
 

กจิกรรม หน่วยงาน งบประมาณทีไ่ด้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 5 แผนงาน  4,185,018,100  

แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์  968,356,400  

แผนงานโครงการตามภารกจิประจ า  3,216,661,700  

แผนงานที่ 1 อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  3,893,000,900  

ผลผลติ พืน้ทีป่่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ  3,893,000,900  

1. กิจกรรมหลกัป้องกนัรักษาป่า  534,808,200  

1.1 กิจกรรมดูแลรักษาและจดัเก็บไมข้องกลางป่าสาละวนิ สปฟ. 2,284,000  

1.2 กิจกรรมป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลาย 
ทรัพยากรป่าไม*้ 

สปฟ. 449,455,000  

1.3 กิจกรรมราษฎร์อาสาสมคัรพิทกัษป่์า* สปฟ. 7,096,200  

1.4 โครงการเพิ่มศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยงูและไมมี้ค่า**  75,973,000  

- กิจกรรมด าเนินการเก่ียวกบัของกลางและหลกัฐานใน 
คดีป่าไม*้ 

สปฟ. 58,675,000  

- โครงการเพาะช ากลา้ไมพ้ะยงูเพื่ออนุรักษ*์* สสป. 17,298,000  

2. กิจกรรมหลกัจดัการท่ีดินป่าไม ้  116,811,000  

2.1 กิจกรรมจดัการท่ีดินป่าไม*้ สจด. 50,000,000  

2.2 กิจกรรมจดัการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ* สจด. 20,000,000  

2.3 กิจกรรมขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไ้ขปั้ญหาพื้นท่ี 
ปลูกฝ่ินอยา่งย ัง่ยนื* 

สจด. 3,060,000  

2.4 กิจกรรมส ารวจและวเิคราะห์ทรัพยากรป่าไม*้ สจด. 5,726,000  

2.5 โครงการจดัการป่าสงวนแห่งชาติ* สจด. 38,025,000  

3. กิจกรรมหลกัปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นท่ีเอกสารสิทธ์ิ  34,144,000  

3.1 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมเ้พือ่เศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม* 

สสป. 34,144,000  

4. กิจกรรมหลกัฟ้ืนฟูป่าไม ้  482,457,500  

4.1 กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะ 
โลกร้อน 

สสป. 30,985,300  

4.2 กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม สสป. 283,597,400  

4.3 กิจกรรมเพาะช ากลา้ไมเ้พือ่เพิม่พื้นท่ีสีเขียว สสป. 132,444,200  



 

4.4 กิจกรรมพฒันาและจดัการผลผลิตสวนป่า สสป. 4,819,800  

4.5 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพดา้นป่าไม ้ สสป. 15,258,800  

4.6 กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าท่ีพน้การบ ารุง สสป. 8,655,000  

4.7 กิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสหกรณ์สวนป่า 
ภาคเอกชน 

สสป. 4,218,400  

4.8 โครงการค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององคก์าร 
อุตสาหกรรมป่าไม ้

สสป. 2,478,600  

5. กิจกรรมหลกัส่งเสริมการจดัการป่าชุมชน  45,458,300  

5.1 กิจกรรมส่งเสริมการจดัการป่าชุมชน* สจช. 45,458,300  

6. กิจกรรมหลกัส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้  191,218,400  

6.1 กิจกรรมพฒันาป่าไมร่้วมกบัองคก์รและเครือข่าย 
แบบบูรณาการ 

สจช. 4,369,400  

6.2 กิจกรรมพฒันาป่าไมร่้วมกบัสถาบนัศาสนา สจช. 2,547,200  

6.3 กิจกรรมพฒันาวนศาสตร์ชุมชน สจช. 20,282,000  

6.4 กิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สคร. 6,537,600  

6.5 กิจกรรมโครงการพฒันาป่าไมอ้นุเน่ืองมาจากพระราชด าริ สคร. 118,190,300  

6.6 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัพษิณุโลก 

สจช. 2,462,600  

6.7 กิจกรรมพฒันาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน สจช. 2,971,400  

6.8 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม ้ สจช. 835,100  

6.9 กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาพนัธ์ุไมป่้าดิบช้ืนเป็น 
พชืเศรษฐกิจ จ.ยะลา 

สคร. 1,214,700  

6.10 กิจกรรมโครงการหมูบา้นรักษป่์าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
(หมูบ่า้นสีเขียว) 

สคร. 4,772,000  

6.11 โครงการอนุรักษพนัธ์ุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

สคร. 4,925,900  

6.12 โครงการปิดทองหลงัพระสืบสานแนวพระราชด าริ สคร. 1,361,700  

6.13 กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพฒันาการใชป้ระโยชน์ 
ไมข้นาดเล็กและของป่า 

