
หนวยงาน งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

รวมงบประมาณทั้ง 6 แผนงาน 5,177,357,100

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,630,493,600

1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ 2,630,493,600

   (1.) กิจกรรมหลักบุคลากรภาครัฐกรมปาไม 2,630,493,600

         (1.1) กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมปาไม สํานักบริหารกลาง 2,630,493,600

2. แผนงานพื้นฐาน 1,127,924,000

2.1 แผนงานพื้นฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 1,127,924,000

1.1) ผลผลิต พื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ 1,127,924,000

   (1.) กิจกรรมหลักปองกันรักษาปา 297,158,200

      (1.1) กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไมของกลางปาสาละวิน สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 1,670,400

      (1.2) กิจกรรรมปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 295,487,800

   (2.) กิจกรรมหลักจัดการที่ดินปาไม 24,941,800

      (2.1) กิจกรรรมจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการที่ดินปาไม 19,587,400

      (2.2) กิจกรรรมจัดการแนวเขตปาสงวนแหงชาติ สํานักจัดการที่ดินปาไม 1,850,100

      (2.3) กิจกรรมโครงการจัดการปาสงวนแหงชาติ สํานักจัดการที่ดินปาไม 3,504,300

   (3.) กิจกรรมหลักสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 12,422,500

      (3.1) กิจกรรรมสงเสริมและพัฒนาการปลูกไมเศรษฐกิจ สํานักเศรษฐกิจการปาไม 5,469,500

      (3.2) กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนปา สํานักเศรษฐกิจการปาไม 3,747,100

      (3.3) กิจกรรมพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน สํานักจัดการปาชุมชน 3,205,900

   (4.) กิจกรรมหลักฟนฟูปาไม 527,641,400

      (4.1) กิจกรรมบํารุงรักษาปา สํานักสงเสริมการปลูกปา 327,563,400

             - กิจกรรมบํารุงรักษาปา (งานบํารุงรักษาปา) สํานักสงเสริมการปลูกปา 280,084,900

             - กิจกรรมบํารุงรักษาปา (งานพัฒนาวนศาสตรชุมชน) สํานักจัดการปาชุมชน 12,036,000

             - กิจกรรมบํารุงรักษาปา (งานโครงการพัฒนาปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําร)ิ สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 19,844,200

             - กิจกรรมบํารุงรักษาปา (งานบริหารจัดการงานวิจัย) สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 15,598,300

      (4.2) กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สํานักสงเสริมการปลูกปา 196,512,800

             - กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชํากลาไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว) สํานักสงเสริมการปลูกปา 159,292,800

กิจกรรม
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             - กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานพัฒนาปาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอน) สํานักจัดการปาชุมชน 5,075,000

             - กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ) สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 30,625,000

             - กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานบริหารจัดการงานวิจัย) สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 380,000

             - กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานพัฒนาและถายทอดองคความรู) สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 1,140,000

      (4.3) กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชํากลาไม สํานักสงเสริมการปลูกปา 3,565,200

   (5.) กิจกรรมหลักสงเสริมและพัฒนาการปาไม 57,901,700

      (5.1) กิจกรรมพัฒนาปาไมรวมกับองคกรและเครือขายแบบบูรณาการ สํานักจัดการปาชุมชน 1,987,600

      (5.2) กิจกรรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน สํานักจัดการปาชุมชน 15,506,500

      (5.3) กิจกรรมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 966,600

      (5.4) กิจกรรมโครงการพัฒนาปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 38,191,800

      (5.5) กิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาพันธุไมปาดิบชื้นเปนพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 548,300

      (5.6) โครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 700,900

   (6.) กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานปาไม 153,426,400

      (6.1) กิจกรรมอํานวยการงานบริหารกลาง สํานักบริหารกลาง 20,867,100

      (6.2) กิจกรรมอํานวยการงานประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง 2,561,200

      (6.3) กิจกรรมอํานวยการงานแผนงานและสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ 74,360,400

      (6.4) กิจกรรมอํานวยการงานตรวจสอบภายใน กลุมตรวจสอบภายใน 286,700

      (6.5) กิจกรรมสงเสริมงานดานตางประเทศ สํานักการปาไมตางประเทศ 7,918,100

      (6.6) กิจกรรมการบริการประชาชน สํานักบริหารกลาง 460,100

      (6.7) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร 1,079,300

      (6.8) กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ สํานักกฎหมาย 4,307,800

