนที่ปา่เสือ่มโทรม ฟ้ืนฟูปา่เสือ่มโทรม 1) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปา่ไม้ในพ้ืนที่เปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โครงการส่งเสริมการฟ้ืนฟูปา่เสือ่มโทรม และเพ่ิมพ้ืนที่ปา่เศรษฐกิจ 380,189 ไร่/6,366 แหง่ 389,496,400    
โดยกรมปา่ไม้ (ฟ้ืนฟูที่ดนิของรัฐ) พ้ืนที่ปา่สมบรูณ์/ปา่คืนสภาพ (1) การจัดท าฐานข้อมูลระดับพื้นที ่ 1. กิจกรรมหลักปลูกฟ้ืนฟูปา่ในพ้ืนที่ปา่เสือ่มโทรมโดยกรมปา่ไม้ (ฟ้ืนฟูที่ดนิของรัฐ) 

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปา่สงวนเสือ่มโทรม (2) จัดท าแผนฟื้นฟปูา่เส่ือมโทรมในพื้นทีเ่ปา้หมายโดยก าหนดเปน็แผนระยะยาว เพื่อใหก้ารด าเนินงานฟื้นฟปูา่ไม้     1.1 กจิกรรมฟื้นฟพูื้นทีป่า่ไม้ในพื้นทีเ่ปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความต่อเนื่อง และสร้างกลไกในการติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ          - กจิกรรมบ ารุงรักษาปา่ 375,519 ไร่ 327,563,400    สสป.
(3) จ าแนกพื้นทีแ่ละจัดท าแผนทีป่า่เส่ือมโทรมและภเูขาหวัโล้นเพื่อการฟื้นฟทูัง้ประเทศ**          - กจิกรรมโครงการปลูกปา่ต้นน้ าเส่ือมสภาพบนพื้นทีสู่งชัน 700,000 กล้า -               สสป.
(4) น้อมน าแนวพระราชด าริ และหลักวิชาการมาใช้ใหเ้หมาะสมกบัภมูิสังคมของแต่ละพื้นที่          - กจิกรรมฟื้นฟรูะบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาติ 2,900 ไร่ 11,310,000     สสป.
(5) ส่งเสริมการเพิ่มพื้นทีป่า่ไม้ ในพื้นทีท่ีไ่ด้รับอนุญาตใหใ้ช้ประโยชน์ในทีดิ่นปา่ไม้ และทีดิ่นของรัฐใหเ้ปน็ไปอย่าง          - กจิกรรมปลูกปา่ในพื้นทีโ่ครงการฟื้นฟปูา่ตามมาตรา 25 พระราชบญัญติัปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นทีท่ีบ่กุรุก 1,770 ไร่ 6,903,000       สสป.
มีประสิทธิภาพ          - กจิกรรมสร้างฝายต้นน้ าในพื้นทีป่า่ต้นน้ า 6,366 แหง่ 43,720,000     สสป.
(6) ฟื้นฟพูื้นทีป่า่ไม้ในพื้นทีเ่ปา้หมาย**
(7) จัดท าแปลงสาธิต แปลงวิจัย เพื่อเปน็แปลงปลูกปา่ตัวอย่างทีเ่หมาะสมในแต่ละพื้นที่

2) ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูปา่เสือ่มโทรม
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชุนและทกุภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
(2) ปรับทศันคติชุมชนในเขตปา่และใกล้เคียงใหเ้ข้ามามีส่วนร่วม
(3) สนับสนุนภาคเอกชนใหม้ีบทบาทในการด าเนินกจิกรรมเกีย่วกบัความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility; CSR) ในรูปแบบประชารัฐ
(4) อนุญาตใหเ้อกชนหรือประชาชนเข้าท าประโยชน์ในพื้นทีป่า่เส่ือมโทรมเพื่อปลูกสร้างสวนปา่ หรือด าเนิน
กจิกรรมการฟื้นฟปูา่ไม้

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตส านึก
(1) พฒันาและเพิ่มศักยภาพบคุลากรในรูปแบบครูปา่ไม้ (ด้านการฟื้นฟ)ู
(2) ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ทกุรูปแบบ เช่น หน่วยปา่ไม้เคล่ือนที ่ครูปา่ไม้

4) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการฟ้ืนฟูปา่ตามแนวเขตชายแดน
(1) ร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นในการปลูกฟื้นฟตูามแนวชายแดน โดยจัดต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ
(2) ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC)

37,500 ไร่ 206,250,000    
2. ส่งเสริมการสร้างปา่ในพ้ืนที่ราษฎร พ้ืนที่ปา่สงวนแห่งชาตทิี่ราษฎรถือครอง การด าเนินงานตามโครงการสร้างปา่ สร้างรายได้ฯ  เปน็การด าเนินงานไปพร้อมกนัทัง้ 3 ด้าน ดังนี้ 2. กิจกรรมหลักส่งเสริมการสร้างปา่ในพ้ืนที่ราษฎรถือครองในรูปแบบสร้างปา่สร้างรายได้
ถือครองในรูปแบบสร้างปา่สร้างรายได้ ไดร้ับการปรับเปลีย่นจากปลูกพืชเกษตร 1) 1. ด้านการส่งเสริมใหร้าษฎรร่วมรักษาปา่ทีย่ังคงความอดุมสมบรูณ์มิใหถู้กท าลาย  โดยราษฎรต้องมีการเรียนรู้     2.1 กจิกรรมส่งเสริมและขยายผลการพฒันาปา่ไม้ตามแนวพระราชด าริ

เชิงเดีย่วมาเปน็ปลูกปา่ผสมผสาน เกดิความเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงของชุมชน ใหค้วามร่วมมือและปฏบิติั เพื่อสร้างจิตส านึกใหร้าษฎรเปน็ผู้รักษาปา่          - กจิกรรมสร้างปา่สร้างรายได้  37,500 ไร่ 206,250,000    สคร.
สามารถยังชีพอยูก่บัปา่อย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม          - กจิกรรมโครงการสร้างปา่สร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ 

           สยามบรมราชกมุารรี 15,000 แหง่/ไร่ 82,500,000     สคร.

