
การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชีว้ัด
ผลส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 -16.30 น.  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 



ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 



วาระที่ 2 

เรื่องเพื่อทราบ 

 
 
 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



วาระที่ 2.1  
นโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



 Description of the contents นโยบายรัฐบาล 

6. การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจประเทศ 

6.6 ชักจูงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย 
6.8 แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่เป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะที่ 
    และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 

 7.การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 
ในประชาคมอาเซียน  

7.1 เร่งส่งเสรมิความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
    การค้า การลงทนุในภมูิภาคอาเซียนและ 
    ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ 
    ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

8. การพฒันาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ 
พัฒนาและนวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
    และพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย 
    ให้ได้ไมต่่ ากว่าร้อยละ 1 ของ GDP  
    และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 

 

9. การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรและสรา้งสมดุลระหว่างการอนุรกัษก์ับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืน้ทีอ่นุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า 
9.2 อนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 
9.3 พฒันาระบบบรหิารจัดการที่ดนิและแกไ้ขการบกุรุกที่ดนิของรัฐ 
9.4 บรหิารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 
9.5 ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 

 

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

7.6 พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการ   
  พัฒนาด่านชายแดนและโครงข่ายคมนาคม 
  ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ 
 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



วาระที่ 2.2  
ร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี  

 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



ร่างกรอบยุทธศาสตร์แหง่ชาตริะยะ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.2 พัฒนาภาคการผลิตและบริการ (เกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการท่องเที่ยว) 
2.4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
2.5 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน (ขนส่ง ict วิจัยและพัฒนา)  
2.6 พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
 
 
4.1 สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

5.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
5.2 บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และเมืองทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5 ลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



วาระที่ 2.3  
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. 2559-2564 

 
 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 
บูรณาการที่ตอบสนองต่อการ 
พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่าง 

ยั่งยืนและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บริหารจัดการน้ าผิวดิน 

และน้ าใต้ดินอย่างบูรณาการ 
และมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มขีดความสามารถในการ 

จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการรับมือภัย 
พิบัติทางธรรมชาติอย่างม ี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ

องค์กรและระบบ 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



วาระที่ 2.4  
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 

 
 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน 

 
 
 

วิสัยทัศน์กรมป่าไม ้

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



พันธกิจกรมป่าไม ้

• ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ปา่ไม้ให้คงอยู่ 1 
• บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม (เพ่ือให้ประชาชนอยู่

ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน) 2 

• เพ่ิมและฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3 

• บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 4 

• วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 5 
• เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการ

บริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ  6 
ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

• ป้องกันรักษา
พื้นที่ป่าที่
เหลือให้คง
อยู่และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

• แก้ไขปัญหา
ราษฎรใน
พื้นที่ป่าไม้
อย่าง
เหมาะสม
และเป็น
ธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

• ปรับปรุงและ
บูรณาการ
นโยบายและ
กฎหมาย
เกี่ยวกับการ
ป่าไม้ให้มี
เอกภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

• บูรณาการ
และส่งเสริม 
การมีส่วน
ร่วมทุกภาค
ส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

• ฟื้นฟูป่า
เสื่อมโทรม
และป่าที่ถูก
บุกรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

• เพ่ิมพื้นที่ป่า
นอกเขต 
พื้นที่ป่าไม้
ตามกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

• ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ป่าไม ้

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



ยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
พื้นฐาน 1 แผนงาน 9 แผนงานรอง 

ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
พื้นฐาน 1 แผนงาน 14 แผนงานรอง 

ยุทธศาสตร์ 14 แผนงาน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
พ้ืนฐาน 1 แผนงาน 4 แผนงานรอง 

ยุทธศาสตร์ 4 แผนงาน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า 
   และสร้างการเติบโตจากภายใน 

พื้นฐาน 1 แผนงาน 6 แผนงานรอง 

ยุทธศาสตร์ 6 แผนงาน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
   ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

พื้นฐาน 1 แผนงาน 5 แผนงานรอง 

ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
   จัดการภาครัฐ 

พื้นฐาน 1 แผนงาน 8 แผนงานรอง 

ยุทธศาสตร์ 8 แผนงาน 

7. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 4 แผนงาน 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



. 

ยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม)้ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกิจพิเศษ 

แผนงานยุทธศาสตร์เชื่อมโยงภมูิภาคและเศรษฐกิจโลก 

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพฒันา 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน 

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาที่ดินท ากิน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

แผนงานยุทธศาสตร์บรหิารจัดการทรัพยากรน้ า 

แผนงานพืน้ฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

7. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 

แผนงานบคุลากรภาครฐั 
ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนงานยุทธศาสตร์อนรุักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 



วาระที่ 2.5  
การพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ  

กิจกรรมและตัวชี้วัดผลส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 
 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0717.1/ว19  

ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  
เรื่อง ขอให้ส่งรายงานการทบทวนการก าหนดเป้าหมายการให้บริการ  

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

และหน่วยงานอื่น ส่งส านักงบประมาณ  

ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558  
 

 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



วาระที่ 2.6 
การทบทวนเป้าหมายการให้บริการกระทรวง  

 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



เดิ
ม ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมาย

ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ให
ม่ ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

ทบทวนเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวงประจ าปี 2559 ที่เกี่ยวข้องกับ ปม. 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

เดิ
ม กลุ่มเป้าหมายสามารถประสานความ

ร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ให
ม่ กลุ่มเป้าหมายสามารถด าเนินการความ

ร่วมมือด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงในระดับ
ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เด
ิม กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการ

จัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรม คง
เด

ิม กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการ
จัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรม 

เดิ
ม ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีองค์ความรู้

และสามารถปรับตัวรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คง
เด

ิม ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีองค์ความรู้
และสามารถปรับตัวรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



เด
ิม องค์ความรู้และงานวิจัยได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คง
เด

ิม องค์ความรู้และงานวิจัยได้รับการ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทบทวนเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวงประจ าปี 2559 เกี่ยวข้องกบั ปม. 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

เดิ
ม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจพื้นท่ีชายแดน 

คง
เด

ิม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจพื้นท่ีชายแดน 

เดิ
ม ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ าอุปโภค

บริโภคเพียงพอ มีน้ าต้นทุนเพิ่มขึ้นใน
พื้นที่ขาดแคลนน้ า มีข้อมูลเตือนภัยด้าน
น้ าและมีการบริหารจัดการลุ่มน้ าโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ให
ม่ ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ าอุปโภค

บริโภคเพียงพอ มีน้ าต้นทุนเพิ่มขึ้น โดย
การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและมี
ข้อมูลเตือนภัยด้านน้ าและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่ถูกต้องทันเวลา 



วาระที่ 3 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

 
 
 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



วาระที่ 3.1 
การทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  

 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



เด
ิม รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการ

ที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองตอ่
ความต้องการของประชาชน 

คง
เด

ิม รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการ
ที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองตอ่
ความต้องการของประชาชน 

ทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจ าปี 2559 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

เด
ิม กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จาก

การจัดการที่ดินป่าไม้ของรัฐอย่าง
เป็นธรรม 

คง
เด

ิม กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จาก
การจัดการที่ดินป่าไม้ของรัฐอย่าง
เป็นธรรม 

 

เด
ิม ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและ

พัฒนางานด้านการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ให
ม ่ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและ

พัฒนางานด้านการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้เพื่อรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และเศรษฐกิจโลก 

 



เด
ิม เครือข่ายด้านป่าไม้มีการบริหาร

จัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

คง
เด

ิม เครือข่ายด้านป่าไม้มีการบริหาร
จัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 

ทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจ าปี 2559 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

เด
ิม มีองค์ความรู้งานวจิัยด้านป่าไม้ที่

สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ คง
เด

ิม มีองค์ความรู้งานวจิัยด้านป่าไม้ที่
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 

เด
ิม 

ให
ม ่ พื้นที่ป่าไม้ได้รับการปลูกฟื้นฟูระบบ

นิเวศน ์

เด
ิม ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่
ชายแดน 

คง
เด

ิม ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่
ชายแดน 



ระเบียบวาระที่ 3.2 
การก าหนดกรอบแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560 

 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้  



แผนงาน/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ 2559 

กิจกรรม วงเงิน (บาท) 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,461,017,600 

1. แผนงาน รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท ากิน 4,241,459,400 

ผลผลิตที ่1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 3,809,849,400 

โครงการที่ 2 ปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน 398,730,000 

โครงการที่ 3 จัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่งถึงและเป็นธรรม 32,880,000 

2. แผนงาน ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 18,360,000 

โครงการที่ 1 ความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

18,360,000 

3. แผนงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 95,601,200 

โครงการที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 95,601,200 

4. แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 60,640,900 

ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้  60,640,900 

5. แผนงาน ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 44,956,100 

โครงการที่ 1 จัดระบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 44,956,100 

3 ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 2 ผลผลิต 5 โครงการ 78 กิจกรรมย่อย 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

แผนงาน/โครงการ วงเงิน (บาท) 

รวมทั้งส้ิน 9,480,600,400 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,530,817,100 

   แผนงานรองบุคลากรภาครฐัอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 2,530,817,100 