สวพ. 5,371,500  

6.14 กิจกรรมเพิม่ศกัยภ์าพโครงการพฒันาป่าไมอ้นัเน่ืองมาจาก 
พระราชด าริ 

สคร. 15,377,000  



 

7. กิจกรรมหลกับริหารจดัการงานป่าไม ้  2,485,103,500  

7.1 กิจกรรมอ านวยการงานบริหารกลาง สบก. 2,328,172,100  

7.2 กิจกรรมอ านวยการงานประชาสมพนัธ์ สบก. 4,049,000  

7.3 กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ สผส. 86,117,600  

7.4 กิจกรรมอ านวยการงานตรวจสอบภายใน กสน. 300,000  

7.5 กิจกรรมส่งเสริมงานดา้นต่างประเทศ สรป. 5,940,100  

7.6 กิจกรรมการบริการประชาชน สผส. 589,700  

7.7 กิจกรรมพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานราชการ กพร. 1,214,900  

7.8 กิจกรรมบริหารการจดัการงานนิติการ สกม.. 4,503,400  

7.9 กิจกรรมบริการดา้นการอนุญาต สกญ.. 9,663,000  

7.10 กิจกรรมด าเนินการตามพระราชบญัญติัเล่ือยโซ่ยนต ์
พ.ศ. 2545 

สกญ.. 2,460,000  

7.11 กิจกรรมตรวจสอบ ควบคมและบริการน าไมแ้ละของ 
ป่าเคร่ืองท่ี 

สตป. 1,600,000  

7.12 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภณัฑป่์าไมแ้ละ 
ตรวจพิสูจน์ไม ้

สวพ. 900,000  

7.13 กิจกรรมปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม ้ สผส. 4,604,500  

7.14 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศป่าไม ้ สผส. 20,805,400  

7.15 กิจกรรมเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าไม ้ สผส. 3,060,700  

7.16 โครงการเพิม่ศกัยภาพการจดัการงานป่าไม ้ สผส. 11,123,100  

8. กิจกรรมหลกัจดัท าฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพ  3,000,000  

8.1 กิจกรรมอนุรักษแ์ละพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ สวพ. 3,000,000  

แผนงานที่ 2 ด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน  19,422,000  

โครงการความร่วมมือการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ 

 19,422,000  

1.1 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนงัสือรับรองไม ้ผลิตภณัฑไ์ม ้
และถ่านไม ้เพือ่ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

สรม. 3,494,000  

1.2 กิจกรรมจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 
เครือข่าย** 

สสป. 15,928,000  

แผนงานที่ 3 ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะ 
ภูมิอากาศ 

 128,877,700  



 

โครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อ 
รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 128,877,700  

1.1 กิจกรรมป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั สปฟ. 123,794,700  

1.2 กิจกรรมวิจยัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศป่าไม ้ สวพ. 5,083,000  

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการน า้อย่างบูรณาการ  81,037,200  

โครงการปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์  81,037,200  

1.1 กิจกรรมปลูกป่าในพื้นท่ีโครงการรกนา รักษป่์า รวมใจ 
ถวายพระแม่ของแผน่ดิน* 

สสป. 57,900,000  

1.2 กิจกรรมปลูกป่าในพื้นท่ีโครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นท่ี  
ท่ีบุกรุก* 

สสป. 23,137,200  

แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการวจัิยและพฒันา  62,680,300  

ผลผลิต องคค์วามรู้งานวจิยัดา้นป่าไม ้  62,680,300  

1. กิจกรรมหลกัพฒันางานวจิยัดา้นป่าไม ้  62,680,300  

8.1 กิจกรรมพฒันาศกัยภาพงานวจิยัดา้นป่าไม ้ สวพ. 25,675,700  

8.2 กิจกรรมพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี สวพ. 2,404,500  

8.3 กิจกรรมวนวฒันวจิยั สวพ. 12,252,200  

8.4 กิจกรรมวิจยัเศรษฐกิจป่าไม ้ สวพ. 685,000  

8.5 กิจกรรมวิจยัและพฒันาการใชป้ระโยชนไ์มส้วนป่า 
เชิงพาณิชย ์และอุตสาหกรรม 

สวพ. 5,623,400  

8.6 กิจกรรมวิจยัและพฒันาการใชป้ระโยชนไ์มแ้ละผลิตผล 
ป่าไม ้

สวพ. 5,957,500  

8.7 กิจกรรมพฒันาการใชว้สัดุทดแทนไม ้ สวพ. 10,082,000  

 
 
 
 
 

หมายเหตุ * ยทุธศาสตร์ต่อเน่ือง 
 

** ยทุธศาสตร์ใหม่ 
ทีม่า : ส านกัแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม ้Source : Office of the Planning Division 