2) ด้านการฟื้นฟปูา่ต้นน้ าล าธารทีถู่กท าลายจนเส่ือมโทรมใหคื้นสภาพอดุมสมบรูณ์ โดยใหม้ีทัง้ไม้ปา่ทีเ่ปน็ไม้ด้ังเดิมของพื้นที ่          - กจิกรรมโครงการแกไ้ขปญัหาเพื่อการอยูร่่วมกนัอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างปา่ตามแนวพระราชด าริ -                              10,350,000     สคร.
และไม้เกษตรทีส่ามารถสร้างรายได้ใหแ้กร่าษฎร เพื่อใหไ้ด้ปา่ทีม่ีสภาพใกล้เคียงปา่ธรรมชาติ

3) 3. ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นทีใ่หม้ีความเปน็อยูดี่ขึน้ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง โดยส่งเสริมใหม้ีการ
รวมกลุ่มท ากจิกรรมลดรายจ่าย สร้างรายได้ จัดกระบวนการใหร้าษฎรมีความรู้จัดการผลผลิตจากโครงการฯ

-                              -               
3. ส่งเสริมการปลูกตามเงือ่นไข คทช. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปา่ลุม่น้ า 1) ฟื้นฟพูื้นทีป่า่ลุ่มน้ าชัน้ที ่1, 2 (คทช.) 3. กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกตามเงือ่นไข คทช .

ชั้นที่ 1, 2 (คทช.) 3.22 ล้านไร่ (2.8+.42) 2) วิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์สมุนไพรและของปา่

1,770 ไร่ 6,903,000       
4. พ้ืนที่ตรวจยดึด าเนินคด/ีทวงคืนผืนปา่ พ้ืนที่ตรวจยดึด าเนินคด/ีทวงคืนผืนปา่ 1) ส่งเสริมใหร้าษฎรทีอ่ยูอ่าศัยท ากนิในพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาติทีป่รับเปล่ียนการใช้ประโยชน์จากการปลูกพชืเกษตร 4. กิจกรรมหลักพ้ืนที่ตรวจยดึด าเนินคด/ีทวงคืนผืนปา่

เชิงเด่ียวมาเปน็ปลูกปา่ผสมผสาน และใหร้าษฎรทีเ่ข้าร่วมมีรายได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถอยูร่่วมกบัปา่ได้อย่างยัง่ยืน     - กจิกรรมปลูกปา่ในพื้นทีโ่ครงการฟื้นฟปูา่ตามมาตรา 25 พระราชบญัญติัปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นทีท่ีบ่กุรุก 1,770 ไร่ 6,903,000       สฟฟ. (สสป.)
2) ฟื้นฟปูา่

-               
5. พัฒนาองค์ความรู้ดา้นการปา่ไม้สูชุ่มชน ชุมชนที่ไดร้ับการพัฒนาองค์ความรู้ 1) พัฒนาองค์ความรู้ดา้นการปา่ไม้ 5. กิจกรรมหลักพัฒนาองค์ความรู้ดา้นการปา่ไม้สูชุ่มชน

ดา้นการปา่ไม้ (1) เพิ่มองค์ความรู้ในการผลิตกล้าไม้สายพนัธุดี์ใหก้บัชุมชน เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนทัว่ไป
(2) เพิ่มองค์ความรู้การจัดการไม้สวนปา่เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตภณัฑจากไม้ใหก้บัชุมชน เกษตรกร
ผู้ประกอบการและประชาชนทัว่ไป
(3) เพิ่มองค์ความรู้การเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของปา่จากการจัดการพื้นทีป่า่ คทช. 1-2
(4) จัดท าฐานข้อมูลวิชาการปา่ไม้จากการส ารวจการจัดการพื้นทีป่า่เส่ือมสภาพในพื้นที ่คทช. 1-2

23 เครือข่าย 43,050 ไร่ 
 6,360 ราย

98,339,900     

6. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและ ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ปา่เศรษฐกิจ 1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบยีบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 6. กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปา่ปลูกแบบครบวงจร
อุตสาหกรรมจากปา่ปลูกแบบครบวงจร พ้ืนที่ปา่เศรษฐกิจในที่ดนิของรัฐ (1) ปรับปรุงและบงัคับใช้กฏหมาย กฎระเบยีบ มติ ครม. ทีเ่ปน็อปุสรรคต่อการเพิ่มพื้นทีส่วนปา่เศรษฐกจิรวมถึงเง่ือนไข     6.1 กจิกรรมพฒันาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบยีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมไม้เศรษฐกจิแบบครบวงจร

- พ้ืนที่ คทช. ลุม่น้ าชั้น 3, 4, 5 ก่อนมต ิครม. การปลูกไม้เศรษฐกจิ จากหน่วยงานต่างๆ**
 30 มิ.ย. 41 (2) พฒันากฏหมายใหม่เพื่อการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกจิแบบครบวงจร โดยเฉพาะพื้นทีน่อกเขตปา่
- พ้ืนที่ คทช. ลุม่น้ าชั้น 3, 4, 5 หลังมต ิครม. รวมถึงพระราชบญัญติัเกีย่วกบัการปลูกไม้เศรษฐกจิเปน็ทนุระยะยาว
 30 มิ.ย. 41  (3) พฒันาหลักเกณฑ์และวิธีปฏบิติัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านไม้เศรษฐกจิใหก้บัผู้ประกอบการ
- พ้ืนที่ สปก. และส่วนราชการอ่ืน และเกษตรกร  เช่น ลดขัน้ตอนการอนุญาต การตัดไม้ การขนส่งไม้ การขอต้ังโรงงานแปรรูปไม้ ฯลฯ

พ้ืนที่ปา่เศรษฐกิจในที่ดนิเอกชน 2) จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร     6.2 กจิกรรมจัดเตรียมพื้นทีร่องรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกจิแบบครบวงจร
- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและ (1) ก าหนดเขตพื้นทีส่่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกจิของประเทศ โดยมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภมูิศาสตร์
อุตสาหกรรมจากพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ เพื่อก าหนดเขตพื้นทีส่่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกจิของประเทศทีเ่หมาะสม**

(2) ประเมินความเหมาะสมของพื้นทีส่่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกจิส าหรับพื้นทีป่ลูกไม้โตเร็วในระยะแรกพจิารณาพื้นทีป่ลูก
ใกล้โรงไฟฟา้เดิมทีม่ีเชือ้เพลิงไม่เพยีงพอ**

