
หน่วยงาน งบประมาณทีไ่ด้รบั (บาท)

รวมงบประมาณทัง้ 10 แผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 2,519,472,100

   1. กิจกรรมหลักบุคลากรภาครฐักรมป่าไม้ 2,519,472,100

         1.1 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้ ส านักบริหารกลาง 2,519,472,100

2. แผนงานพ้ืนฐาน 1,235,970,200

2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้้าและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน 1,182,490,300

2.1 ผลผลิต พ้ืนทีป่่าไม้ได้รบัการบรหิารจัดการ 1,182,490,300

   1. กิจกรรมหลักป้องกันรกัษาป่า 359,186,300

      1.1 กิจกรรมดูแลรกัษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 2,144,500

      1.2 กิจกรรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรกุท้าลายทรพัยากรป่าไม้ 357,041,800

          - กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 353,291,800

          - กิจกรรมอ านวยการงานบริหาร ส านักแผนงานและสารสนเทศ 3,750,000

   2. กิจกรรมหลักจัดการทีด่ินป่าไม้ 42,559,200

      2.1 กิจกรรรมจัดการทีด่ินป่าไม้ 35,059,200

          - กิจกรรมจัดการทีดิ่นป่าไม้ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 31,309,200

          - กิจกรรมอ านวยการงานบริหาร ส านักแผนงานและสารสนเทศ 3,750,000

      2.2 กิจกรรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 7,500,000

   3. กิจกรรมหลักส่งเสรมิการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียว 22,633,800

      3.1 กิจกรรรมส่งเสรมิและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 7,124,000

      3.2 กิจกรรมเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของเครอืข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 4,950,000

      3.3 กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกรอ้น ส านักจัดการป่าชุมชน 10,559,800

   4. กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 397,296,000

      4.1 กิจกรรมบ้ารงุรกัษาป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 236,960,200

      4.2 กิจกรรมเพาะช้ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียว ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 132,473,100

      4.3 โครงการเพ่ิมศักยภาพงานเพาะช้ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 13,362,700

      4.4 โครงการเพาะช้ากล้าไม้เพ่ือเตรยีมจัดท้ากล้าไม้ขนาดใหญ่ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 14,500,000

กิจกรรม
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   5. กิจกรรมหลักส่งเสรมิและพัฒนาการป่าไม้ 169,658,500

      5.1 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้รว่มกับองค์กรและเครอืข่ายแบบบูรณาการ 5,823,500

          - กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ส านักจัดการป่าชุมชน 3,948,500

          - กิจกรรมอ านวยการงานบริหาร ส านักแผนงานและสารสนเทศ 1,875,000

      5.2 กิจกรรรมพัฒนาวนศาสตรช์ุมชน 30,169,200

          - กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 28,294,200

          - กิจกรรมอ านวยการงานบริหาร ส านักแผนงานและสารสนเทศ 1,875,000

      5.3 กิจกรรมโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 3,405,100

      5.4 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 127,934,100

      5.5 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาพันธุไ์ม้ป่าดิบชืน้เป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 1,187,100

      5.6 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด้าริ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 1,139,500

   6. กิจกรรมหลักบรหิารจัดการงานป่าไม้ 161,445,600

      6.1 กิจกรรมอ้านวยการงานบรหิารกลาง ส านักบริหารกลาง 6,584,100

      6.2 กิจกรรมอ้านวยการงานประชาสัมพันธ์ ส านักบริหารกลาง 4,260,400

      6.3 กิจกรรมอ้านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 71,110,400

      6.4 กิจกรรมอ้านวยการงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 286,700

      6.5 กิจกรรมส่งเสรมิงานด้านต่างประเทศ ส านักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหวา่งประเทศ 11,684,600

      6.6 กิจกรรมการบรกิารประชาชน ส านักแผนงานและสารสนเทศ 563,600

      6.7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,125,300

      6.8 กิจกรรมบรหิารจัดการงานนิติการ ส านักกฎหมาย 4,664,700

      6.9 โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 8,969,500

      6.10 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 52,196,300

   7. กิจกรรมหลักบรกิารงานป่าไม้ 12,219,300

      7.1 กิจกรรมบรกิารด้านการอนุญาต ส านักการอนุญาต 7,937,400

      7.2 กิจกรรมด้าเนินการตามพระราชบัญญัติเลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ส านักการอนุญาต 1,892,200

      7.3 กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบรกิารน้าไม้และของป่าเคลือ่นที่ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 1,529,400

      7.4 กิจกรรมตรวจสอบรบัรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ ส านักวจิัยและพัฒนาการป่าไม้ 860,300

   8. กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้ 17,491,600
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      8.1 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 15,046,200

      8.2 กิจกรรมจัดท้าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักวจิัยและพัฒนาการป่าไม้ 2,445,400

2.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 53,479,900

2.2 ผลผลิต บรหิารจัดการและพัฒนางานวิจัย 53,479,900

   1. กิจกรรมหลักบรหิารจัดการและพัฒนางานวิจัย 53,479,900

      1.1 กิจกรรมบรหิารจัดการงานวิจัย ส านักวจิัยและพัฒนาการป่าไม้ 45,863,900

      1.2 กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส านักวจิัยและพัฒนาการป่าไม้ 7,616,000

