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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมป่าไม้ จ าแนกรายกิจกรรม เล่มที่ 2 

 และแผนการใช้จ่ายเงิน 





หน้าที่

1 แผนภมูิแสดงความเชื่อมโยงแผนงานบรูณาการ (Agenda) เปา้หมาย แนวทางการด าเนินงาน ผลผลิต/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 1

2 แผนภมูิแสดงความเชื่อมโยงแผนงานบรูณาการ (Area) เปา้หมาย แนวทางการด าเนินงาน กลุ่มโครงการ Vaiue Chain ผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรมประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

2

3 สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนบรูณาการ) 3

4 ภาพรวมแผนปฏบิติังานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 แยกหน่วยปฏบิติัและหน่วยเบกิจ่าย (แผนงานบรูณาการ) 5

5 แผนภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีจัดสรรลงส่วนกลางและส่วนภมูิภาค (แผนงานบรูณาการ) 7

5.1  แผนงานบูรณาการ (Agenda) 

5.1.1 แผนงานบูรณาการบรหิารจัดการทรพัยากรน้้า

(1.)  กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 8

5.1.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสตกิส์

(1.)  กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูรว่มกับหน่วยงายภาครฐัและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการท้างานของระบบ NSW 13

5.2 แผนงานบูรณาการ (Area)

5.2.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดบัภาค

1.) แผนพัฒนาภาคเหนือ

1.1)  โครงการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

(1.)  กิจกรรมหลักป้องกันและควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาตภิาคเหนือ

(1.1)  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า 17

(2.)  กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูและป้องกันทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ

(1.2)  กิจกรรมจัดท้าแผนการป้องกันรกัษาป่ารว่มกับชมุชนภาคเหนือ 27

(1.3)  กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าตน้น้้าเพ่ือชวีิตที่ดขีึ้น 34

(1.4)  กิจกรรมสรา้งป่าสรา้งรายได้ 40

(1.5)  กิจกรรมโครงการส่งเสรมิการปลูกไมโ้ตเรว็ 48

(1.1)  กิจกรรมบรหิารจัดการป่าชมุชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต 53

(1.2)  กิจกรรมน้อมน้าศาสตรพ์ระราชาให้คนอยู่รว่มกับป่าอย่างยั่งยืน 58

(1.3)  กิจกรรมราษฎรอาสาสมคัรพิทักษ์ป่า (รสทป.) 67

2.) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

2.1)  โครงการส่งเสรมิการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(1.)  กิจกรรมหลักอนุรกัษ์และป้องกันทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

(1.1)  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า 74

(1.2)  กิจกรรมจัดท้าแผนการป้องกันรกัษาป่ารว่มกับชมุชนภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 82

(1.3)  กิจกรรมจัดท้าแนวเขตในพ้ืนที่ป่าไม้ 88

(2.)  กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวันออกเฉยีงเหนือ

(2.1)  กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าตน้น้้าเพ่ือชวีิตที่ดขีึ้น 92

(3.1)  กิจกรรมบรหิารจัดการป่าชมุชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต 98

(3.2)  กิจกรรมน้อมน้าศาสตรพ์ระราชาให้คนอยู่รว่มกับป่าอย่างยั่งยืน 103

(3.3)  กิจกรรมราษฎรอาสาสมคัรพิทักษ์ป่า (รสทป.) 109

สารบญั
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม

5. แผนงานบูรณาการ

1.) โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

1.) โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอ้มลูดา้นการน้าเขา้และส่งออกไมผ่้านระบบ National Single Window (NSW)

 (3.) กิจกรรมหลักอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนรว่มภาคเหนือ

 (3.) กิจกรรมหลักอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนรว่มภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ



หน้าที่

2.2) โครงการพัฒนาอาชพีและรายไดเ้กษตรกร

(1.)  กิจกรรมหลักพัฒนาอาชพีและรายไดเ้กษตรกร

(1.1)  กิจกรรมสรา้งป่าสรา้งรายได้ 116

(1.2)  กิจกรรมโครงการส่งเสรมิการปลูกไมโ้ตเรว็ 121

3.) แผนพัฒนาภาคตะวันออก

3.1)  โครงการแก้ไขปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

(1.)  กิจกรรมหลักป้องกันรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวันออก

