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รวมงบประมาณทัง้ 10 แผนงาน 4,604,944,500

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,511,991,000

   1.1 รายการค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 2,511,991,000
     1.) กิจกรรมหลักบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้ 2,511,991,000
     (1.1) กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้ ส านักบริหารกลาง 2,511,991,000
2.แผนงานพ้ืนฐาน 1,307,289,900
   2.1 แผนงานพ้ืนฐานดา้นการจัดการน้้าและสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมติรกับ 1,307,214,900

   1.1) ผลผลิตที ่พืน้ทีป่่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 1,307,214,900

    (1.) กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า 376,790,300
        (1.1) กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 2,144,500

        (1.2) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 374,645,800

   (2.) กิจกรรมหลักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 49,838,800

        (2.1) กิจกรรรมจัดการทีดิ่นป่าไม้ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 35,059,200

        (2.2) กิจกรรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 14,779,600

   (3.) กิจกรรมหลักการส่งเสิรมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิม่พืน้ทีสี่เขียว 37,142,100

        (3.1) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพือ่เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 7,238,900

        (3.2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 19,135,500

        (3.3) กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 4,950,000

        (3.4) กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพือ่ลดสภาวะโลกร้อน ส านักจัดการป่าชุมชน 5,817,700

   (4.) กิจกรรมหลักฟืน้ฟูป่าไม้ 450,146,200

วงเงินงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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        (4.1) กิจกรรมปูลกป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 1,355,100

        (4.2) กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 292,080,200

               -กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 289,617,200

               -กิจกรรมจัดการพืน้ทีแ่นวเขตป่า ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 2,463,000

       (4.3) กิจกรรรมเพาะช ากล้าไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 147,188,100

       (4.4) โครงการเพิม่ศักยภาพงานเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 9,522,800

   (5.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 188,518,900

        (5.1) กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กร และเครือข่ายแบบบูรณาการ ส านักจัดการป่าชุมชน 5,823,500

        (5.2) กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 28,787,700

        (5.3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 4,405,100

        (5.4) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 140,463,300

        (5.5) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุไ์ม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 1,187,100

        (5.6) กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 4,132,900

        (5.7) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่การอนุรักษ์และฟืน้ฟูส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 2,579,800

       (5.8) โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 1,139,500

   (6.) กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ 172,113,400

        (6.1) กิจกรรมอ านวยการงานบริหารกลาง ส านักบริหารกลาง 6,584,100
        (6.2) กิจกรรมอ านวยการงานประชาสัมพันธ์ ส านักบริหารกลาง 3,870,400

        (6.3) กิจกรรมอ านวยการงานแผนและสารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 73,110,400
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        (6.4) กิจกรรรมอ านวยการงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 286,700
       (6.5) กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ ส านักความร่วมมือด้านการปา่ไม้ระหวา่งประเทศ 16,932,100

       (6.6) กิจกรรมการบริการประชาชน ส านักแผนงานและสารสนเทศ 563,600

       (6.7) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,125,300

       (6.8) กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ ส านักกฎหมาย 4,664,700

       (6.9) โครงการจัดป่าสงวนแห่งชาติ ส านักงานป่าสงวนแห่งชาติ 9,389,800

     (6.10) โครงการเพิม่ศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 54,786,300

     (6.11) กิจกรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส านักบริหารกลาง 800,000

   (7.) กิจกรรมหลักบริการงานป่าไม้ 12,219,300

     (7.1) กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ส านักการอนุญาต 7,937,400

     (7.2) กิจกรรมด าเนินการตามพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ส านักการอุนญาต 1,892,200

     (7.3) กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ ส านักด่านป่าไม้ 1,529,400
     (7.4) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 860,300
   (8.) กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศป่าไม้ 20,445,900

      (8.1) กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 16,475,200

      (8.2) กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 3,970,700

2.2 แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 63,075,000

  (2.1) ผลผลิต บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย 63,075,000

    (1.) กิจกรรมหลักบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย 63,075,000
      (1.1) กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 53,319,800

      (1.2) กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 9,755,200
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3.แผนงานยุทธศาสตร์ 722,663,600

3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 10,167,000

   1.) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าเข้าไม้และของป่าเคล่ือนทีใ่นพืน้ที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10,167,000

     (1.) กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าเข้าและของป่าเคล่ือนทีใ่นพืน้ที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส านักด่านป่าไม้ 10,167,000

3.2 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 13,771,600

   1.) โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้ 13,771,600

     (1.) กิจกรรมวิจัยพืน้ฐาน ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 400,000