      (6.9) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานปาไม สํานักแผนงานและสารสนเทศ 41,585,700

   (7.) กิจกรรมหลักบริการงานปาไม 9,093,000

      (7.1) กิจกรรมบริการดานการอนุญาต สํานักการอนุญาต 5,889,100

      (7.2) กิจกรรมดําเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545 สํานักการอนุญาต 1,311,800

      (7.3) กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการนําไมและของปาเคลื่อนที่ สํานักเศรษฐกิจการปาไม 1,146,800

      (7.4) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑปาไมและตรวจพิสูจนไม สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 745,300

   (8.) กิจกรรมหลักพัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศปาไม 14,698,300

      (8.1) กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12,707,800

      (8.2) กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 1,990,500
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   (9.) กิจกรรมหลักบริหารจัดการและถายทอดองคความรู 30,640,700

      (1.1) กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 26,629,300

      (1.2) กิจกรรมพัฒนาและถายทอดองคความรู สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 4,011,400

3. แผนงานยุทธศาสตร 1,020,647,400

3.1 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 23,490,800

   1.) โครงการจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 23,490,800

      (1.) กิจกรรมหลักบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 23,490,800

           (1.1) กิจกรรมจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อสนับสนุนโครงการหลวง สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 21,170,800

           (1.2) กิจกรรมจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 2,320,000

3.2 แผนงานยุทธศาสตรสรางการเติบโตอยางยั่งยืน อนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 997,156,600

   1.) โครงการปองกันรักษาปา พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 803,498,200

      (1.) กิจกรรมหลักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 350,952,400

         (1.1) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการปองกัน ทําลายทรัพยากรปาไม สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 30,621,700

         (1.2) กิจกรรมเสริมสรางยุทธวิธีในการปองกัน ทําลายทรัพยากรปาไม สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 2,500,000

         (1.3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปองกันรักษาปา สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 91,976,100

         (1.4) กิจกรรมปองกันไฟปาและควบคุมหมอกควัน สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 164,694,700

         (1.5) กิจกรรมดําเนินการเกี่ยวกับไมของกลางและหลักฐานในคดีปาไม สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 38,019,900

         (1.6) กิจกรรมโครงการบริหารจัดการไมของกลางเพื่อสนับสนุนโครงการจัดสรางพิพิธภัณฑไมมีคา สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 23,140,000

      (2.) กิจกรรมหลักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม 4,268,800

         (2.1) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 1,719,400

         (2.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สํานักบริหารกลาง 440,600

         (2.3) กิจกรรมประชาสัมพันธปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม สํานักบริหารกลาง 408,800

         (2.4) กิจกรรมพัฒนาเครือขายปาชุมชน พิทักษปา พัฒนาชาติ สํานักจัดการปาชุมชน 1,700,000

      (3.) กิจกรรมหลักสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจแบบครบวงจร 71,640,100

         (3.1) กิจกรรมจัดทําขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (FLEGT VPA) สํานักเศรษฐกิจการปาไม 1,044,000

         (3.2) กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม ผลิตภัณฑไม และถานไม เพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร สํานักเศรษฐกิจการปาไม 1,971,700

         (3.3) กิจกรรมเก็บรวบรวมขอมูลไม สตอกไม เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกําเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และ              

                 การออกใบอนุญาตสงออก
สํานักเศรษฐกิจการปาไม 2,732,700

         (3.4) กิจกรรมจัดทํามาตรฐานความถูกตองตามกฎหมายเพื่อรองรับ พรบ.สวนปา และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล สํานักเศรษฐกิจการปาไม 879,700

         (3.5) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไมเศรษฐกิจ สํานักเศรษฐกิจการปาไม 55,437,000

         (3.6) กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไมยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม สํานักเศรษฐกิจการปาไม 500,000
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         (3.7) กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม สํานักเศรษฐกิจการปาไม 8,200,000

         (3.8) กิจกรรมสงเสริมผูประกอบการ SME ดานอุตสาหกรรมดานไม สํานักเศรษฐกิจการปาไม 875,000

      (4.) กิจกรรมหลักฟนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 99,839,300

         (4.1) กิจกรรมโครงการสรางปาสรางรายไดตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                

                  สยามบรมราชกุมารี
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 82,500,000