(1.1)  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า 127

(1.2)  กิจกรรมจัดท้าแผนการป้องกันรกัษาป่ารว่มกับชมุชนภาคตะวันออก 133

(2.1)  กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าตน้น้้าเพ่ือชวีิตที่ดขีึ้น 138

(3.1)  กิจกรรมบรหิารจัดการป่าชมุชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต 144

(3.2)  กิจกรรมน้อมน้าศาสตรพ์ระราชาให้คนอยู่รว่มกับป่าอย่างยั่งยืน 148

(3.3)  กิจกรรมราษฎรอาสาสมคัรพิทักษ์ป่า (รสทป.) 153

(1.1)  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า 160

(1.2)  กิจกรรมจัดท้าแผนการป้องกันรกัษาป่ารว่มกับชมุชนภาคกลาง 166

(2.1)  กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าตน้น้้าเพ่ือชวีิตที่ดขีึ้น 171

(2.2)  กิจกรรมโครงการส่งเสรมิการปลูกไมโ้ตเรว็ 177

(3.1)  กิจกรรมบรหิารจัดการป่าชมุชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต 183

(3.2)  กิจกรรมน้อมน้าศาสตรพ์ระราชาให้คนอยู่รว่มกับป่าอย่างยั่งยืน 187

(3.3)  กิจกรรมราษฎรอาสาสมคัรพิทักษ์ป่า (รสทป.) 192

5.) แผนพัฒนาภาคใต้

5.1)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 (1.)  กิจกรรมหลักป้องกันรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคใต้

(1.1)  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า 199

(1.2)  กิจกรรมจัดท้าแผนการป้องกันรกัษาป่ารว่มกับชมุชนภาคใต้ 205

-2.0  กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต้

(2.1)  กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าตน้น้้าเพ่ือชวีิตที่ดขีึ้น 211

(2.2)  กิจกรรมเพาะช้ากล้าไมเ้พ่ือส่งเสรมิการปลูกไมม้ค่ีาเป็นเงนิออมและเงนิมรดกในพ้ืนที่สวนยางพารา 217

(3.1)  กิจกรรมบรหิารจัดการป่าชมุชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต 221

(3.2)  กิจกรรมน้อมน้าศาสตรพ์ระราชาให้คนอยู่รว่มกับป่าอย่างยั่งยืน 225

(3.3)  กิจกรรมราษฎรอาสาสมคัรพิทักษ์ป่า (รสทป.) 231

 (2.) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวันออก

 (3.) กิจกรรมหลักอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนรว่มภาคตะวันออก

4.) แผนพัฒนาภาคกลาง

 (1.) กิจกรรมหลักป้องกันรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง

สารบญั (ต่อ)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม

 (2.) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง

4.1) โครงการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 (3.) กิจกรรมหลักอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนรว่มภาคกลาง

 (3.) กิจกรรมหลักอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนรว่มภาคใต้



หน้าที่

รายละเอียดค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนุนส้าหรบัการส่งเสรมิการจัดการป่าชมุชน 238

รายละเอียดค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนุนเครอืขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า 239

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 1 240

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 2 241

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 3 242

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 4 243

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนการปลูกไมโ้ตเรว็แก่เกษตรกร ปีที่ 1 244

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนการปลูกไมโ้ตเรว็แก่เกษตรกร ปีที่ 2 245

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนการปลูกไมโ้ตเรว็แก่เกษตรกร ปีที่ 3 246

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟป่า 247

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการจัดตั้งป่าชมุชน 248

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการจัดท้าแผนจัดการป่าชมุชน 249

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการจัดท้าแนวเขตและแบ่งบรเิวณการใชป้ระโยชน์ป่าชมุชน 250

รายละเอียดค่าใชจ้่ายสรา้งป่าสรา้งรายไดต้อ่ไร่ 251

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการปลูกพืชสมนุไพร 252

รายละเอียดค่าใชจ้่ายการสรา้งแหล่งผลิตเมล็ดพันธุไมจ้ากป่าปลูกตอ่ไร่ 253

รายละเอียดค่าใชจ้่ายการพัฒนาแหล่งเรยีนรูก้ารกักเก็บคารบ์อนในป่าชมุชนเมอืง 254

รายละเอียดค่าใชจ้่ายการจัดท้าแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชมุชน 255

รายละเอียดค่าใชจ้่ายการจัดท้าเส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ 256

ภาคผนวก

สารบญั (ต่อ)
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