   ผลผลิตที่ 1 บุคลากรภาครฐัด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2,530,817,100 

2. แผนงานพื้นฐาน 4,721,730,600 

    2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4,620,425,100 

         แผนงานรองอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 4,620,425,100 

         ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 4,620,425,100 

    2.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 101,305,500 

         แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 101,305,500 

         ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ 101,305,500 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 2,228,052,700 

    3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 10,343,000 

         โครงการที่ 1 โครงการจัดระบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10,343,000 

การก าหนดกรอบแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2560 



ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

การก าหนดกรอบแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2560 

แผนงาน/โครงการ วงเงิน (บาท) 

    3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 25,954,700 

         โครงการที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้ 25,954,700 

    3.3 แผนงานยุทศาสตร์เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 16,134,000 

         โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ 16,134,000 

    3.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาที่ดินท ากิน 47,984,000 

         โครงการที่ 1 โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 47,984,000 

    3.5 แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 168,115,000 

         โครงการที่ 1 โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 168,115,000 

    3.6 แผนงานยุทศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 1,081,842,000 

         โครงการที่ 1 โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน 1,081,842,000 

    3.7 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 877,680,000 

         โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 877,680,000 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน 

1. แผนงาน รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
แก้ปัญหาที่ดินท ากิน 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แผนงานรองอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 

1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า 1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า 

    1.) กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน 
    2.) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรพัยากร
ป่าไม ้

สปฟ. 
สปฟ. 

    1.) กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน 
    2.) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรพัยากร
ป่าไม ้

สปฟ. 
สปฟ. 

2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้ 2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้ 

    1.) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ 
    2.) กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
    3.) กิจกรรมขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน 
    4.) กิจกรรมส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
    5.) โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
    6.) กิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือ
สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวง 

สจด. 
สจด. 
สจด. 

 
สจด. 
สจด. 
สจด. 

    1.) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ 
    2.) กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
    3.) โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
    4.) โครงการจัดสร้างห้องเรียนธรรมชาติ 
    5.) กิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือ
สนับสนุนโครงการหลวง 
    6.) กิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือ
สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวง 
    7.) กิจกรรมโครงการหลวง 
    8.) กิจกรรมโครงการขยายผลโครงการหลวง 
    9.) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนในพ้ืนที่โครงการหลวง 

สจด. 
สจด. 
สปส. 
สปส. 
สจด. 

 
สจด. 

 
สปส. 
สปส. 
สจช. 

เปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน 

3. กิจกรรมหลักปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ 3. กิจกรรมหลักปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ 

    1.) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

สสป.     1.) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
    2.) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
          - กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
          - กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพดา้นป่าไม ้
          - กิจกรรมเสริมสรา้งความเข้มแข็งและการรวมกลุ่มของเกษตรกรอาชีพ
ปลูกสวนป่า 
    3.) โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ 
    4.) กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

สสป. 
 

สสป. 
 
 
 
 

สสป. 
สจช. 

4. กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 4. กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้ 

    1.) กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
    2.) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
    3.) กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
    4.) กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
    5.) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม ้
    6.) กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 
    7.) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่า
ภาคเอกชน 
    8.) โครงการชดเชยการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ 
    9.) โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะช ากล้าไม้ 

สสป. 
สสป. 
สสป. 
สสป. 
สสป. 
สสป. 
สสป. 

 
สสป. 

 
สสป. 

    1.) กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 
          - กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 
          - กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน 
          - กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 
    2.) กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
          - กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
          - กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาครฐั 
    3.) โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะช ากล้าไม้ 
    4.) กิจกรรมสวนป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการ 
    5.) โครงการปลูกไม้ยืนต้นป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม  

สสป. 
 
 
 

สสป. 
 
 

สสป. 
สสป. 
สสป. 

เปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน 

5. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 5. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

    1.) กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
    2.) กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา 
    3.) กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
    4.) โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 
    5.) กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 
    6.) โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 
    7.) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ 
จังหวัดยะลา 
    8.) กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
(หมู่บ้านสีเขียว) 
    9.) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    10.) กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาด
เล็กและของป่า 
    11.) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    12.) กิจกรรมขยายผลการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ 
    13.) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
    14.) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
    15.) โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 

สจช. 
สจช. 
สจช. 
สจช. 

 
สจช. 
สจช. 
สคร. 

 
สคร. 

 
สคร. 

 
สคร. 

 
สคร. 
สคร. 
สคร. 

 
สคร. 
สคร. 