         (4.2) กิจกรรมโครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแมสอด                  

                 จังหวัดตาก
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 2,728,300

         (4.3) กิจกรรมปลูกปาในพื้นที่โครงการฟนฟูปาตามมาตร 25 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก สํานักสงเสริมการปลูกปา 6,903,000

         (4.4) กิจกรรมโครงการศูนยประสานงานอนุรักษทรัพยากรปาไมกลุมปาตะวันออก สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 7,708,000

      (5.) กิจกรรมหลักสงเสริมการบริหารจัดการปาชุมชน 116,998,000

         (5.1) กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน สํานักจัดการปาชุมชน 107,304,000

         (5.2) กิจกรรมการดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ.2562 สํานักจัดการปาชุมชน 6,150,000

         (5.3) กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในปาชุมชน 3,544,000

                - กิจกรรมสงเสริมการปลูกสมุนไพรในปาชุมชน สํานักจัดการปาชุมชน 2,565,600

                - กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนสมุนไพรจากปาอยางยั่งยืน สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 978,400

      (6.) กิจกรรมหลักสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 148,107,200

         (6.1) กิจกรรมรุกขกร สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 13,799,200

         (6.2) กิจกรรมผลิตกลาไม สํานักสงเสริมการปลูกปา 134,308,000

                - กิจกรรมผลิตกลาไม (งานผลิตกลาไม) สํานักสงเสริมการปลูกปา 128,773,000

                - กิจกรรมผลิตกลาไม (งานโครงการปลูกปาตนน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน) สํานักสงเสริมการปลูกปา 1,155,000

                - กิจกรรมผลิตกลาไม (งานโครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                      

                  อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1,683,000

                - กิจกรรมผลิตกลาไม (งานโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไมยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม) สํานักเศรษฐกิจการปาไม 2,697,000

      (7.) กิจกรรมหลักปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 11,692,400

         (7.1) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศปาไม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10,422,500

         (7.2) กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ สํานักแผนงานและสารสนเทศ 1,269,900

   2.) โครงการบริหารจัดการที่ดินปาไมอยางเปนระบบและเปนธรรม 193,658,400

      2.1) กิจกรรมหลักการจัดการที่ดินปาไมในระดับพื้นที่ 182,074,400

         (1.) กิจกรรมสํารวจทรัพยากรที่ดินและปาไมเพื่อจัดทําขอมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปาไมถาวร สํานักจัดการที่ดินปาไม 13,749,600

         (2.) กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และการบริการดานการอนุญาตในพื้นที่               

                 ปาสงวนแหงชาติ
13,323,800



หนวยงาน งบประมาณที่ไดรับ (บาท)กิจกรรม

              - กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทํากินใหชุมชน สํานักจัดการที่ดินปาไม 8,572,000

              - กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ สํานักการอนุญาต 4,751,800

         (3.) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทํากินใหชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ สํานักจัดการที่ดินปาไม 4,860,000

         (4.) กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามขอกําหนดการใชที่ดินของผูที่ไดรับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน สํานักจัดการที่ดินปาไม 4,839,600

         (5.) กิจกรรมโครงการบริหารจัดการที่ดินปาไมทั้งระบบ สํานักจัดการที่ดินปาไม 97,301,400

         (6.) กิจกรรมโครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่ สํานักจัดการที่ดินปาไม 48,000,000

      2.2) กิจกรรมหลักปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐและฐานขอมูลปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ 11,584,000

         (1.) กิจกรรมประชาพิจารณรางกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ                     

              บูรณาการ มาตราสวน 1:4,000 (One Map) เพื่อประกาศเปนกฎหมาย
สํานักจัดการที่ดินปาไม 5,410,000

         (2.) กิจกรรมสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม สํานักจัดการที่ดินปาไม 6,174,000

4. แผนงานบูรณาการ 398,292,100

4.1) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 55,030,000

4.1.1 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 55,030,000

   1.) โครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูระบบนิเวศน 55,030,000

      (1.) กิจกรรมฟนฟูระบบนิเวศนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ สํานักสงเสริมการปลูกปา 11,310,000

      (2.) กิจกรรมสรางฝายตนน้ําในพื้นที่ปาตนน้ํา สํานักสงเสริมการปลูกปา 43,720,000

4.2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 343,262,100

   1.) แผนพัฒนาภาคเหนือ 242,610,000

   1.1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 242,610,000

      (1.) กิจกรรมหลักปองกันและควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติภาคเหนือ 25,000,000

