
แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายจงคลา้ย วรพงศธร

รองอธบิดีกรมป่าไม ้



แผน/ผล การแจกจา่ยกลา้ไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่ กจิกรรม/โครงการ แผน (กลา้) ผล (กลา้) 
คงเหลอื 

(กลา้)

1 กจิกรรมเพาะช ากลา้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียว 39,950,000 32,789,111 7,160,889 

- เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป 31,950,000 26,528,791 5,421,209 

- เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ 5,000,000 4,560,884 439,116 

- เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย 3,000,000 1,699,436 1,300,564 

2 โครงการเพาะช ากลา้ไมพ้ะยูง และไมมี้ค่าในสกลุเพื่อการอนุรกัษ์ 6,200,000 5,036,799 1,163,201 

3
โครงการเพาะช ากลา้ไมเ้พื่อฟ้ืนฟสูภาพเขาสูงชนัที่เสือ่มโทรมกลบัคืนสูส่ภาพป่า

ธรรมชาติ
6,800,000 4,426,276 2,373,724 

รวม 3 กจิกรรม 52,950,000 42,252,186 10,697,814 



ผลการแจกกลา้ไม ้ ปี 2560



กรมป่าไม ้โดยสถานี/ศูนย์

เพาะช ากลา้ไม ้ จ านวน 112 

แห่งได ้ด าเนินการเพาะช า

กล ้า ไม ้ส าหร ับแจก ให ้ก ับ

ประชาชน หน่วยงานราชการ

วดั โรงเรียน ฯลฯ จ านวน

52.9 ลา้นกลา้

ผลการแจกกลา้ไม ้ ปี 2560

ผลการแจกจา่ย

42.2 ลา้นกลา้



การติดตามงานโดย APPLICATION LINE



ปรบับทบาทใหส้ถานี/ศูนยเ์พาะช ากลา้ไม ้

เป็นศูนยก์ารเรยีนรูด้า้นการเพาะช ากลา้ไมใ้หก้บัชมุชน



ใหค้วามรูก้บัราษฎรในการด าเนินการจดัต ัง้

“เรอืนเพาะช าชมุชน”



อบรมหลกัสูตร “โรงเรยีนกลา้ไม”้ 

ใหก้บัราษฎรแลว้ จ านวน 7 รุ่น



อบรมเจา้หนา้ที่ในหลกัสูตร“ครูกลา้ไม”้ แลว้

จ านวน 112 คน



ขณะน้ี ท่านรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ไดส้ ัง่การใหส้ านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั ร่วมกบัเครอืข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหมู่บา้น ด าเนินการจดัต ัง้ “เรอืนเพาะช าชมุชน” ในทกุจงัหวดัแลว้



กรมป่าไม ้ไดม้อบหมายใหส้ถานี/ศูนยเ์พาะช ากลา้ไม ้ร่วมสนับสนุนในการด าเนินการจดัต ัง้

“เรอืนเพาะช าชมุชน” ควบคู่ท ัง้ 112 หน่วย ท ัว่ประเทศ ทัง้น้ี ไดด้ าเนินการจดัต ัง้ในทอ้งที่ 

ต.ป่าแลวหลวง อ.สนัตสิขุ จ.น่าน และ ต.ด่าน อ.ราศีไศล จ.ศรสีะเกษ แลว้



เรอืนเพาะช าชมุชน 15 แหง่ ในจงัหวดัน่าน



แผนด าเนินการจดัต ัง้

“เรอืนเพาะช าชมุชน” ปี 2561 

- กรมป่าไม ้ ไม่นอ้ยกว่า 100 แหง่

- กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

ไม่นอ้ยกว่า 100 แหง่



แผนการแจกจา่ยกลา้ไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ กจิกรรม/โครงการ จ านวน 
หน่วย

นับ

งบประมาณ 

(บาท)

1 กจิกรรมเพาะช ากลา้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียว 36,600,000 กลา้ 126,940,000 

- เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป 28,600,000 กลา้ 82,940,000 

- เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ 5,000,000 กลา้ 38,000,000 

- เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย 3,000,000 กลา้ 6,000,000 

2 โครงการเพาะช ากลา้ไมพ้ะยูง และไมมี้ค่าในสกลุเพื่อการอนุรกัษ์ 6,200,000 กลา้ 17,980,000 

3
โครงการเพาะช ากลา้ไมเ้พื่อฟ้ืนฟสูภาพเขาสูงชนัที่เสือ่มโทรมกลบัคืนสูส่ภาพป่า

ธรรมชาติ
7,000,000 กลา้ 20,944,900 

4 โครงการเพาะช ากลา้ไมเ้พื่อเตรยีมจดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ 5,000,000 กลา้ 14,500,000 

รวม 4 กจิกรรม 54,800,000  กลา้ 180,364,900  



ยทุธศาสตรก์ารเพิม่พื้นที่ป่า 

(ตามแผนปฏบิตัิการปฏรูิปทรพัยากรป่าไม ้พ.ศ. 2560-2579)