ป ี64โครงการ/กิจกรรมตวัชีว้ัดของแนวทางย่อยแนวทางย่อย

แผนปฎบิัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปา้หมายหลักกรมปา่ไม้ : 1) ปอ้งกันรักษาปา่ พัฒนา และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขยีว

หน่วยงานรับผิดชอบ

                                2) บริหารจัดการที่ดนิปา่ไม้อย่างเปน็ระบบและเปน็ธรรม

วิธีการ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ
1. ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมสภาพ 

  



เป้าหมายแนวทางการพัฒนา
2. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ

เปา้ยหมาย วงเงิน

ป ี64โครงการ/กิจกรรมตวัชีว้ัดของแนวทางย่อยแนวทางย่อย หน่วยงานรับผิดชอบวิธีการ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ
1. ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมสภาพ 

  

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มสวนปา่เศรษฐกจิในทีดิ่นเอกชน**
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มสวนปา่เศรษฐกจิโดยอนุญาตใหใ้ช้ประโยชน์พื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาติเส่ือมโทรม
(ลุ่มน้ า ชัน้ 3,4 และ 5)และพื้นทีม่ีไ่ด้อนุญาตในโครงการของ คทช.**
(5) ฟื้นฟแูละพฒันาพื้นทีเ่พื่อรองรับการปลูกไม้ในเขตส่งเสริมไม้เศรษฐกจิ
(6) สร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนปลูกปา่เศรษฐกจิในทีดิ่นของตนเอง ด้านการบริหารจัดการสวนปา่ ระเบยีบ กฎหมาย
 มาตรการลดหย่อนภาษี แหล่งรับซ้ือไม้ และรวมถึงนวัตกรรม
(7) สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแกผู้่ปลูกสวนปา่ โดยชนิด ปริมาณ สอดคล้องกบัความต้องการ และกลไกของตลาด

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว     6.3 กจิกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นทีสี่เขียว
(1) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกจิ          - กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาการปลูกไม้เศรษฐกจิ 76 จังหวัด 5,469,500       สศม.

- สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแกผู้่ปลูกสวนปา่ โดยชนิด ปริมาณ สอดคล้องกบัความต้องการ และกลไกของตลาด          - กจิกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนปา่ 23 เครือข่าย 3,747,100       สศม.
- ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทีม่ีมูลค่าเพื่อเพิ่มปริมาณไม้ในประเทศ          - กจิกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกจิในพื้นทีป่ลูกไม้ยางพาราและพื้นทีเ่กษตรกรรม 18,600 ไร่ 500,000         สศม.
- สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทีม่ีมูลค่าภายใต้ทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง หรือระบบวนเกษตร          - กจิกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 5,250 ไร่ 1,927,500       สศม.
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกจิ และไม้มีค่าหายาก เช่น สัก พะยูง ตะเคียนทอง ฯลฯ          - กจิกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกจิ 10,000 ไร่ 55,437,000     สศม.
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนและการอนุรักษ์          - กจิกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเปน็เงินออมและเงินมรดกในพื้นทีส่วนยางพารา 1,000,000 กล้า 4,060,000       สสป.
- เผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส สนประดิพทัธ์ สะเดา กระถินณรงค์ เปน็ต้น**          - กจิกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว -                              14,511,400     สสป.
- ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อปอ้งกนัการแพร่กระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          - กจิกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออตุสาหกรรม 9,200 ไร่ 8,200,000       สศม.
- ส่งเสริมและสนับสนุนอตุสาหกรรมทีใ่ช้ไม้เปน็วัตถุดิบในการผลิต ทัง้ภายในประเทศและการส่งออก
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการในการเพิ่มผลผลิต และรายได้แกผู้่ปลูกปา่เศรษฐกจิ

(2) สนับสนุนกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นทีป่า่เศรษฐกจิและพื้นทีสี่เขียว
- เพาะช ากล้าไม้คุณภาพแจกจ่ายประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจเพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นทีสี่เขียว ทัง้ไม้โตเร็วและไม้โตช้า**
- เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการผลิตกล้าไม้
- ติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้และการปลูกต้นไม้ตามหลักสถิติ รวมทัง้การจัดท าฐานข้อมูล
และใช้เทคโนโลยีทีท่นัสมัย

4) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร     6.4 กจิกรรมวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้เศรษฐกจิแบบครบวงจร
(1) ส่งเสริมและพฒันางานวิจัย
  - วิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรปา่ไม้อย่างยัง่ยืน โดยการมีส่วนร่วม
  - พฒันาและต่อยอดงานวิจัยด้านปา่ไม้สู่เชิงพาณิชย์
  - สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย และสร้างวัฒนธรรมการวิจัยแบบบรูณาการ
(2) พฒันาศักยภาพการวิจัยด้านปา่ไม้
  - พฒันากลไกและบรูณาการงานวิจัยด้านปา่ไม้
  - พฒันาโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัย (Intrastructure) เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี การวิจัยใหเ้หมาะสม และทนัสมัย

  - เสริมสร้างและสนับสนุนผลงานวิจัยใหม้ีมาตรฐาน
  - ผลงานวิจัยสามารถน าไปขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปญัญา
  - พฒันาระบบติดตามและประเมินผล
  - พฒันาศักยภาพนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
  - พฒันาองค์กรการวิจัยและพฒันาการปา่ไม้ระดับชาติ
  - ประสานความร่วมมือการวิจัยด้านปา่ไม้ทัง้ในและต่างประเทศ
(3) พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการวิจัยด้านปา่ไม้
  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยด้านปา่ไม้และใหบ้ริการข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Network)
  - เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านปา่ไม้
  - บริการทางด้านวิชาการปา่ไม้เชิงรุก โดยหน่วยปฏบิติัการเคล่ือนที ่(Mobile unit)
  - ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยการปา่ไม้เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และต่อยอดเชิงพาณิชย์
  - สร้างเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านปา่ไม้

5) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพ่ือส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร     6.5 กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมไม้เศรษฐกจิแบบครบวงจร
(1) พฒันาบคุลากรในด้านการส่งเสริมการส่งเสริมไม้เศรษฐกจิ การเพาะช ากล้าไม้         '- กจิกรรมเกบ็รวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิน่ก าเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC 

          และการออกใบอนุญาตส่งออก 6,360 ราย 2,732,700       สศม.

