
หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ (บาท)

รวมงบประมาณทั้ง 10 แผนงาน 5,584,096,300

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2,569,212,300

1.1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 2,569,212,300

   (1.) กิจกรรมหลักบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้ 2,569,212,300

         (1.1) กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้ ส านักบริหารกลาง 2,569,212,300

2. แผนงานพ้ืนฐาน 1,253,395,500

2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1,204,407,900

1.1) ผลผลิต พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 1,204,407,900

   (1.) กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า 348,436,300

      (1.1) กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 2,144,500

      (1.2) กิจกรรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 346,291,800

   (2.) กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้ 31,900,000

      (2.1) กิจกรรรมจัดการที่ดินป่าไม้ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 25,500,000

      (2.2) กิจกรรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 6,400,000

   (3.) กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 21,894,900

      (3.1) กิจกรรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 7,123,400

      (3.2) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 4,950,000

      (3.3) กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ส านักจัดการป่าชุมชน 9,821,500

   (4.) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 449,296,400

      (4.1) กิจกรรมบ้ารุงรักษาป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 288,110,200

      (4.2) กิจกรรมเพาะช้ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 131,473,100

      (4.3) กิจกรรมโครงการเพ่ิมศักยภาพงานเพาะช้ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 10,099,700

      (4.4) โครงการเพาะช้ากล้าไม้เพ่ือเตรียมจัดท้ากล้าไม้ขนาดใหญ่ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 14,500,000

      (4.5) กิจกรรมโครงการค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 5,113,400

   (5.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 154,845,200

      (5.1) กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ส านักจัดการป่าชุมชน 3,150,100

      (5.2) กิจกรรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 28,724,900

      (5.3) กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 3,405,100

กิจกรรม
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หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ (บาท)กิจกรรม

      (5.4) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 117,468,100

      (5.5) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุไ์ม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 1,187,100

      (5.6) โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด้าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 909,900

   (6.) กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ 168,325,200

      (6.1) กิจกรรมอ้านวยการงานบริหารกลาง ส านักบริหารกลาง 11,584,100

      (6.2) กิจกรรมอ้านวยการงานประชาสัมพันธ์ ส านักบริหารกลาง 4,260,400

      (6.3) กิจกรรมอ้านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 77,360,400

      (6.4) กิจกรรมอ้านวยการงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 286,700

      (6.5) กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 10,035,100

      (6.6) กิจกรรมการบริการประชาชน ส านักแผนงานและสารสนเทศ 563,600

      (6.7) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,120,900

      (6.8) กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ ส านักกฎหมาย 4,664,700

      (6.9) กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 9,081,600

      (6.10) กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 49,367,700

   (7.) กิจกรรมหลักบริการงานป่าไม้ 12,219,300

      (7.1) กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ส านักการอนุญาต 7,937,400

      (7.2) กิจกรรมด้าเนินการตามพระราชบัญญตัิเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ส านักการอนุญาต 1,892,200

      (7.3) กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการน้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 1,529,400

      (7.4) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 860,300

   (8.) กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้ 17,490,600

      (8.1) กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 15,045,200

      (8.2) กิจกรรมจัดท้าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 2,445,400

2.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 48,987,600

2.1) ผลผลิต บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย 48,987,600

   (1.) กิจกรรมหลักบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย 48,987,600

      (1.1) กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 42,112,200

      (1.2) กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 6,875,400

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 789,214,500

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 9,180,000

   1.) โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 9,180,000



หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ (บาท)กิจกรรม

      (1.) กิจกรรมจัดท้าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA) ส านักรับรองการป่าไม้ 1,188,000
      (2.) กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ส านักรับรองการป่าไม้ 2,200,000
      (3.) กิจกรรมเก็บรวมรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพ่ือสนับสนุนการรับรองถ่ินก้าเนิด Rules of Origin (ROO) ส านักรับรองการป่าไม้ 3,750,000
      (4.) กิจกรรมจัดท้ามาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือรองรับ พ.ร.บ.สวนป่า และมาตรฐานอ่ืนๆ ส านักรับรองการป่าไม้ 2,042,000
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคม 62,031,600

