กิจกรรม
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น 5 แผนงาน
แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์
แผนงานโครงการตามภารกิจประจา
แผนงานที่ 1 อนุรักษ์ และบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต พืน้ ทีป่ ่ าไม้ ได้ รับการบริหารจัดการ
1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่ า
1.1 กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่ าสาละวิน
1.2 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลาย
ทรัพยากรป่ าไม้*
1.3 กิจกรรมราษฎร์ อาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า*
1.4 โครงการเพิม่ ศักยภาพการป้ องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า**
- กิจกรรมดาเนินการเกี่ยวกับของกลางและหลักฐานใน
คดีป่าไม้*
- โครงการเพาะชากล้าไม้พะยูงเพื่ออนุรักษ์**
2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่ าไม้
2.1 กิจกรรมจัดการที่ดินป่ าไม้*
2.2 กิจกรรมจัดการแนวเขตป่ าสงวนแห่งชาติ*
2.3 กิจกรรมขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไข้ปัญหาพื้นที่
ปลูกฝิ่ นอย่างยัง่ ยืน*
2.4 กิจกรรมสารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่ าไม้*
2.5 โครงการจัดการป่ าสงวนแห่งชาติ*
3. กิจกรรมหลักปลูกฟื้ นฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิ ทธิ์
3.1 กิจกรรมโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้เพือ่ เศรษฐกิจ
สังคม สิ่ งแวดล้อม*
4. กิจกรรมหลักฟื้ นฟูป่าไม้
4.1 กิจกรรมโครงการฟื้ นฟูสภาพป่ าเพื่อแก้ไขปั ญหาภาวะ
โลกร้อน
4.2 กิจกรรมบารุ งรักษาสวนป่ าเดิม
4.3 กิจกรรมเพาะชากล้าไม้เพือ่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

หน่ วยงาน

สปฟ.
สปฟ.
สปฟ.
สปฟ.
สสป.
สจด.
สจด.
สจด.
สจด.
สจด.

งบประมาณทีไ่ ด้ รับ หมายเหตุ
(บาท)
4,185,018,100
968,356,400
3,216,661,700
3,893,000,900
3,893,000,900
534,808,200
2,284,000
449,455,000
7,096,200
75,973,000
58,675,000
17,298,000
116,811,000
50,000,000
20,000,000
3,060,000

สสป.

5,726,000
38,025,000
34,144,000
34,144,000

สสป.

482,457,500
30,985,300

สสป.
สสป.

283,597,400
132,444,200

4.4 กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่ า
4.5 กิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพด้านป่ าไม้
4.6 กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่ าที่พน้ การบารุ ง
4.7 กิจกรรมเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่ า
ภาคเอกชน
4.8 โครงการค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่ าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้
5. กิจกรรมหลักส่ งเสริ มการจัดการป่ าชุมชน
5.1 กิจกรรมส่ งเสริ มการจัดการป่ าชุมชน*
6. กิจกรรมหลักส่ งเสริ มและพัฒนาการป่ าไม้
6.1 กิจกรรมพัฒนาป่ าไม้ร่วมกับองค์กรและเครื อข่าย
แบบบูรณาการ
6.2 กิจกรรมพัฒนาป่ าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา
6.3 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ ชุมชน
6.4 กิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
6.5 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่ าไม้อนุเนื่องมาจากพระราชดาริ
6.6 โครงการศูนย์การเรี ยนรู ้ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม จังหวัดพิษณุ โลก
6.7 กิจกรรมพัฒนาป่ าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน
6.8 โครงการศูนย์การเรี ยนรู ้วนศาสตร์ ชุมชน กรมป่ าไม้
6.9 กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็ น
พืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา
6.10 กิจกรรมโครงการหมูบา้ นรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา
(หมูบ่ า้ นสี เขียว)
6.11 โครงการอนุ รักษพันธุ์กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี
6.12 โครงการปิ ดทองหลังพระสื บสานแนวพระราชดาริ
6.13 กิจกรรมโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาการใช้ประโยชน์
ไม้ขนาดเล็กและของป่ า
6.14 กิจกรรมเพิ่มศักย์ภาพโครงการพัฒนาป่ าไม้อนั เนื่ องมาจาก
พระราชดาริ

สสป.
สสป.
สสป.
สสป.

4,819,800
15,258,800
8,655,000
4,218,400

สสป.

2,478,600

สจช.