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 698,129,900

3.1 แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาความรว่มมือด้านต่างประเทศสรา้งและรกัษาผลประโยชน์ชาติ 9,339,300

   1. โครงการความรว่มมือการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือเชือ่มโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 9,339,300

      1.1 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพ่ือสนับสนุนการรบัรองถ่ินก้าเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และ                     
  การออกใบอนุญาตส่งออก

ส านักการอนุญาต 3,750,000

      1.2 กิจกรรมจัดท้ามาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือรองรบั พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอ่ืนๆในระดับสากล ส านักการอนุญาต 2,201,300
      1.3 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรบัรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ส านักการอนุญาต 2,200,000
      1.4 กิจกรรมจัดท้าข้อตกลงเป็นหุน้ส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA) ส านักการอนุญาต 1,188,000
3.2 แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการด้าเนินงานตามแนวทางหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 9,775,000

   1. โครงการจัดการทรพัยากรป่าไม้เพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวงและพ้ืนทีข่ยายผลโครงการหลวง 9,775,000

      1.1 กิจกรรมจัดการทรพัยากรป่าไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการหลวง ส านักแผนงานและสารสนเทศ 4,205,000

      1.2 กิจกรรมจัดการทรพัยากรป่าไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาทีสู่งแบบโครงการหลวง ส านักแผนงานและสารสนเทศ 5,570,000

3.3 แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรพัยากรธรรมชาติ 679,015,600

   1. โครงการปกป้องผืนป่าและรว่มพัฒนาป่าไม้ให้ยัง่ยืน 545,358,200

      1.1 กิจกรรมหลักเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรกัษาป่า 191,603,400

          1.1.1 กิจกรรมจัดต้ังชุดปฏิบัติการป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 34,902,000

          1.1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 128,431,400
          1.1.3 กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการป้องกันไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 28,270,000
      1.2 กิจกรรมหลักเพ่ิมศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า 48,355,000

          1.2.1 กิจกรรมด าเนินการเกีย่วกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 30,375,000

          1.2.2 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพือ่การอนุรักษ์ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 17,980,000

      1.3 กิจกรรมหลักอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนรว่ม 43,178,300
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          1.3.1 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 6,455,000

          1.3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักบริหารกลาง 973,300

          1.3.3 กิจกรรมประชาสัมพันธป์้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ส านักบริหารกลาง 1,090,000

          1.3.4 โครงการเครือข่ายหมูบ่้านฟืน้ฟูป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 2,000,000

          1.3.5 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟืน้ฟูป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 2,060,000

          1.3.6 กิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือในการฟืน้ฟูป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 30,600,000

      1.4 กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 236,610,800

          1.4.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 87,000,000

          1.4.2 โครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 1,000,000

          1.4.3 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพือ่เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ระยะที ่2 ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 23,800,000

          1.4.4 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพืน้ทีป่ลูกไม้ยางพาราและพืน้ทีเ่กษตรกรรม ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 8,100,000

          1.4.5 โครงการฟืน้ฟูป่าในพืน้ทีสู่งชัน 23,125,000

                 - โครงการเพาะช ากล้าไม้เพือ่ฟืน้ฟูสภาพเขาสูงชันทีเ่ส่ือมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 20,944,900

                 - กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ าเส่ือมสภาพบนพืน้ทีสู่งชัน ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 2,180,100

          1.4.6 กิจกรรมปลูกป่าในพืน้ทีโ่ครงการฟืน้ฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพืน้ทีท่ีถู่กบุกรุก ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 40,000,000

          1.4.7 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 50,006,000

          1.4.8 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่การอนุรักษ์และฟืน้ฟูส่ิงแวดล้อมอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 3,579,800

      1.5 กิจกรรมหลักปรบัปรงุ เครือ่งมือ และกลไก ในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 25,610,700

          1.5.1 ส ารวจและวเิคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 5,376,500

          1.5.2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 20,234,200

   2. โครงการปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขตทีด่ินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 39,000,000

      2.1 กิจกรรมจัดท้าหมุดหลักฐานแผนทีโ่ดยระบบดาวเทียม ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 21,000,000

      2.2 กิจกรรมจัดท้าแผนทีแ่นบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขตทีด่ินของรฐัแบบบูรณาการ            
           มาตราส่วน 1:4,000

ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 18,000,000

   3. โครงการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 94,657,400

      3.1 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 94,657,400

4. แผนงานบูรณาการ 1,079,907,900

4.1 แผนงานบูรณาการ (Agenda) (บูรฯ 1-27) 197,218,200



หน่วยงาน งบประมาณทีไ่ด้รบั (บาท)กิจกรรม

4.1.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 8,755,500

      1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบรกิารน้าเข้าไม้และของป่าเคลือ่นทีใ่นพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 8,755,500

          - กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าเข้าไม้และของป่าเคล่ือนทีใ่นพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 8,755,500