   1.) โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวงและพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 14,705,000

      (1.) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการหลวง ส านักแผนงานและสารสนเทศ 5,750,000

      (2.) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวง ส านักแผนงานและสารสนเทศ 8,955,000

   2.) โครงการสา้รวจข้อมูลเตรียมการเพ่ือจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 32,904,600

      (1.) กิจกรรมสา้รวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือจัดท้าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 32,904,600

   3.) โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 14,422,000

      (1.) กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือจัดหาที่ดินท้ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการ 14,422,000

         - กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 8,772,000

         - กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส านักการอนุญาต 5,650,000

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 718,002,900

   1.) โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน 561,083,300

      (1.) กิจกรรมหลักเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า 202,297,200

         (1.1) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 36,268,000

         (1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 129,606,000
         (1.3) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 28,270,000
         (1.4) กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 8,153,200

      (2.) กิจกรรมหลักเพ่ิมศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า 54,563,000

         (2.1) กิจกรรมด้าเนินการเก่ียวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 36,583,000

         (2.2) กิจกรรมเพาะช้ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพ่ือการอนุรักษ์ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 17,980,000

      (3.) กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 12,976,400

         (3.1) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 5,921,800

         (3.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักบริหารกลาง 988,600

         (3.3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้ ส านักบริหารกลาง 1,090,000

         (3.4) กิจกรรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้านฟ้ืนฟูป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 2,000,000

         (3.5) กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 2,060,000

         (3.6) กิจกรรมรุกขกร ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 916,000
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      (4.) กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า 3,868,500

         (4.1) กิจกรรมส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 2,700,000

         (4.2) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาพันธุพื์ชสมุนไพรเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1,168,500

      (5.) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 253,237,800

         (5.1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 87,000,000

         (5.2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 34,530,000

         (5.3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 3,975,000

         (5.4) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 1,280,000

         (5.5) กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่สูงชัน 23,125,000

                - กิจกรรมโครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เส่ือมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ ส านักส่งเริมการปลูกป่า 20,944,900

                - กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ าเส่ือมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ส านักส่งเริมการปลูกป่า 2,180,100

         (5.6) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรูก้ารเพาะช้ากล้าไม้ 3,090,000

                - กิจกรรมถ่ายทอดและส่งเสริมการเรียนรู้เพาะช ากล้าไม้ชุมชน ส านักส่งเริมการปลูกป่า 1,950,000

                - กิจกรรมส่งเสริมการเพาะช ากล้าไม้สู่ประชารัฐ ส านักส่งเริมการปลูกป่า 1,140,000

         (5.7) กิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนที่โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส านักส่งเริมการปลูกป่า 40,000,000

         (5.8) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 56,658,000

         (5.9) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้พ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 3,579,800

      (6.) กิจกรรมหลักปรับปรุง เครือ่งมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 34,140,400

         (6.1) กิจกรรมสา้รวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 4,761,200

         (6.2) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 22,873,700

         (6.3) กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 6,505,500

   2.) โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 52,000,000

      (1.) กิจกรรมจัดท้าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 34,000,000

      (2.) กิจกรรมจัดท้าแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ           
            มาตราส่วน 1:4,000

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 18,000,000

   3.) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 94,044,600

      (1.) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 94,044,600

   4.) โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 10,875,000

      (1.) กิจกรรมจัดระเบียบเพ่ือจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 4,860,000

      (2.) กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงือ่นไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช่ประโยชน์ที่ดินของราษฎร ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 6,015,000
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4. แผนงานบูรณาการ 972,274,000

4.1 แผนงานบูรณาการ (Agenda) 129,255,800

4.1.1 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 5,860,800

   1.) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างฐานความรูใ้นงานด้านป่าไม้ 1,926,600