         (1.1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 25,000,000

      (2.) กิจกรรมหลักฟนฟูและปองกันทรัพยากรปาไมภาคเหนือ 198,010,000

         (2.1) กิจกรรมฟนฟูปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สํานักสงเสริมการปลูกปา 30,722,000

         (2.2) กิจกรรมสรางปาสรางรายได สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 165,000,000

         (2.3) กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็ว สํานักเศรษฐกิจการปาไม 2,288,000

      (3.) กิจกรรมหลักอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวมภาคเหนือ 19,600,000

         (3.1) กิจกรรมบริหารจัดการปาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักจัดการปาชุมชน 9,450,000

         (3.2) กิจกรรมนอมนําศาสตรพระราชาใหคนอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 9,400,000

         (3.3) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 750,000



หนวยงาน งบประมาณที่ไดรับ (บาท)กิจกรรม

   2.) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 56,373,400

   2.1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 56,373,400

      (1.) กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพและรายไดเกษตรกร 56,373,400

         (1.1) กิจกรรมสรางปาสรางรายได สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 41,250,000

         (1.2) กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็ว สํานักเศรษฐกิจการปาไม 12,223,400

         (1.3) กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพื่อสงเสริมการปลูกไมมีคาเปนเงินออมและเงินมรดกในพื้นที่สวนยางพารา สํานักสงเสริมการปลูกปา 2,900,000

3. แผนพัฒนาภาคตะวันออก 21,327,000

   3.1) โครงการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 21,327,000

      (1.) กิจกรรมหลักปองกันรักษาทรัพยากรปาไมภาคตะวันออก 13,350,000

         (1.1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 3,000,000

         (1.2) กิจกรรมโครงการแกไขปญหาเพื่อการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนและชางปาตามแนวพระราชดําริ สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 10,350,000

      (2.) กิจกรรมหลักฟนฟูทรัพยากรปาไมภาคตะวันออก 1,057,000

         (2.1) กิจกรรมฟนฟูปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สํานักสงเสริมการปลูกปา 1,057,000

      (3.) กิจกรรมหลักอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวมภาคตะวันออก 6,920,000

         (3.1) กิจกรรมบริหารจัดการปาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักจัดการปาชุมชน 3,500,000

         (3.2) กิจกรรมนอมนําศาสตรพระราชาใหคนอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 2,970,000

         (3.3) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 450,000

4. แผนพัฒนาภาคกลาง 8,567,500

   4.1) โครงการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 8,567,500

      (1.) กิจกรรมหลักปองกันรักษาทรัพยากรปาไมภาคกลาง 3,000,000

         (1.1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 3,000,000

      (2.) กิจกรรมหลักฟนฟูทรัพยากรปาไมภาคกลาง 2,427,500

         (2.1) กิจกรรมฟนฟูปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สํานักสงเสริมการปลูกปา 500,000

         (2.2) กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็ว สํานักเศรษฐกิจการปาไม 1,927,500

      (3.) กิจกรรมหลักอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวมภาคกลาง 3,140,000

         (3.1) กิจกรรมบริหารจัดการปาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักจัดการปาชุมชน 1,470,000

         (3.2) กิจกรรมนอมนําศาสตรพระราชาใหคนอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1,320,000

         (3.3) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 350,000
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5. แผนพัฒนาภาคใต 14,384,200

   5.1) โครงการปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 14,384,200

      (1.) กิจกรรมหลักปองกันรักษาทรัพยากรปาไมภาคใต 1,500,000

         (1.1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 1,500,000

      (2.) กิจกรรมหลักฟนฟูทรัพยากรปาไมภาคใต 7,664,200

         (2.1) กิจกรรมฟนฟูปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สํานักสงเสริมการปลูกปา 6,504,200

         (2.2) กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพื่อสงเสริมการปลูกไมมีคาเปนเงินออมและเงินมรดกในพื้นที่สวนยางพารา สํานักสงเสริมการปลูกปา 1,160,000

      (3.) กิจกรรมหลักอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวมภาคใต 5,220,000

         (3.1) กิจกรรมบริหารจัดการปาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักจัดการปาชุมชน 2,520,000

         (3.2) กิจกรรมนอมนําศาสตรพระราชาใหคนอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1,650,000

         (3.3) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 1,050,000

ที่มา : สํานักแผนงานและสารสนเทศ

Source : Planning and Information Technology Bureau
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