ขอ้มูลความตอ้งการไม ้ศูนยว์จิยัป่าไม ้คณะวนศาสตร์

ขอ้มูลการส ารวจความตอ้งการไมต้ามประเภทอตุสาหกรรมไม ้8 ประเภท

1. เยื่อและกระดาษ Pulp Industry (Paper &Dissolving)

2. แผ่นไมป้ระกอบ Wood Composites Industry (PB, MDF, HDF, HB, CBPB, WPC)

3. ช้ินไมส้บั Wood Chip Industry

4. ไมก้อ่สรา้ง Construction Industry

5. เฟอรนิ์เจอร ์ผลติภณัฑ ์ Furniture industry

6. พลงังาน Power Industry (Electricity & Heat Pellet)

7. เพาะเหด็และปุ๋ ยอนิทรยี ์ Mushroom & Fertilizer Industry

8. ถา่น, เช้ือเพลงิ, เผาอฐิ, บ่มใบยาสูบ Charcoal & Fuel Wood Industry

58 ลา้นตนัต่อปีตอ้งการพื้นที่ปลูก 23 ลา้นไร่



สง่เสรมิผ่านโครงการปลูกไมเ้ศรษฐกจิ

ไม้โตเร็ว

ไม้รอบตัดฟัน
ยาว

ไม้เศรษฐกิจในพื้นที่
ปลูกยางพาราและ
พื้นที่เกษตรกรรม



การสง่เสรมิปลูกไมเ้ศรษฐกจิโตเรว็



การสง่เสรมิปลูกไมเ้ศรษฐกจิรอบตดัฟนัยาว



การสง่เสรมิปลูกไมเ้ศรษฐกจิในพื้นที่ปลูกยางพารา



การใชก้ลไกที่เกี่ยวขอ้งสนบัสนุน

การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ

แผนงานการส่งเสริม
ไม้เศรษฐกิจแบบครบ

วงจร

พันธบัตรป่าไม้

เงินอุดหนุน/
การเพาะกล้าไม้แจก



เงนิอดุหนุน/เพาะกลา้ไมแ้จก



ยุทธศาสตรแ์ละแผนงานการสง่เสรมิไมเ้ศรษฐกจิแบบครบวงจร

(พ.ศ. 2560-2579)

ทีม่า : คณะวนศาสตร์



ยุทธศาสตรแ์ละแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกจิ
แบบครบวงจร พ.ศ. 2561 -2579

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพฒันาและปรับปรุงกฎหมายเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการสง่เสริมไม้เศรษฐกจิ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การจดัเตรียมพืน้ทีร่องรับการสง่เสริมไม้เศรษฐกจิ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนามาตรการทางการคลงั การเงนิ และระบบตลาด เพื่อสร้างแรงจงูใจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร และผู้ประกอบการไม้เศรษฐกจิ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การวิจยัและพฒันา เทคโนโลยี และนวัตกรรมไม้เศรษฐกจิ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเพิม่ประสิทธิภาพระบบการบรหิารงานเพือ่ส่งเสริมไม้เศรษฐกจิ
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพฒันาระบบการรับรองปา่ไม้ 



ยุทธศาสตรแ์ละแผนงานการส่งเสริมไมเ้ศรษฐกจิ



การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห ์รูปแบบกลไกทางการเงินสนบัสนุนการปลูกป่า 

(พนัธบตัรป่าไม)้



หลกัการของพนัธบตัรป่าไม ้

“กลไกพนัธบตัรป่าไม ้สรา้งสมดลุเชิงพาณิชยแ์ละการอนุรกัษ์ป่า”

การฟื้นฟู
พื้นที่ป่า

ใช้เงินทุนและ
ทรัพยากร

ออกพันธบัตรป่าไม้ 
ชุมชนสวนป่า และ

พื้นที่ป่า
เสื่อมโทรม

เรียกเก็บรายได้จาก
ผู้ที่ได้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศต้นน้ า

น ารายได้มาจ่าย
เป็นผลตอบแทน

ให้กับ
ผู้ลงทุนใน

พันธบัตรป่าไม้

พันธบัตรป่าไม้ท า
หน้าที่เป็น CSR 

อย่างหนึ่ง

27



การข้ึนทะเบยีนที่ดินเป็นสวนป่า ONLINE



สรุปผลการด าเนินการข้ึนทะเบยีนสวนป่า ONLINE

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 – 27 พฤศจกิายน 2560

มี ผู้ ม าขอขึ้ น ท ะ เบี ยนสวนป่ า  

ONL INE ทั้ ง สิ้ น 5 , 6 27 ร าย

จ า น ว น  7 5 จั ง ห วั ด

พื้ น ที่ ร ว ม ทั้ ง สิ้ น  

4 3 , 3 0 4 - 1 - 4 1 . 1 ไ ร่