(2) ศึกษาและวิเคราะหช์นิดไม้ทีม่ีมูลค่า รวมทัง้องค์ความรู้ ในด้านการปลูก การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ 
และการตลาด
(3) พฒันาเทคนิคการใช้ประโยชน์ไม้ทีม่ีมูลค่า เทคนิคการเพาะช ากล้าไม้ เพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกจิ
(4) ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลการปลูกปา่เศรษฐกจิ
(5) พฒันาระบบฐานข้อมูลด้านปา่ไม้
   - จัดท าข้อมูลด้านพลังงานจากไม้และชีวมวล
   - รวบรวมและจัดท าข้อมูลด้านปา่ไม้เพื่อสนับสนุนการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
   - รวบรวมและจัดท างานวิจัยสมุนไพรและภมูิปญัญาทอ้งถิน่
(6) พฒันาระบบการใหบ้ริการข้อมูลไม้เศรษฐกจิแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ ( one stop service) รวมถึงช่องทาง
ในการเข้าถึงข้อมูลและการรับบริการ

6) พัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาดเพ่ือสร้างแรงจูงใจปลูกไม้เศรษฐกิจ     6.6 กจิกรรมพฒันามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจปลูกไม้เศรษฐกจิ
(1) พฒันาระบบและกลไกมาตรการทางการคลังและการเงินเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกจิแบบครบวงจร 
จัดต้ังกองทนุส่งเสริมไม้เศรษฐกจิแบบครบวงจร รวมถึง มาตรการต่างๆเพื่อจูงใจใหป้ระชาชนปลูกไม้เศรษฐกจิมากขึน้

(2) จัดหาและสนับสนุนแหล่งเงินทนุ ในการปลูกปา่เศรษฐกจิรูปแบบต่างๆ ทัง้ระยะส้ันและระยะยาว
(3) ประสานเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนทีด่ าเนินการส่งเสริมการปลูกหรือรับซ้ือผลิตผลทางการเกษตร

ใหส่้งเสริมการปลูกหรือรับซ้ือผลผลิตทีผ่ลิตในทีดิ่นทีม่ีการใช้ประโยชน์อย่างถูกกฎหมาย
(4) ส่งเสริมบทบาทธุรกจิภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกจิ
(5) พฒันาระบบและกลไกทางการตลาดไม้เศรษฐกจิเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทัง้ในและต่างประเทศ

(6) สนับสนุนการต้ังวิสาหกจิชุมชน ผลิตเชือ้เพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว**
7) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร     6.7 กจิกรรมพฒันาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกจิแบบครบวงจร

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กดิการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ปลูกปา่ทีเ่ข้มแข็ง  '- กจิกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้านอตุสาหกรรมไม้ -                              875,000         สศม.
(2) สร้างเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกจิต้นแบบ
(3) ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ปลูกปา่
(4) เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปลูกปา่ต่างๆ และแหล่งรับซ้ือไม้ เพือ่ประโยชน์ในด้านบริการจัดการสวนปา่ การส่งเสริมการลงทนุ

ด้านการตลาด
(5) ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกจิส าหรับเกษตรกรรายย่อย
(6) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านไม้เศรษฐกจิสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
(7) ผลักดันไม้เศรษฐกจิสู่การพฒันาอาชีพเกษตรกรและผู้ประกอบการ

พ้ืนที่สวนปา่เศรษฐกิจและปริมาณ 8) พัฒนาระบบการรับรองดา้นปา่ไม้ที่ถูกตอ้งตามกฎหมายที่ไดม้าตรฐานอยา่งยัง่ยนื 6.8 พฒันาระบบการรับรองด้านปา่ไม้ทีถู่กต้องตามกฎหมายทีไ่ด้มาตรฐานอย่างยัง่ยืน (Forest Certification System)
ผลิตภณัฑ์ไม้ที่ไดร้ับการรับรองเพ่ิมขึ้น (Forest Certification System)  '- กจิกรรมจัดท ามาตรฐานรับรองการปา่ไม้เพื่อรองรับ พรบ. สวนปา่ และมาตรฐานอืน่ๆ ในระดับสากล 3 แหง่ 879,700         สศม.



เป้าหมายแนวทางการพัฒนา
2. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ

เปา้ยหมาย วงเงิน

ป ี64โครงการ/กิจกรรมตวัชีว้ัดของแนวทางย่อยแนวทางย่อย หน่วยงานรับผิดชอบวิธีการ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ
1. ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมสภาพ 

  

(1) พฒันา National Criteria & Indicators (C&I) และ Chain of Custody (CoC) ทีเ่หมาะสมในการจัดการ

ทรัพยากรปา่ไม้อย่างยัง่ยืน โดยบรูณาการการมีส่วนร่วมกบัภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
(2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมทกุภาคส่วนในการด าเนินการตามมาตรฐานการรับรองปา่ไม้ 
(Forest certification) ของชาติ
(3) ด าเนินการผลักดันมาตรฐานของชาติใหเ้ปน็ทีย่อมรับและเทยีบเทา่มาตรฐานระดับสากล
(4) พฒันาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานของชาติ
(5) สนับสนุนอตุสาหกรรมทีใ่ช้ผลิตผลจากปา่ไม้และสมุนไพรครบวงจร เพื่อใหม้ีการขยายตัวของอตุสาหกรรม
ทีใ่ช้ผลิตผลจากปา่ไม้และสมุนไพร**

60 แหง่ 26,629,300     
7. บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย ร้อยละ 80 ของหน่วยงานและบคุลากรที่ (1) พฒันาและบรูณาการศูนย์และสถานีวิจัยทีม่ีอยูแ่ล้วเพื่อรองรับงานวิจัยทัง้หมดของกรมปา่ไม้ 7. กจิกรรมหลักบริหารจัดการและพฒันางานวิจัย

ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพดา้นการปฏบิตังิาน (2) พฒันาและบรูณาการหอ้งปฏบิติัการงานวิจัยในทกุ ๆ ด้านเพื่อใหเ้ปน็มาตรฐานสากล    - กจิกรรมบริหารจัดการงานวิจัย 60 หน่วย 26,629,300     สวพ.
ราชการและงานวิจัยดา้นการปา่ไม้ภายใน (3) พฒันาศักยภาพนักวิจัยและการวิจัยด้านการปา่ไม้เพื่อมาตรฐานสากล
ระยะเวลาที่ก าหนด (4) พฒันาและบรูณาการแหล่งรวบพนัธุก์รรมพชืทีใ่ช้ในการทดลองวิจัยและจัดเกบ็เมล็ดไม้พนัธุดี์