      (1.) กิจกรรมวิจัยพ้ืนฐาน ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1,926,600

   2.) โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้ 2,204,300

      (1.) กิจกรรมวิจัยประยุกต์ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 2,204,300

   3.) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่าไม้ 1,729,900

      (1.) กิจกรรมจัดการความรูก้ารวิจัย เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1,729,900

4.1.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 117,000,000

   1.) โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 117,000,000

      (1.) กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 117,000,000

4.1.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 6,395,000

   1.) โครงการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 6,395,000

      (1.) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการรับรองการส่งออกไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 6,395,000

4.2 แผนงานบูรณาการ (Area) 843,018,200

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 843,018,200

1. แผนพัฒนาภาคเหนือ 634,384,700

   1.1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 634,384,700

      (1.) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ 565,821,300

         (1.1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 29,870,400

         (1.2) กิจกรรมจัดท้าแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 13,717,200

         (1.3) กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 247,233,700

         (1.4) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 275,000,000

      (2.) กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคเหนือ 68,563,400

         (2.1) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส านักจัดการป่าชุมชน 29,946,000

         (2.2) กิจกรรมน้อมน้าศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 35,887,400

         (2.3) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 2,250,000

         (2.4) กิจกรรมส่งเสริมการเพาะช้ากล้าไม้สู่ประชารัฐ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 480,000

2. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 131,290,900
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   2.1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 131,290,900

      (1.) กิจกรรมหลักอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,314,400

         (1.1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 7,364,400

         (1.2) กิจกรรมจัดท้าแนวเขตในพ้ืนที่ป่าไม้ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 950,000

      (2.) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 91,045,800

         (2.1) กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 53,331,300

         (2.2) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 33,000,000

         (2.3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 4,714,500

      (3.) กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31,930,700

         (3.1) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส านักจัดการป่าชุมชน 24,196,200

         (3.2) กิจกรรมน้อมน้าศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 6,584,500

         (3.3) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 1,150,000

3. แผนพัฒนาภาคตะวันออก 28,666,100

   3.1) โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก 28,666,100

      (1.) กิจกรรมหลักป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออก 1,571,800

         (1.1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 1,571,800

      (2.) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออก 14,472,800

         (2.1) กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 12,945,800

         (2.2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 1,527,000

      (3.) กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออก 12,621,500

         (3.1)กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส านักดจัดการป่าชุมชน 8,978,600

         (3.2) กิจกรรมน้อมน้าศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 3,392,900

         (3.3) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 250,000

4. แผนพัฒนาภาคกลาง 20,815,200

   4.1) โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 20,815,200

      (1.) กิจกรรมหลักป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง 1,340,400

         (1.1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 1,340,400

      (2.) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง 14,194,500

         (2.1) กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 11,395,000

         (2.2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 2,799,500
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      (3.)กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคกลาง 5,280,300

         (3.1) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส านักจัดการป่าชุมชน 2,415,100

         (3.2) กิจกรรมน้อมน้าศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 2,665,200

         (3.3) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 200,000

5. แผนพัฒนาภาคใต้ 27,861,300

   5.1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27,861,300

      (1.) กิจกรรมหลักป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้ 3,130,400

         (1.1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 3,130,400

      (2.) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้ 15,708,600

         (2.1) กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 14,511,100

         (2.2) กิจกรรมเพาะช้ากล้าไม้เพ่ือส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมและเงินมรดกในพ้ืนที่สวนยางพารา ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 1,197,500

      (3.) กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคใต้ 9,022,300

         (3.1) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส านักจัดการป่าชุมชน 3,940,300

         (3.2) กิจกรรมน้อมน้าศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 4,582,000

         (3.3) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 500,000

ที่มา : ส านักแผนงานและสารสนเทศ          Source : Planning and Information Technology Bureau


