
กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณทีไ่ดร้ับ

รวมงบประมาณทัง้ 5 แผนงาน 4,463,859,400

แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 1,163,888,800

แผนงานโครงการตามภารกิจประจ า 3,299,970,600

1. แผนงาน รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละแก้ไขปัญหาทีด่นิท ากิน 4,243,871,900

1.1 ผลผลิตที ่1 พ้ืนทีป่่าไมไ้ดร้ับการบริหารจัดการ 3,810,736,800

1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า 409,456,700

   1.1 กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 2,144,500

   1.2 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 407,312,200

2. กิจกรรมหลักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 75,360,100

   2.1 กิจกรรรมจัดการทีดิ่นป่าไม้ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 35,059,200

   2.2 กิจกรรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 14,779,600

   2.3 กิจกรรมขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ไขปัญหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 1,750,000

   2.4 กิจกรรมส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 5,376,500

   2.5 โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 16,644,800

   2.6 กิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรทีดิ่นและป่าไม้เพือ่สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวง ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 1,750,000

3. กิจกรรมหลักฟืน้ฟูป่าในพืน้ทีเ่อกสารสิทธิ์ 16,538,900

   3.1 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพือ่เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 16,538,900

4. กิจกรรมหลักฟืน้ฟูป่าไม้ 476,190,300

   4.1 กิจกรรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 266,909,600

   4.2 กิจกรรมโครงการฟืน้ฟูสภาพป่าเพือ่แก้ไขปัญหาภาวโลกร้อน ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 31,105,100



กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณทีไ่ดร้ับ

   4.3 กิจกรรรมเพาะช ากล้าไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 131,513,600

   4.4 กิจกรรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 4,525,600

   4.5 กิจกรรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 14,644,500

   4.6 กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าทีพ่้นการบ ารุง ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 8,492,900

   4.7 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 3,960,900

   4.8 โครงการค่าชดเชยดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 3,204,100

   4.9 โครงการเพิม่ศักยภาพงานเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 11,834,000

5. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 210,653,200

   5.1 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กร และเครือข่ายแบบบูรณาการ ส านักจัดการป่าชุมชน 3,431,800

   5.2 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา ส านักจัดการป่าชุมชน 2,391,700

   5.3 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 21,923,500

   5.4 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จังหวัดพิษณุโลก ส านักจัดการป่าชุมชน 2,312,600

   5.5 กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกร้อน ส านักจัดการป่าชุมชน 2,492,900
   5.6 โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ ส านักจัดการป่าชุมชน 787,100

   5.7 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาพันธุไ์ม่ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 1,671,600

   5.8 กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 4,113,900

   5.9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 4,405,100

  5.10 กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า ส านักวิจยัและพฒันาการป่าไม้ 4,994,700

  5.11 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 118,850,300

  5.12 กิจกรรมขยายผลการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 8,700,000
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  5.13 กิจกรรมเพิม่ศักยภาพโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 8,444,000

  5.14 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 25,000,000

  5.15 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 1,134,000

6. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ 2,607,537,200

   6.1 กิจกรรมอ านวยการงานบริหารกลาง ส านักบริหารกลาง 2,468,649,600

   6.2 กิจกรรมอ านวยการงานประชาสัมพันธ์ ส านักบริหารกลาง 3,870,400

   6.3 กิจกรรมอ านวยการงานแผนและสารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 70,404,700

   6.4 กิจกรรรมอ านวยการงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 286,700

   6.5 กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ ส านักความร่วมมือด้านการปา่ไม้ระหวา่งประเทศ 6,012,100

   6.6 กิจกรรมการบริการประชาชน ส านักแผนงานและสารสนเทศ 563,600

   6.7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,125,300

   6.8 กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ ส านักกฎหมาย 4,664,700

   6.9 กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ส านักการอนุญาต 7,937,400

 6.10 กิจกรรมด าเนินการตาม พ.ร.บ. เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ส านักการอนุญาต 1,892,200
 6.11 กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้และของป่าเคล่ือนที่ ส านักด่านป่าไม้ 1,529,400