     (2.) กิจกรรมวิจัยประยุกต์ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 6,489,700

     (3.) กิจกรรมวิจัยและพัฒนา ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 6,881,900

3.3 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาทีด่นิท้ากิน 51,524,000

  1.) โครงการจัดหาทีดิ่นให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 42,140,000

    (1.) โครงการส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลทีดิ่นและแผนทีข่อบเขตทีดิ่นในพืน้ทีป่่าไม้ถาวร ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 34,000,000

   (2.) โครงการส ารวจ ตรวจสอบจัดท าข้อมูลทีดิ่นและแผนทีข่อบเขตทีดิ่นในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ 

และการบริการด้านการอนญาตในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 8,140,000

   2.) โครงการจัดทีดิ่นให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 9,384,000

    (1.) โครงการจัดะเบียบเพือ่จัดทีดิ่นท ากินให้กับชุมชนในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 4,784,000

    (2.) โครงการติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตและการติดตามการใช้ประโยชน์ทีดิ่นของ

ราษฎรทีไ่ด้รับอนุญาต ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 4,600,000
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3.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 39,000,000

  1.) โครงการปลูกป่าเพือ่ฟืน้ฟูระบบนิเวศน์ 39,000,000

    (1.) กิจกรรมโครการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ส านักงานการส่งเสริมการปลูกป่า 39,000,000

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 3,334,000

 1.) โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่เชื่อมโยงภูมิภาคและ

เศรษฐกิจโลก 3,334,000

   (1.) กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพือ่สนับสนุนการรับรองถิ่นก าเนิด Rules of Origin 

(ROO) ตามกฎ AEC ส านักรับรองป่าไม้ 1,134,000

   (2.) กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพือ่ส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักร ส านักรับรองป่าไม้ 2,200,000
3.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิากาศ และ ภัยพิบิติ 94,499,300  1.) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 94,499,300

   (1.) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 94,499,300

3.7 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 510,367,700

  1.) โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน 510,367,700

   (1.) กิจกกรมหลักเพิม่ประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า 166,053,800

     (1.1) กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 11,800,300

     (1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพป้องกันรักษาป่า 125,983,500

            - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 120,236,500

            - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการทีดิ่นป่าไม้ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 5,747,000

     (1.3) กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 28,270,000
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   (2.) กิจกรรมหลักเพิม่ศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า 42,555,000
     (2.1) กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 24,575,000

     (2.2) กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพือ่การอนุรักษ์ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 1,798,000

  (3.) กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 11,548,300

     (3.1) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 6,455,000

     (3.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักบริหารกลาง 973,300

     (3.3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ส านักบริหารกลาง 2,060,000

     (3.4) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟืน้ฟูป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 2,060,000

  (4.) กิจกรรมหลักการฟืน้ฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 211,814,500

     (4.1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 47,208,300

     (4.2) โครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 1,000,000
     (4.3) โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพือ่เพิม่พืน้ทีป่่าเศรษฐกิจ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 6,800,000

     (4.4) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพือ่เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ระยะที ่2 ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 16,800,000

     (4.5) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพืน้ทีป่ลูกไม้ยางพาราและพืน้ทีเ่กษตรกรรม ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 3,690,000
     (4.6) โครงการเพาะช ากล้าไม้เพือ่ฟืน้ฟูสภาพเขาสูงชันทีเ่ส่ือมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 20,220,000

     (4.7) กิจกรรมปลูกป่าในพืน้ทีโ่ครงการฟืน้ฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.

 2507 และพืน้ทีท่ีถู่กบุกรุก ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 40,000,000

     (4.8) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 71,396,100

     (4.9) โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพือ่สนับสนุนโครงการหลวง ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 4,700,000

   (5.) กิจกรรมหลักปรับปรุง เคร่ืองมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 78,396,100

     (5.1) กิจกรรมจัดท าแผนทีแ่ละแนวเขตป่าในระบบภูมิสารสนเทศ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 21,000,000
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     (5.2) กิจกรรมส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 5,376,500

     (5.3) โครงการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติลงในระวางแผนทีม่าตราส่วน 1:4,000 ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 7,500,000

     (5.4) กิจกรรมเพิม่ศักยภาพการจัดการป่าไม้ 19,640,000

            - กิจกรรมเพิม่ศักยภาพการจัดการป่าไม้ด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 9,820,000

            - กิจกรรมเพิม่ศักยภาพการจัดการป่าไม้ด้านการเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 9,820,000

     (5.5) โครงการพัฒนาเคร่ืองมือในการจัดการป่าไม้ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 4,105,000

     (5.6) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 20,774,600


