
หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รบั (บาท)

รวมงบประมาณทั้ง 5 แผนงาน 4,463,859,400

แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 1,163,888,800

แผนงานโครงการตามภารกิจประจ า 3,299,970,600

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

1. ผลผลิต พ้ืนที่ปา่ไม้ได้รบัการบรหิารจัดการ 3,810,736,800

     1. กิจกรรมหลักปอ้งกันรกัษาปา่ 409,456,700

         1.1 กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางปา่สาละวนิ ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 2,144,500

         1.2 กิจกรรรมปอ้งกันและปราบปรามการบกุรุกท าลายทรัพยากรปา่ไม้ ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 407,312,200

     2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินปา่ไม้ 75,360,100

         2.1 กิจกรรรมจัดการที่ดินปา่ไม้ ส านักจัดการที่ดินปา่ไม้ 35,059,200

         2.2 กิจกรรรมจัดการแนวเขตปา่สงวนแหง่ชาติ ส านักจัดการที่ดินปา่ไม้ 14,779,600

         2.3 กิจกรรมขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปญัหาพื้นที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ส านักจัดการที่ดินปา่ไม้ 1,750,000

         2.4 กิจกรรมส ารวจและวเิคราะหท์รัพยากรปา่ไม้ ส านักจัดการที่ดินปา่ไม้ 5,376,500

         2.5 โครงการจัดการปา่สงวนแหง่ชาติ ส านักจัดการที่ดินปา่ไม้ 16,644,800

         2.6 กิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปา่ไม้เพื่อสนับสนุนโครงการขยายผล 1,750,000

              โครงการหลวง

     3. กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูปา่ในพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ 16,538,900

         3.1 กิจกรรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 16,538,900

     4. กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูปา่ไม้ 476,190,300

         4.1 กิจกรรมโครงการฟื้นฟสูภาพปา่เพื่อแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 31,105,100

         4.2 กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนปา่เดิม ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 266,909,600

         4.3 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 131,513,600

กิจกรรม
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หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รบั (บาท)กิจกรรม

         4.4 กิจกรรมพฒันาและจัดการผลผลิตสวนปา่ ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 4,525,600

         4.5 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านปา่ไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 14,644,500

         4.6 กิจกรรมดูแลรักษาสวนปา่ที่พน้การบ ารุง ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 8,492,900

         4.7 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนปา่ภาคเอกชน ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 3,960,900

         4.8 โครงการค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนปา่ขององค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 3,204,100

         4.9 โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 11,834,000

     5. กิจกรรมหลักส่งเสรมิและพัฒนาการปา่ไม้ 210,653,200

         5.1 กิจกรรมพฒันาปา่ไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบรูณาการ ส านักจัดการปา่ชุมชน 3,431,800

         5.2 กิจกรรมพฒันาปา่ไม้ร่วมกับสถาบนัศาสนา ส านักจัดการปา่ชุมชน 2,391,700

         5.3 กิจกรรรมพฒันาวนศาสตร์ชุมชน ส านักจัดการปา่ชุมชน 21,923,500

         5.4 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวดัพษิณุโลก ส านักจัดการปา่ชุมชน 2,312,600

         5.5 กิจกรรมพฒันาปา่ชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ส านักจัดการปา่ชุมชน 2,492,900

         5.6 โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมปา่ไม้ ส านักจัดการปา่ชุมชน 787,100

         5.7 กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาพนัธุไ์ม้ปา่ดิบชื้นเปน็พชืเศรษฐกิจ จ.ยะลา ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 1,671,600

         5.8 กิจกรรมโครงการหมู่บา้นรักษป์า่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บา้นสีเขียว) ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 4,113,900

         5.9 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 4,405,100

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         5.10 กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพฒันาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของปา่ ส านักวจิัยและพฒันาการปา่ไม้ 4,994,700

         5.11 กิจกรรมโครงการพฒันาปา่ไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 118,850,300

         5.12 กิจกรรมขยายผลการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 8,700,000

         5.13 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโครงการพฒันาปา่ไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 8,444,000

         5.14 กิจกรรมโครงการสร้างปา่สร้างรายได้ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 25,000,000

         5.15 โครงการปดิทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ   ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 1,134,000

     6. กิจกรรมหลักบรหิารจัดการงานปา่ไม้ 2,607,537,200



หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รบั (บาท)กิจกรรม

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

         6.2 กิจกรรมอ านวยการงานประชาสัมพนัธ์ ส านักบริหารกลาง 3,870,400

         6.3 กิจกรรมอ านวยการงานแผนและสารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 70,404,700

         6.4 กิจกรรมอ านวยการงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 286,700

         6.5 กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ ส านักความร่วมมือด้านการปา่ไม้ระหวา่งประเทศ 6,012,100

         6.6 กิจกรรมการบริการประชาชน ส านักแผนงานและสารสนเทศ 563,600

         6.7 กิจกรรมพฒันาคุณภาพการปฏบิติังานราชการ กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 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 าไม้และของปา่เคล่ือนที่ ส านักด่านปา่ไม้ 1,529,400

         6.12 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ปา่ไม้และตรวจพสูิจน์ไม้ ส านักวจิัยและพฒันาการปา่ไม้ 860,300

         6.13 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภมูิศาสตร์ปา่ไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 4,025,200

         6.14 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศปา่ไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 9,825,000

         6.15 กิจกรรมเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงพื้นที่ปา่ไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 2,625,000

         6.16 โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการงานปา่ไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 23,265,600