45,458,300
45,458,300
191,218,400
4,369,400

สจช.
สจช.
สคร.
สคร.
สจช.

2,547,200
20,282,000
6,537,600
118,190,300
2,462,600

สจช.
สจช.
สคร.

2,971,400
835,100
1,214,700

สคร.

4,772,000

สคร.

4,925,900

สคร.
สวพ.

1,361,700
5,371,500

สคร.

15,377,000

สจช.

7. กิจกรรมหลักบริ หารจัดการงานป่ าไม้
7.1 กิจกรรมอานวยการงานบริ หารกลาง
7.2 กิจกรรมอานวยการงานประชาสมพันธ์
7.3 กิจกรรมอานวยการงานแผนงานและสารสนเทศ
7.4 กิจกรรมอานวยการงานตรวจสอบภายใน
7.5 กิจกรรมส่ งเสริ มงานด้านต่างประเทศ
7.6 กิจกรรมการบริ การประชาชน
7.7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงานราชการ
7.8 กิจกรรมบริ หารการจัดการงานนิ ติการ
7.9 กิจกรรมบริ การด้านการอนุญาต
7.10 กิจกรรมดาเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ. 2545
7.11 กิจกรรมตรวจสอบ ควบคมและบริ การนาไม้และของ
ป่ าเครื่ องที่
7.12 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และ
ตรวจพิสูจน์ไม้
7.13 กิจกรรมปรับปรุ งข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้
7.14 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่ าไม้
7.15 กิจกรรมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
7.16 โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่ าไม้
8. กิจกรรมหลักจัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
8.1 กิจกรรมอนุ รักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานที่ 2 ดาเนินการตามกรอบข้ อตกลงของประชาคมอาเซียน
โครงการความร่ วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
1.1 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสื อรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้ เพือ่ ส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร
1.2 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือ
เครื อข่าย**
แผนงานที่ 3 ป้ องกันและลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ

สบก.
สบก.
สผส.
กสน.
สรป.
สผส.
กพร.
สกม..
สกญ..
สกญ..

2,485,103,500
2,328,172,100
4,049,000
86,117,600
300,000
5,940,100
589,700
1,214,900
4,503,400
9,663,000
2,460,000

สตป.

1,600,000

สวพ.

900,000

สผส.
สผส.
สผส.
สผส.

4,604,500
20,805,400
3,060,700
11,123,100
3,000,000
3,000,000
19,422,000
19,422,000

สวพ.

สรม.

3,494,000

สสป.

15,928,000
128,877,700

โครงการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.1 กิจกรรมป้ องกันไฟป่ าและควบคุมหมอกควัน
1.2 กิจกรรมวิจยั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศป่ าไม้
แผนงานที่ 4 ส่ งเสริมการบริ หารจัดการนา้ อย่ างบูรณาการ
โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื้ นฟูระบบนิเวศน์
1.1 กิจกรรมปลูกป่ าในพื้นที่โครงการรกนา รักษ์ป่า รวมใจ
ถวายพระแม่ของแผ่นดิน*
1.2 กิจกรรมปลูกป่ าในพื้นที่โครงการฟื้ นฟูป่าตามมาตรา 25
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่
ที่บุกรุ ก*
แผนงานที่ 5 ส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลผลิต องค์ความรู ้งานวิจยั ด้านป่ าไม้
1. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจยั ด้านป่ าไม้
8.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจยั ด้านป่ าไม้
8.2 กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
8.3 กิจกรรมวนวัฒนวิจยั
8.4 กิจกรรมวิจยั เศรษฐกิจป่ าไม้
8.5 กิจกรรมวิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่ า
เชิงพาณิ ชย์ และอุตสาหกรรม
8.6 กิจกรรมวิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผล
ป่ าไม้
8.7 กิจกรรมพัฒนาการใช้วสั ดุทดแทนไม้

128,877,700
สปฟ.
สวพ.

สสป.

123,794,700
5,083,000
81,037,200
81,037,200
57,900,000

สสป.

23,137,200

สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.

62,680,300
62,680,300
62,680,300
25,675,700
2,404,500
12,252,200
685,000
5,623,400

สวพ.

5,957,500

สวพ.

10,082,000

หมายเหตุ * ยุทธศาสตร์ ตอ่ เนื่อง
** ยุทธศาสตร์ใหม่
ทีม่ า : สานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้ Source : Office of the Planning Division