 6.12 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 860,300

 6.13 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 4,025,200

 6.14 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 9,825,000

 6.15 กิจกรรมเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลงพืน้ทีป่่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 2,625,000

 6.16 โครงการเพิม่ศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 23,265,600

7. กิจกรรมหลักป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 800,000



กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณทีไ่ดร้ับ

   7.1 กิจกรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส านักบริหารกลาง 800,000

8. กิจกรรมหลักพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 8,255,000

   8.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 8,255,000

9. กิจกรรมหลักจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 3,445,400

   9.1 กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 3,445,400

10. กิจกรรมหลักแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,500,000

  10.1 กิจกรรมโครงการส ารวจการถือครองและพิสูจน์สิทธิท์ีดิ่นของราษฎร ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 2,500,000

โครงการที ่2 ปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไมใ้ห้ยั่งยืน 400,255,100

1. กิจกรรมหลักเพิม่ประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า 256,331,800

    1.1 กิจกรรมจัดต้ังหน่วยป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 230,331,800

    1.2 กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 26,000,000

2. กิจกรรมหลักเพิม่ศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า 67,873,000

    2.1 กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 50,575,000

    2.2 โครงการเพาะช ากล้าไม้พะยูงเพือ่การอนุรักษ์ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 17,298,000

3. กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 8,272,000

   3.1 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 8,272,000

4. กิจกรรมหลักฟืน้ฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 67,778,300

   4.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 45,458,300
   4.2 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีป่่าเศรษฐกิจ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 22,230,000

โครงการที ่3 จัดทีด่นิให้ประชาชนผู้ดอ้ยโอกาสอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 32,880,000

1. โครงการส ารวจการถือครอง เพือ่การจัดการทีดิ่นในพืน้ทีป่่าไม้ถาวร ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 20,000,000
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2. โครงการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงทีดิ่นของราษฎรในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติทีจ่ะด าเนินการ

จัดทีดิ่นท ากินให้ชุมชน ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 4,140,000

3. โครงการบริการด้านการอนุญาตและตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไข 8,740,000

    -กิจกรรมตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตและการตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์

ทีดิ่นของราษฎรทีไ่ด้รับอนุญาต ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 4,740,000

    -กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ส านักการอนุญาต 4,000,000

2. แผนงานที ่ส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 18,360,000

2.1 โครงการที ่1 ความร่วมมอืการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 18,360,000

   1. กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพือ่ส่งออกไปนอกอาณาจักร ส านักรับรองการป่าไม้ 2,200,000

   2. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพือ่ส่งเสริมความร่วมมือเคร่ือข่ายภาครัฐ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 11,160,000
   3. กิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 5,000,000

3. แผนงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 95,601,200

3.1 โครงการที ่1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศ 95,601,200

   1. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 91,206,300

   2. กิจกรรมวิจัยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 4,394,900

4. แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 60,640,900

4.1 ผลผลิตที ่1 องค์ความรู้งานวิจัยดา้นป่าไม้ 60,640,900



กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณทีไ่ดร้ับ

1. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ 60,640,900

   1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 26,518,600

   1.2 กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี  ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 3,225,500

   1.3 กิจกรรมวนวัฒนวิจัย  ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 11,834,900
   1.4 กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม ้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 685,000

   1.5 กิจกรรมวิจัยและการพัฒนาใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 5,523,400

   1.6 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลผลิตป่าไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 7,332,500
   1.7 กิจกรรมพัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 5,521,000

5. แผนงาน ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน 45,385,400

5.1 โครงการที ่1 จัดระบบดแูลทรัพยากรธรรมชาตใินเขตเศรษฐกิจพิเศษ 45,385,400

   1. กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 35,002,400

   2. กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าเข้าไม้และของป่าเคล่ือนที ่ในพืน้ที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส านักด่านป่าไม้ 10,383,000