     7. กิจกรรมหลักปอ้งกันปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบในภาครฐั 800,000

        7.1 กิจกรรมปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส านักบริหารกลาง 800,000

     8. กิจกรรมหลักพัฒนาระบบสารสนเทศปา่ไม้ 8,255,000

        8.1 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศปา่ไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 8,255,000

     9. กิจกรรมหลักจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 3,445,400

         9.1 กิจกรรมอนุรักษแ์ละพฒันาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักวจิัยและพฒันาการปา่ไม้ 3,445,400

    10. กิจกรรมหลักแก้ไขปญัหาทรพัยากรปา่ไม้ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,500,000

        10.1 กิจกรรมโครงการส ารวจการถือครองและพสูิจน์สิทธิท์ี่ดินของราษฎร ส านักจัดการที่ดินปา่ไม้ 2,500,000



หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รบั (บาท)กิจกรรม

โครงการที่ 2 ปกปอ้งผืนปา่และรว่มพัฒนาปา่ไม้ใหย้ั่งยืน 400,255,100

     1. กิจกรรมหลักเพ่ิมประสิทธิภาพการปอ้งกันรกัษาปา่ 256,331,800

        1.1 กิจกรรมจัดต้ังหน่วยปอ้งกันรักษาปา่ ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 230,331,800

        1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการปอ้งกันรักษาปา่ ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 26,000,000

     2. กิจกรรมหลักเพ่ิมศักยภาพการปอ้งกันไม้พะยูงและไม้มีค่า 67,873,000

        2.1 กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีปา่ไม้ ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 50,575,000

        2.2 โครงการเพาะช ากล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 17,298,000

    3. กิจกรรมหลักอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนรว่ม 8,272,000

        3.1 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพทิกัษป์า่ (รสทป.) ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 8,272,000

    4. กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 67,778,300

       4.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปา่ชุมชน ส านักจัดการปา่ชุมชน 45,458,300

       4.2 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่เศรษฐกิจ ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 22,230,000

โครงการที่ 3 จัดที่ดินใหป้ระชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 32,880,000

    1. โครงการส ารวจการถือครอง เพื่อการจัดการที่ดินในพื้นที่ปา่ไม้ถาวร ส านักจัดการที่ดินปา่ไม้ 20,000,000

    2. โครงการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่ปา่สงวนแหง่ชาติ

       ที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชน ส านักจัดการที่ดินปา่ไม้ 4,140,000

    3. โครงการบริการด้านการอนุญาตและตรวจสอบการปฏบิติัตามเง่ือนไข 8,740,000

       -กิจกรรมตรวจสอบการปฏบิติัตามเง่ือนไขการอนุญาตและการตรวจสอบติดตาม

        การใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต ส านักจัดการที่ดินปา่ไม้ 4,740,000

      -กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตใหเ้ข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ปา่สงวนแหง่ชาติ ส านักการอนุญาต 4,000,000

2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 18,360,000

2.1 โครงการที่ 1 ความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 18,360,000

     1. กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออก   

         ไปนอกราชอาณาจักร ส านักรับรองการปา่ไม้ 2,200,000



หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รบั (บาท)กิจกรรม

     2. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ 11,160,000

     3. กิจกรรมแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควนัข้ามแดนในพื้นที่ปา่สงวนแหง่ชาติ ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 5,000,000

3. แผนงานปอ้งกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศ 95,601,200

3.1 โครงการที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 95,601,200

     1. กิจกรรมปอ้งกันไฟปา่และควบคุมหมอกควนั ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 91,206,300

     2. กิจกรรมวจิัยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศภาคปา่ไม้ ส านักวจิัยและพฒันาการปา่ไม้ 4,394,900

4. แผนงานส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนา 60,640,900

4.1 ผลผลิตที่ 1 องค์ความรูง้านวิจัยด้านปา่ไม้ 60,640,900

    1. กิจกรรมหลักพฒันางานวจิัยด้านปา่ไม้ 60,640,900

       1.1 กิจกรรมพฒันาศักยภาพงานวจิัยด้านปา่ไม้ ส านักวจิัยและพฒันาการปา่ไม้ 26,518,600

       1.2 กิจกรรมพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักวจิัยและพฒันาการปา่ไม้ 3,225,500

       1.3 กิจกรรมวนวฒันวจิัย ส านักวจิัยและพฒันาการปา่ไม้ 11,834,900

       1.4 กิจกรรมวจิัยเศรษฐกิจปา่ไม้ ส านักวจิัยและพฒันาการปา่ไม้ 685,000

       1.5 กิจกรรมวจิัยและพฒันาการใช้ประโยชน์ไม้สวนปา่เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ส านักวจิัยและพฒันาการปา่ไม้ 5,523,400

       1.6 กิจกรรมวจิัยและพฒันาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปา่ไม้ ส านักวจิัยและพฒันาการปา่ไม้ 7,332,500

       1.7 กิจกรรมพฒันาการใช้วสัดุทดแทนไม้ ส านักวจิัยและพฒันาการปา่ไม้ 5,521,000

5. แผนงาน ส่งเสรมิเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน 45,385,400

5.1 โครงการที่ 1 จัดระบบดูแลทรพัยากรธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 45,385,400

     1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการปอ้งกันรักษาปา่ในพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 35,002,400

     2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าเข้าไม้และของปา่เคล่ือนที่ ส านักด่านปา่ไม้ 10,383,000

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

ที่มา : ส านักแผนงานและสารสนเทศ          Source : Planning and Information Technology Bureau