4.1.2 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 10,862,700

      1) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรา้งฐานความรูใ้นงานด้านป่าไม้ 4,959,700

          - กิจกรรมวจิัยพืน้ฐาน ส านักวจิัยและพัฒนาการป่าไม้ 4,959,700

      2) โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้ 4,487,900

          - กิจกรรมวจิัยประยุกต์ ส านักวจิัยและพัฒนาการป่าไม้ 4,487,900

      3) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่าไม้ 1,779,100

          - กิจกรรมจัดการความรู้การวจิัย เพือ่น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ส านักวจิัยและพัฒนาการป่าไม้ 1,779,100

4.1.3 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาทีด่ินท้ากิน 60,600,000

      1) โครงการส้ารวจข้อมูลเตรยีมการเพ่ือจัดหาทีด่ินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 34,000,000

          - กิจกรรมส ารวจทรัพยากรทีดิ่นและป่าไม้เพือ่จัดท าข้อมูลทีดิ่นและแผนทีข่อบเขตทีดิ่นในพืน้ทีป่่าไม้ถาวร ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 34,000,000

      2) โครงการจัดหาทีด่ินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 15,200,000

          2.1) กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนทีเ่พ่ือจัดหาทีด่ินท้ากินให้ชุมชนในพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติ และการบรกิารด้านการอนุญาตในพ้ืนที ่               
                ป่าสงวนแห่งชาติ

ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 15,200,000

               - กิจกรรมตรวจสอบพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ เพือ่การจัดหาทีดิ่นท ากินให้ชุมชน ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 9,200,000

               - กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ส านักการอนุญาต 6,000,000

      3) โครงการจัดทีด่ินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 11,400,000

          3.1) กิจกรรมจัดระเบียบเพ่ือจัดทีด่ินท้ากินให้ชุมชนในพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติ ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 5,100,000
          3.2) กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงือ่นไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ทีด่ินของราษฎรทีไ่ด้รบัอนุญาต ส านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ 6,300,000
4.1.4 แผนงานบูรณาการบรหิารจัดการทรพัยากรน้้า 117,000,000

      1) โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 117,000,000

               - กิจกรรมโครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 117,000,000

4.2 แผนงานบูรณาการ (Area) (บูรฯ 28-29) 882,689,700

4.2.1 แผนงานบูรณาการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 882,689,700

1) แผนพัฒนาภาคเหนือ 842,989,700

      1.1) โครงการบรหิารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ 20,950,000



หน่วยงาน งบประมาณทีไ่ด้รบั (บาท)กิจกรรม

          (1) กิจกรรมหลักป้องกันและควบคุมไฟป่าในพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติภาคเหนือ 20,950,000

               - กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 20,950,000

      1.2) โครงการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมภาคเหนือ 822,039,700

          (1) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูอนุรกัษ์ป่าต้นน้้า (เพ่ิมพ้ืนทีป่่า/ป่าชุมชน/ปลูกพืชผสมผสาน) 822,039,700

             (1.1) กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าเพ่ือชีวิตทีด่ีขึน้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 401,703,700

             (1.2) กิจกรรมสรา้งป่าสรา้งรายได้ 290,106,500

               - กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 274,500,000

               - กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สจป.3 (ลป.) 15,606,500

             (1.3) กิจกรรมบรหิสนจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส านักจัดการป่าชุมชน 50,192,000

             (1.4) กิจกรรมปลูกป่าพ้ืนบ้านอาหารชุมชนและสรา้งฝายในพ้ืนทีป่่าชุมชน สจช./สจป.3 (ลป.) 42,500,000

             (1.5) กิจกรรมอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรน้้าทัง้ระบบเพ่ือให้เกิดความมัน่คง สสป./สจป.3 (ลป.) 37,537,500

2) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16,450,000

      2.1) โครงการส่งเสรมิการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน 16,450,000

          (1) กิจกรรมหลักส่งเสรมิฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 15,125,000

               - กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในทีดิ่นของเอกชนเพือ่พัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 14,285,000

               - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 840,000

          (2) กิจกรรมหลักส่งเสรมิการพัฒนาองค์ความรูด้้านสังคมและสิง่แวดล้อม 1,325,000

               - กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรอาชีพ ปลูกสวนป่า/สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 1,325,000

3) แผนพัฒนาภาคตะวันออก 18,850,000

      3.1) โครงการพัฒนาสังคม สิง่แวดล้อม และยกระดับความเป็นอยูข่องประชาชน 18,850,000

          (1) กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสิง่แวดล้อม 18,850,000

               - กิจกรรมอนุรักษ์ฟืน้ฟูสภาพพืน้ทีสี่เขียวและพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ คุ้งบางกระเจ้า ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 18,850,000

4) แผนพัฒนาภาคใต้ 4,400,000

      4.1) โครงการพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วภาคใต้ 2 สมุทร 4,400,000

          (1) กิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและปัจจัยพ้ืนฐาน 4,400,000

               - โครงการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 4,400,000

ทีม่า : ส านักแผนงานและสารสนเทศ          Source : Planning and Information Technology Bureau