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนกล้าไม้สายพนัธุดี์สู่ชมุชน
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนเคร่ืองมือและเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยสู่มาฐานสากล
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงปลูกปา่เพื่อการวิจัย
(8) ส่งเสริมและบ ารุงรักษาแปลงปลูกปา่เพื่อการวิจัย

10 ชุมชน/ 5แหง่ 4,559,700       
8. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สูชุ่มชน ชุมชนที่ไดร้ับการพัฒนาและถ่ายทอด (1) ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยสู่ชมชนเพื่อเพิ่มมูลค่างานวิจัยใหม้ีประสิทธิภาพ 8. กิจกรรมหลักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สูชุ่มชน

องค์ความรู้งานวิจัยดา้นการปา่ไม้ 10 ชุมชน (2) สนับสนุนองค์ความรู้ในการพฒันาสวนปา่เศรษฐกจิและการใช้ประโยชน์จากไม้สวนปา่เศรษฐกจิ     - กจิกรรมพฒันาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 10 ชุมชน 4,011,400       สวพ.
ใหม้ีประสิทธิภาพสุงสุด     - กจิกรรมโครงการส่งเสริมและพฒันาพนัธุไ์ม้ปา่ดิบชืน้เปน็พชืเศรษฐกจิ จังหวัดยะลา 5 แหง่ 548,300         สคร.

(3) ส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมต่าง ๆ ในการปลูกและการใช้ประโยชน์จากไม้สวนปา่เศรษฐกจิในพื้นทีข่องเกษตรกร
หรือชุมขน
(4) ส่งเสริมและพฒันาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปา่ไม้ทัง้ 4 ภาคเพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
(5) ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ
(6) พฒันาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านปา่ไม้และระบบสารสนเทศ
(7) สัมมนาและฝึกอบรมองค์ความรู้งานวิจัยสู่ชุมชน
(8) บริหารจัดการงานวิจัยด้านปา่ไม้เพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปญัญา
(9) ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑืจากไม้และของปา่
(10) พฒันาศูนย์ส่งเสริมพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของปา่ทัง้ 2 ศูนย์
(11) จัดต้ังกลุ่มส่งเสริมพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของปา่ 10 กลุ่ม
(12) ส่งเสริมและจัดท าการเพาะช ากล้าของปา่เพื่อชุมชน

26 เร่ือง -               
9. สนับสนุนการด าเนินการวิจัยที่ใช้ ผลการวิจัยที่ไดต้ามเปา้หมาย 26 เรื่อง (1) ศึกษาวิจัยการอนุรักษ์พนัธุพ์ชืสมุนไพรจากปา่ การปลูกในถิน่ก าเนิดและนอกถิน่ก าเนิด 9. กจิกรรมหลักสนับสนุนการด าเนินการวิจัยทีใ่ช้ผลผลิตจากปา่ไม้และสมุนไพรอย่างครบวงจร
ผลผลิตจากปา่ไม้และสมุนไพรอยา่ง (2) ศึกษาและส ารวจปริมาณและความหนาแน่นของพชืสมุนไพรในปา่    - กจิกรรมวิจัยและพฒันาพนัธุพ์ชืสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน 26 เร่ือง สวพ.
ครบวงจร (3) ศึกษาสารส าคัญในพชืสุมนไพรหายากหรือใกล้สุญพนัธุท์ีม่ีศักยภาพทางเศรษฐกจิ

(4) จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ของพชืสมุนไพรในรูปแบบศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน
(5) จัดต้ังศูนย์รวมพนัธุเ์พื่อการเรียนรู้พชืสมุนไพรหายากในแต่ละทอ้งถิน่
(6) ศึกษาวิจัยการอนุรักษ์และพฒันาพนัธุพ์ชืสมุนไพรทีม่ีศักยภาพทางเศรษฐกจิ
(7) ศึกษาและส ารวจพนัธุพ์ชืสมุนไพรทีม่ีศักยภาพทางยา

-               
10. สนับสนุนการด าเนินงานวิจัย ผลการวิจัยที่ไดต้ามเปา้หมาย 18 โครงการ (1) การวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านปา่ไม้ 10. กจิกรรมหลักสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยเพื่อพฒันาและสร้างนวัตกรรมการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากปา่ไม้ และการจัดการสวนปา่ไม้

เศรษฐกจิแบบครบวงจร
เพ่ือพัฒนาและสร้างนวัตกรรม  - พฒันานวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้เพื่อเสริมสร้างผลิตภาพของชุมชน
การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากปา่ไม้  - วิจัยและพฒันาไม้และของปา่ในสวนปา่เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์
และการจัดการสวนปา่ไม้เศรษฐกิจ  - วิจัยและพฒันาคุณภาพของการบรูเพื่อการใช้ประโยชน์
แบบครบวงจร  - ศึกษาการสกดัดีเอน็เอจากชิน้ไม้สกลุ Hopea และไม้สกลุ Shorea

 - ศึกษาการใช้ประโยชน์จากการเปล่ียนสวนยางพาราเปน็ปา่ยางแบบยัง่ยืน : หลักฐานจากวิธีการทดลองทางเลือก

ในพื้นทีภ่าคใต้ของประเทศไทย
(2) การวิจัยและพฒันางานปา่ไม้
 - พฒันาสายพนัธุลู์กผสมพนัธุไ์ม้สกลุอะคาเซียเพื่อสวนปา่และอตุสาหกรรม
 - ศึกษาการจัดการสวนปา่สักอย่างยัง่ยืนเพื่อเกษตรกร (ระยะทีส่อง)
 - ศึกษาการใช้ประโยชน์สีเสียดเปลือกและสีเสียดแกน่
 - ศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้ตามศักยภาพการใช้
 - วิจัยและพฒันานวัตกรรมไผ่เพื่อเศรษฐกจิชุมชน
 - ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแมลงและเหด็ราในระบบนิเวศปา่สนและการใช้ประโยชน์เนื้อไม้สน
 - ศึกษาและทดสอบความเพิ่มพนูทางพนัธุข์องสัก
(3) เพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านปา่ไม้ใหเ้ปน็มาตรฐานสากล
(4) ศึกษาค้นคว้าข้อเทจ็จริงและความสัมพนัธ์ของปา่ไม้เพื่อการเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ์ปา่ไม้ในชัน้พื้นฐาน
(5) พฒันาต่อยอดการน าเอาผลการวิจัยประยุกต์ไปใช้ทดลองแกไ้ขปญัหาหรือน าไปประยุกต์ใช้ให้
เกดิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยสถาบนัการศึกษา สถาบนัการวิจัย
ทัง้ในและต่างประเทศ
(7) ส่งเสริมการผลิตและพฒันาบคุลากรวิจัยทีส่อดคล้องกบัความต้องการของทกุภาคส่วน



แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท
เปา้หมายแนวทางการพัฒนา 1. เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  และประชาชนในการอนุรักษ์และจัดการพ้ืนที่สีเขียว

เปา้ยหมาย วงเงิน

1. จัดตั้งและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวใน พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท 1) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท -                                 38,783,200         
เขตเมืองและเขตชนบทในพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น (1) ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพฒันาใหม้ีพื้นที่สีเขียว 1. กิจกรรมหลักจัดตั้งและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบทในพ้ืนที่ของหน่วยงานกรมปา่ไม้
ของหน่วยงานกรมปา่ไม้ ในเขตเมืองและเขตชนบท     1.1 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท

(2) ก าหนดเป้าหมายสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบทที่เหมาะสม          - กิจกรรมฟื้นฟปู่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 50 กิโลเมตร 38,783,200         สสป.
(3) จัดต้ังป่าในเมืองที่เป็นพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท
(4) ดูแล บ ารุง รักษาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท

2) พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีศักยภาพเพ่ือเปน็แหล่งนันทนาการ
(1) ประชุมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่
(2) ส ารวจพื้นที่ วางผังบริเวณ  แบ่งเขตการจัดการ และประเมินศักยภาพพื้นที่
(3) พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเป็นแหล่งนันทนาการ
(4) ก าหนดพฒันากิจกรรมนันทนาการ 

-                                 384,681,600       
2. สนับสนุนกล้าไม้เพ่ือส่งเสริมการ สนับสนุนกล้าไม้เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกล้าไม้ 2. กิจกรรมหลักสนับสนุนกล้าไม้เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว…กล้า (1)  ส ารวจความต้องการกล้าไม้ของประชาชน/หน่วยงานท้องที่     2.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกล้าไม้

(2) สนับสนุนกล้าไม้ เพื่อน าไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน          - กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
           สยามบรมราชกุมารี  พื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์

และพฒันา 16 แหง่
966,600             สคร.

(3) สนับสนุนกล้าไม้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ วัด โรงเรียน และประชาชนทั่วไป
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

         - กิจกรรมโครงการพฒันาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
 พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู
และพฒันา 125 แหง่

38,191,800         สคร.

         - กิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ
 หมู่บ้านได้รับการส่งเสริม
การด าเนินงานด้านป่าไม้

ควบคู่กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต 9 หมู่บ้าน

700,900             สคร.

(4) ติดตามและประเมินผลการน ากล้าไม้ไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว          - กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว   46.2000 ล้านกล้า 196,512,800       สสป. ส่วนผลิตกล้าไม้
(5) สร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการติดตามและการเข้าร่วมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว          - โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะช ากล้าไม้  

8 หลัง 3,565,200          สสป. ส่วนผลิตกล้าไม้

(6) พฒันาและส่งเสริมกล้าไม้ประจ าท้องถิ่น          - กิจกรรมผลิตกล้าไม้ 40.8700 ล้านกล้า 134,308,000       สสป.
(7) พฒันากล้าไม้พนัธุดี์          - กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟส่ิูงแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

           อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  พื้นที่ได้รับการพฒันาใหเ้ป็น
แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 1 แหง่

2,728,300          สคร.

         - กิจกรรมโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กลุ่มป่าตะวันออก
5 แหง่ 7,708,000          สคร.

50 แหง่ 53,531,800         
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิม จ านวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 3. กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท
พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบทจัดการพ้ืนที่สีเขียว (1) สร้างความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชนในการเพิ่มและพฒันา    3.1 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท         - กิจกรรมน้อมน าศาสตร์พระราชาใหค้นอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน  50 แหง่ 15,340,000         สคร.
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท         - กิจกรรมโครงการพฒันาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ                                   -   38,191,800         สคร.
(3) เสริมสร้างองค์ความรู้ใหก้ับชุมชนในการจัดการป่าในเมือง
(4) สร้างแรงจูงใจในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

24 ศูนย์ 13,799,200         
4. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม จ านวนศูนย์ปฏบิตักิารรุขกรปา่ไม้ 24 ศูนย์ 1) ส่งเสริมและพัฒนางานดา้นรุกขกรรม 4. กิจกรรมหลักพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรปา่ไม้ตามแนวทางประชารัฐ
ในการจัดการทรัพยากรปา่ไม้ (1) จัดต้ังศูนย์ประสานงานชุดปฏบิัติการงานด้านรุกขกรกรมป่าไม้    4.1 กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
ตามแนวทางประชารัฐ (2) สร้างเครือข่ายรุกขกรในพื้นที่ทั่วประเทศ         - กิจกรรมรุกขกร 24 ศูนย์ 13,799,200         สวพ.