    1.) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ 
          - กิจกรรมพัฒนาป่าไมร้่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบรูณาการ 
          - กิจกรรมพัฒนาป่าไมร้่วมกับสถาบันศาสนา 
          - กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
          - โครงการศูนย์การเรียนรูด้้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดพิษณุโลก 
          - โครงการศูนย์การเรียนรูว้นศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ 
          - กิจกรรมส่งเสรมิเครือข่ายป่าชุมชน 
    2.) กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
    3.) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
          - กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
          - กิจกรรมขยายผลการด าเนินงานตามแนวพระราชด าร ิ
          - กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนือ่งมาจาก
พระราชด าร ิ
    4.) กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืช
เศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 
    5.) กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
(หมู่บ้านสีเขียว) 
    6.) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
    7.) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
    8.) กิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 

สจช. 
 
 
 
 
 
 

สคร. 
 

สคร. 
 
 
 
 

สคร. 
 

สคร. 
 

สคร. 
 

สคร. 
สคร. 

เปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
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6. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ 6. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ 

    1.) กิจกรรมอ านวยการงานบริหารกลาง 
    2.) กิจกรรมอ านวยการงานประชาสัมพันธ์ 
    3.) กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
    4.) กิจกรรมอ านวยการงานตรวจสอบภายใน 
    5.) กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ 
    6.) กิจกรรมการบริการประชาชน 
    7.) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 
    8.) กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ 
    9.) กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 
    10.) กิจกรรมด าเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 
พ.ศ. 2545 
    11.) กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้หรือของป่า
เคลื่อนที่ 
    12.) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และ
ตรวจพิสูจน์ไม้ 
    13.) กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ 
    14.) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 
    15.) กิจกรรมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ 
    16.) โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ 

สบก. 
สบก. 
สผส. 
กสน. 
สรป. 
สผส. 
กพร. 
สกม. 
สกญ. 
สกญ. 

 
สดป. 

 
สวพ. 

 
สผส. 
สผส. 
สผส. 
สผส. 

 

    1.) กิจกรรมอ านวยการงานบริหารกลาง 
    2.) กิจกรรมอ านวยการงานประชาสัมพันธ์ 
    3.) กิจกรรมอ านวยการงานฝึกอบรม 
    4.) กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
    5.) กิจกรรมอ านวยการงานตรวจสอบภายใน 
    6.) กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ 
    7.) กิจกรรมการบริการประชาชน 
    8.) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 
    9.) กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ 
    10.) โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ 

สบก. 
สบก. 
สบก. 
สผส. 
กสน. 
สรป. 
สผส. 
กพร. 
สกม. 
สผส. 

7. กิจกรรมหลักบริการงานป่าไม้ 

   1.) กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 
   2.) กิจกรรมด าเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
   3.) กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 
   4.) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ 
   5.) กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่าน
ไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
   6.) กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT 
VPA) 

สกญ. 
สกญ. 
สดป. 
สวพ. 
สรม. 

 
สรม. 

 
สรม. 

เปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน 

7. กิจกรรมหลักป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

8. กิจกรรมหลักพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 

    1.) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

สบก.     1.) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 
    2.) กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ 
    3.) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 
    4.) กิจกรรมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ 
    5.) กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

สผส. 
สผส. 
สผส. 
สผส. 
สวพ. 

8. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 

    1.) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ สผส. 

9. กิจกรรมหลักจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 9. กิจกรรมหลักป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

    5.) กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สวพ.    1.) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

สบก. 

10. กิจกรรมหลักแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

     1.) กิจกรรมโครงการส ารวจการถือครองและพิสูจน์สิทธิที่ดินของ
ราษฎร 

สจด. 

เปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน 

1. แผนงาน รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
แก้ปัญหาที่ดินท ากิน 

2. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการที่ 2 โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน โครงการที่ 1 โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน 

1. กิจกรรมหลักเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า 1. กิจกรรมหลักเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า 

    1.) กิจกรรมจัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า 
    2.) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า 

สปฟ. 
สปฟ. 

    1.) กิจกรรมจัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า 
    2.) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า 

สปฟ. 
สปฟ. 

2. กิจกรรมหลักเพ่ิมศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า 2. กิจกรรมหลักเพ่ิมศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า 

    1.) กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดี 
ป่าไม ้
    2.) โครงการเพาะช ากล้าไม้พะยูงเพ่ือการอนุรักษ์ 

สปฟ. 
 

สสป. 

    1.) กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดี
ป่าไม ้
    2.) กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในตระกูลเพ่ือการ
อนุรักษ์ 

สปฟ. 
 

สสป. 

3. กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 3. กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 

    1.) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) สปฟ.     1.) กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 
    2.) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

สปฟ. 
สบก. 

เปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน 

4. กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 4. กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

    1.) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการชุมชน 
    2.) โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 

สจช. 
สสป. 

    1.) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการชุมชน 
    2.) กิจกรรมเสริมศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการป่า 
    3.) โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 
    4.) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 
    5.) โครงการเพาะช ากล้าไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อม
โทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ 
    6.) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจ
ถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
    7.) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟ้ืนฟูป่าตามมาตรา 25 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพ้ืนที่ที่บุกรุก 

สจช. 
สจช. 
สสป. 
สสป. 

 
สสป. 

 
สสป. 

 
สสป. 

5. กิจกรรมหลักปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

    1.) กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ์
    2.) กิจกรรมส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
    3.) โครงการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติลง
ในระวางแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 

สจด. 
 

สจด. 
สจด. 

เปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน 

1. แผนงาน รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
แก้ปัญหาที่ดินท ากิน 

3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาที่ดิน 

โครงการที่ 3 โครงการจัดที่ดนิให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

โครงการที่ 1 โครงการจัดที่ดนิให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

1. โครงการส ารวจการถือครอง เพื่อการจัดการที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้
ถาวร 

สจด. 
 

1. โครงการส ารวจการถือครอง เพื่อการจัดการที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้
ถาวร 

สจด. 

2. โครงการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติที่จะด าเนินการจัดการที่ดินท ากินให้ชุมชน 

สจด. 2. กิจกรรมตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน สจด. 

3. กิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน สจด. 

3. โครงการบริการด้านการอนุญาตและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข 

4. โครงการบริการด้านการอนุญาตและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข 

    1.) กิจกรรมตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและ
ตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการอนุญาต 
    2.) กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

สจด. 
 

สกญ. 

    1.) กิจกรรมตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและ
ตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการอนุญาต 
    2.) กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

สจด. 
 

สกญ. 

เปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน 

2. แผนงาน ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

4. แผนงานยุทธศาสตร์เชื่อมโยงภูมิภาคเศรษฐกิจโลก 

โครงการที่ 1 โครงการความรว่มมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ 

1. กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ
ถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

สรม. 1. กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการ
รับรองถิ่นก าเนิด Rule of Origin (ROO) ตามกฎ AEC 
2. กิจกรรมจัดท ามาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ 
พรบ. สวนป่า และมาตรฐานอ่ืนๆ ในระดับสากล 

สรม. 

2. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ สสป. 

3. กิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 

สปฟ. 

3. แผนงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

5. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน สปฟ. 1. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน สปฟ. 

2. กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สวพ. 

เปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน 

4. แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 6. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ 

1. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ 1. กิจกรรมหลักบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย สรม. 

    1.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 
    2.) กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
    3.) กิจกรรมวนวัฒนวิจัย 
    4.) กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ 
    5.) กิจกรรมวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ 
และอุตสาหกรรม 
    6.) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ 
    7.) กิจกรรมพัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ 

สวพ. 
สวพ. 
สวพ. 
สวพ. 
สวพ. 

 
สวพ. 
สวพ. 

    1.) กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย 
          - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม ้
          - กิจกรรมวนวัฒนวิจัย 
          - กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจปา่ไม ้
          - กิจกรรมวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และ
อุตสาหกรรม 
          - กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลปา่ไม้ 
          - กิจกรรมพัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้ 
          - กิจกรรมวิจัยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศภาคปา่ไม้ 
    2.) กิจกรรมพัฒนาและถ่ายองค์ความรู้ 
          - กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
          - กิจกรรมโครงการส่งเสรมิและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไมข้นาดเล็กและ
ของป่า 

สวพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวพ. 

7. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

โครงการที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้ 

1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยป่าไม้ สวพ. 

เปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน 

5. แผนงาน ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการที่ 1 โครงการจัดระบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการที่ 1 โครงการจัดระบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

สปฟ. 1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าเข้า
ไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

สดป. 

2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการน าเข้า
ไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

สดป. 

9. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ผลผลิตที่ 1 บุคลากรภาครัฐดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. กิจกรรมหลักบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้ 

10. แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

โครงการที่ 1 โครงการปลูกปา่เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 

1. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สสป. 

เปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



ระเบียบวาระที่ 4 

เรื่องอื่น ๆ 

 
 
 

ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 



ขอขอบคุณ 
ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม้ 
TEL : 02 561 4292-3 ต่อ 5072 5039 5040  FAX : 02 561 4842  

e-mail : bp_rfd@hotmail.com  

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 