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านรุกขกรรมใหแ้ก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
(4) พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดปฏบิัติทั่วประเทศเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานสากล
(5) พฒันาระบบฐานข้อมูลงานรุกขกรและการจัดการด้านรุกขกร

หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าหมายหลักกรมป่าไม้ : 1) ป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
แผนปฎบิัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                2) บริหารจดัการที่ดินป่าไม้อยา่งเป็นระบบและเป็นธรรม

ตัวชี้วัดของแนวทางยอ่ยแนวทางยอ่ย โครงการ/กิจกรรม ปี 64วิธีการ



แนวทางการพัฒนาที ่6 การบรหิารจัดการทรพัยากรป่าไม้
เป้าหมายแนวทางการพัฒนา 1. ปรบัปรงุเทคโนโลยสีารสนเทศให้เหมาะสมและทันสมัย

2. ระบบบรหิารงานมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรมีสมรรถนะสูง
4. เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้
5. มีระเบียบกฎหมายทีท่ันสมัย
6. บูรณาการความรว่มมือดา้นการป่าไม้ระหว่างประเทศ และเป็นศูนยก์ลางความรว่มมือดา้นการป่าไม้อาเซียน

เปา้ยหมาย วงเงิน

1. ปรบัปรงุเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบสารสนเทศไดร้บัการปรบัปรงุและพัฒนา 1) ปรบัปรงุเทคโนโลยสีารสนเทศให้เหมาะสมและทันสมัย โครงการการบรหิารจัดการทรพัยากรป่าไม้ 15 ระบบ 12,707,800.00   
เพ่ือรองรบัการบรหิารจัดการทรพัยากร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (1) เชือ่มโยงฐานข้อมูลทั้งองค์กร 1. กิจกรรมหลักปรบัปรงุเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือรองรบัการบรหิารจัดการทรพัยากรป่าไม้
ป่าไม้ (2) เชือ่มโยงฐานข้อมูลกบัหน่วยงานอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง    1.1 กจิกรรมปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและทันสมัย

(3) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการการใช้ข้อมูล         - กจิกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ระบบ 12,707,800       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
(4) พัฒนานวัตกรรมการให้บริการสารสนเทศ เช่น AI
(5) สร้างหน้าจอแสดงผล (DASH BOARD) สรุปส าหรับผู้บริหาร
(6) การพัฒนาเทตโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการด้านการป่าไม้
(7) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านการรวบรวม จดัเกบ็ข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูล
(8) พัฒนาอุปกรณ์สารสนเทศให้พอเพียงกบัการใช้งานของเจา้หน้าที่

26 โครงการ 904 คร้ัง 2,796,053,000   
2. พัฒนาการบรหิารจัดการงานป่าไม้  - มีการสรรหาและบรหิารบุคคลากรตาม 1) พัฒนาการบรหิารจัดการงานป่าไม้ 2. กิจกรรมหลักพัฒนาการบรหิารจัดการงานป่าไม้โดยจัดท าแผนพัฒนาทุกดา้นเพ่ือรองรบัการพัฒนางานป่าไม้
โดยจัดท าแผนพัฒนาทุกดา้นเพ่ือ หลักธรรมาภิบาล (1) พัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กรในทุกระดับทั้งด้านโครงสร้าง ระบบงาน และการบริหารบุคคล    2.1 กจิกรรมพัฒนาการบริหารจดัการงานป่าไม้
รองรบัการพัฒนางานป่าไม้  - รอ้ยละ 80 ของหน่วยงานทีไ่ดร้บัการพัฒนา (2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน ในด้านต่างๆตามบริบทของ         - กจิกรรมอ านวยการงานบริหารกลาง (ส านักบริหารกลาง) 36 หน่วยงาน 20,867,100       สบก. (ส่วนอ านวยการ)

ดา้นการปฏิบัตริาชการตามแผนงานภายใน การพัฒนาประเทศ         - กจิกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 39 หน่วยงาน 74,360,400       สผส.
        - โครงการเพิ่มศักยภาพการจดัการงานป่าไม้ 1 งาน 41,585,700       สผส.

ระยะเวลาทีก่ าหนด (3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ เพื่อรองรับการพัฒนางานในทุกด้าน         - กจิกรรมอ านวยการงานตรวจสอบภายใน ร้อยละ100 286,700           กลุ่มตรวจสอบภายใน
 - มีการจัดสวัสดกีารช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ (4) พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศ ในการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้ และปฏิบัติตาม         - กจิกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ ร้อยละ 100 7,918,100         ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ
ผู้พิทักษ์ป่า พันธกรณีด้านการป่าไม้ ระหว่างประเทศ         - กจิกรรมการบริการประชาชน ร้อยละ 80 460,100           สบก. (ศูนย์บริการประชาชน)
 - ระดบัความพึงพอใจตอ่การรบับรกิาร (5) พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อรองรับการบริหารงานป่าไม้         - กจิกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 36 หน่วยงาน 1,079,300 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ของผู้ใช้บรกิาร         - กจิกรรมบริหารจดัการงานนิติการ 3,000 เร่ือง 4,307,800         สกม.

        - กจิกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ส านักบริหารกลาง) 250 คน 440,600           สบก. (ส่วนฝึกอบรม)
        - กจิกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 3 โครงการ 10,422,500       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
        - กจิกรรมบริหารงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ร้อยละ 80 1,269,900         สผส.
        - กจิกรรมอ านวยการงานประชาสัมพันธ์ (ส านักบริหารกลาง)

1,200 คร้ัง 2,561,200          สบก. (ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่)

        - กจิกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้ (ส านักบริหารกลาง)  ร้อยละ 100 2,630,493,600    สบก. (ส่วนอ านวยการ/ส่วนการ
เจา้หน้าที่/ส่วนการคลัง)

-                                -                  
3.  พัฒนากฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้  - กฎหมาย และกฎหมายล าดบัรอง ไดร้บั 1) การปรบัปรงุและแก้ไขกฎหมาย และกฎหมายล าดบัรอง 3.  กิจกรรมหลักพัฒนากฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้

การปรบัปรงุและแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพ (1) วิเคราะห์และทบทวน กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการจดัการป่าไม้ทุกระดับ
ตามหลักนิตธิรรมและหลักประชาธิปไตย (2) เสนอขอพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการจดัการป่าไม้ที่จ าเป็นต่อสถานการณ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ปัจจบุันให้เกดิประโยชน์ในการด าเนินการเกีย่วกบัการป่าไม้
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 - มีการจัดตัง้หน่วยงานเพ่ือด าเนินการ
แก้ไข ปรบัปรงุ พัฒนากฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

เปา้หมายหลักกรมปา่ไม้ : 1) ปอ้งกันรักษาปา่ พัฒนา และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
แผนปฎบิตัริาชการกรมปา่ไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

                                2) บริหารจัดการที่ดนิปา่ไม้อยา่งเปน็ระบบและเปน็ธรรม

โครงการ/กิจกรรมวิธีการตวัชีว้ัดของแนวทางยอ่ยแนวทางยอ่ย ป ี64



แนวทางการพัฒนาที ่6 การบรหิารจัดการทรพัยากรป่าไม้
เป้าหมายแนวทางการพัฒนา 1. ปรบัปรงุเทคโนโลยสีารสนเทศให้เหมาะสมและทันสมัย

2. ระบบบรหิารงานมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรมีสมรรถนะสูง
4. เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้
5. มีระเบียบกฎหมายทีท่ันสมัย
6. บูรณาการความรว่มมือดา้นการป่าไม้ระหว่างประเทศ และเป็นศูนยก์ลางความรว่มมือดา้นการป่าไม้อาเซียน

เปา้ยหมาย วงเงิน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมวิธีการตวัชีว้ัดของแนวทางยอ่ยแนวทางยอ่ย ป ี64

6 คร้ัง 1,044,000         
4. การพัฒนาดา้นความรว่มมือ รอ้ยละโครงการความรว่มมือดา้นการป่าไม้ 1) พัฒนาดา้นความรว่มมือดา้นการป่าไม้ระหว่างประเทศ 4. กิจกรรมหลักการพัฒนาดา้นความรว่มมือดา้นการป่าไม้ระหว่างประเทศ
ดา้นการป่าไม้ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศประสบความส าเรจ็ (1) การบูรณาการความร่วมมือด้านการป่าไม้ กบัอาเซียน และนานาชาติ  รวมถึงองค์ภาครัฐ และองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ    4.1 กจิกรรมพัฒนาด้านความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

(2) รองรับการอนุวัติตามพันธกรณีด้านการป่าไม้ที่เกีย่วข้องในความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก         - กจิกรรมข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA) 6 คร้ัง 1,044,000         สศม.
(3) ผลักดันให้มีการด าเนินการตามข้อตกลงและพันธกรณีด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
(4) น ากลไกความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศมาด าเนินการให้เกดิเป็นรูปธรรม
(5) ผลักดันให้มีการด าเนินการตามแผนและข้อตกลงที่เกีย่วกบัทรัพยากรป่าไม้ภายใต้ประชาคมอาเซียน
(6) ส่งเสริมศักยภาพให้กบับุคลากรของกรมป่าไม้ให้มีความพร้อม/มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการป่าไม้
ระหว่างประเทศ
(7) เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

 28,500 ราย 584,843,400     

5. การให้บรกิารการอนุญาตและ การบรกิารดา้นการอนุญาตและรบัรอง 1) ดา้นการอนุญาต 5. กิจกรรมหลักการให้บรกิารการอนุญาตและการรบัรองดา้นการป่าไม้

การรบัรองดา้นการป่าไม้ ดา้นการป่าไม้ไดร้บัการบรหิารจัดการ (1) ให้บริการการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ / ไม้และของป่า / ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ / การน าไม้และของป่าเคล่ือนที่    5.1 กจิกรรมด้านการอนุญาต
(2) ด าเนินการตาม พ.ร.บ. เล่ือยโซ่ยนต์         - กจิกรรมบริการด้านการอนุญาต 17,500 ราย 5,889,100         ส านักการอนุญาต
(3) ติดตามตรวจสอบการให้บริการหลังการอนุญาต         - กจิกรรมด าเนินการตามพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545  11,000 ราย 1,311,800         ส านักการอนุญาต
(4) เพิ่มศักยภาพการอนุญาตด้านการป่าไม้         - กจิกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ 20 หน่วยงาน 1,146,800         สศม.
(5) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการอนุญาต

2) ดา้นการรบัรอง    5.2 กจิกรรมด้านการรับรอง
(1) พัฒนาระบบรับประกนัความถูกต้องตามกฎหมายของไม้         - กจิกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร ร้อยละ 80 1,971,700         สศม.
(2) ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้

250 ราย 745,300           
6. ตรวจสอบรบัรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ รอ้ยละ 80 ของผู้มาขอรบัการบรกิาร (1) ตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานไม้และผลิตภัณฑ์ป่าไม้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 6. กิจกรรมหลักตรวจสอบรบัรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้
ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ ไดร้บัใบรบัรองชนิดและคุณภาพไม้ทีถู่กตอ้ง (2) ออกใบรับรองชือ่ชนิด (ชือ่วิทยาศาสตร์)  และคุณสมบัติไม้เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบตามชนิดไม้    6.1 กจิกรรมหลักบริการงานป่าไม้

ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ทีก่รมป่าไม้ก าหนด ทั้งตามกฏหมายในประเทศและตามข้อตกลงหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศเกีย่วกบัการค้าไม้         - กจิกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ 250 ราย 745,300           สวพ.
(3) การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ตามหลักวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์เนือ้ไม้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของกรมป่าไม้ในด้านการด าเนินคดีด้านป่าไม้
(4) พัฒนาเทคโนโลยีโดยการใช้โปรแกรมซอฟแวร์ในการตรวจพิสูจน์ไม้
(5) จดัต้ังห้องปฏิบัติการในการจดัท าฐานข้อมูล DNA ของไม้
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา    Flow Chart                      ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ 

ถ่ายทอด และเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการสู่ปฏิบัติการ 

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ติดตามผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติ
ราชการระหว่างดำเนินการ 

สิ้นสุด 

ตลุาคม 

ตลุาคม 

ตุลาคม – กันยายน 
ของปีงบประมาณ 

 

มกราคม – กันยายน  

กันยายน 

สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

ทุกหน่วยงาน, 
สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

ทุกหน่วยงาน, 
สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

สรุป และจัดทำเอกสารผลการติดตามการดำเนินงาน           
ตามแผนปฏิบัติการกรมป่าไม้ เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหารกรมป่าไม ้

ทุกหน่วยงาน, 
สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
คณะผู้จัดทำ 

แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          

ทีป่รึกษา 
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม ้ ที่ปรึกษา 
นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน ์ รองอธิบดีกรมป่าไม ้ ที่ปรึกษา 
นายสมศักดิ ์สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ที่ปรึกษา 
นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทีป่รึกษา 
นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ปรึกษา 

ผู้จัดทำ 
นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ  

สำนักแผนงานและสารสนเทศ 
ผู้จัดทำ 

นายนิรัญ มโนรัตน์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้จัดทำ 
นางสาวจุฑารัชต์ บุญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้จัดทำ 
นางสาวกรรธิมา ปฏิปทามรรค เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้จัดทำ 
นายพิสิฐ เทียนแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้จัดทำ 



 

 

กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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