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Cรายงานประจ�าปี ๒๕๖๒   กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

	 กรมป่า ไม้ ไ ด้จัดท� ารายงานประจ� า ปี เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการ	
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	และผลงานส�าคัญอื่น 
ของกรมป่าไม	้โดยมอีงคป์ระกอบหลักของรายงาน	๔	ส่วน 
คอื	ขอ้มูลภาพรวมของหนว่ยงาน	ผลการปฏบิตัริาชการ	
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ผลงานส�าคัญอื่น	
และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๒

	 กรมป่าไม	้หวงัเป็นอย่างยิง่วา่	รายงานประจ�าปี 
๒๕๖๒	นี้	จะเป็นรายงานที่แสดงต่อสาธารณะให้เห็นถึง
ความมุง่มัน่และความตัง้ใจของเจา้หนา้ทีท่กุระดบั	เพ่ือให้
ผลการปฏบิตังิานเปน็ประโยชนต์อ่ประเทศชาต	ิคณุภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน	 และส่งผลดีต่อส่วนรวมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต

ค�ำน�ำ
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Eรายงานประจ�าปี ๒๕๖๒   กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สำรบัญ

ค�าน�า	 	 ๑

สารบัญ	 	 ๓

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน	 ๑๓

ผลการปฏิบัติราชการ	ประจ�าปีงบประมาณ		 ๑๙
พ.ศ.	๒๕๖๒	

ผลงานส�าคัญอื่น	 	 ๑๕๑

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ		 ๑๕๙
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒
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Gรายงานประจ�าปี ๒๕๖๒   กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงสร้ำง
ผู้บริหำรกรมป่ำไม้





7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒   กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ผู้บริหำรกรมป่ำไม้

นำยอรรถพล เจริญชันษำ
อธิบดีกรมป่าไม้

นำยปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
รองอธิบดีกรมป่าไม้

นำงอ�ำนวยพร ชลด�ำรงค์กุล
รองอธิบดีกรมป่าไม้

นำยจิระศักดิ์ ชูควำมดี 
รองอธิบดีกรมป่าไม้
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นำยธวัชชัย ลัดกรูด
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

นำงวิลำวัณย์ วิเชียรนพรัตน์
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

นำยยรรยง กำงกำร 
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม

การปลูกป่า

นำงนันทนำ บุณยำนันต ์
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ

ป่าชุมชน

นำยชีวะภำพ ชีวะธรรม 
ผู้อ�านวยการส�านักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

นำงวรำวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง
ผู้อ�านวยการส�านักแผนงาน

และสารสนเทศ

นำยสุชำติ กัลยำวงศำ
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้

นำยธีรยุทธ สมตน
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ

ที่ดินป่าไม้



9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒   กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

นำงกันตินันท์ ผิวสอำด 
ผู้อ�านวยการส�านักเศรษฐกิจ

การป่าไม้

นำงสำวถนอม โมบัญดิษฐ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

นำงสำวพรพิมล จ้อยเล็ก
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นำยสภลท์ บุญเสริมสุข
ผู้อ�านวยการส�านักการป่าไม้

ต่างประเทศ

นำยธรรมนูญ อัครพินท์
ผู้อ�านวยการส�านักการอนุญาต

นำยปรำโมท ห่ำนวิไล
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร

นำยจุมพฏ ชอบธรรม
ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย

นำยพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์
ผู้อ�านวยการส�านักโครงการ
พระราชด�าริและกิจการพิเศษ

นำยอำรยันต์ บุญแสง
ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

และการสื่อสาร
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ผู้บริหำรกรมป่ำไม้ส่วนกลำงในภูมิภำค

นำยภูมินพศ์ บุญบันดำร
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๑	

(เชียงใหม่)

นำยนิทรรศ เวชวินิจ
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๔	

(ตาก)

นำยสมศักดิ์ เจียมสงวนวงศ์
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๒	

(เชียงราย)

นำยสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๕	

(สระบุรี)

นำยชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๓	

(ล�าปาง)

นำยกมล นวลใย
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๖

(อุดรธานี)



11รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒   กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

นำยสมชำย เปรมพำณิชย์นุกูล
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๐	

(ราชบุรี)

นำยมิตรชัย อำนันทนสกุล
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๗	

(ขอนแก่น)

นำยสุพจน์ ภู่รัตนโอภำ
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๓

(สงขลา)

นำยจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๑	

(สุราษฎร์ธานี)

นำยภูษิต พรหมมำณพ
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๘	
(นครราชสีมา)

นำยไกรสร วิริยะ
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๑	
สาขาแม่ฮ่องสอน

นำยชำกรี รอดไฝ
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๒	
(นครศรีธรรมราช)

นำยไพศำล ธนะเพ่ิมพูล
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๙	

(ชลบุรี)

นำยสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๓	

สาขาแพร่
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นำยอุธร สุทธิมิตร
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๗	
สาขาอุบลราชธานี

นำยสุรพงษ์ คงมิยำ
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๔	
สาขานครวรรค์

นำยธวัชชัย วิจิตร์วงษ์
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๙	
สาขาปราจีนบุรี

นำยชิต อินทระนก
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๔	
สาขาพิษณุโลก

นำยสมชำย นุชนำนนท์เทพ
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๒	

สาขากระบี่

นำยชำตรี วชิระเผด็จศึก
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๐	

สาขาเพชรบุรี

นำยบุญสืบ สมัครรำช
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๖	
สาขานครพนม

นำยปรีชำ แสงเทียน
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๓	

สาขานราธิวาส



13รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒   กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข้อมูลภำพรวม
ของหน่วยงำน
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วิสัยทัศน์กรมป่ำไม้
“บริหำรจัดกำรพ้ืนที่ป่ำไม้อย่ำงมีส่วนร่วม
และมุ่งสู่เป้ำหมำยป่ำเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ 
ของพ้ืนที่ประเทศ ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ”



15รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒   กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

พันธกิจกรมป่ำไม้

ภำรกิจกรมป่ำไม้

ป้องกัน	และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่

บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

เพ่ิมและฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม

วิจัยและพัฒนาการป่าไม้	เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เสรมิสรา้งขดีความสามารถเชงิรกุขององค์กร	ระบบ	กลไก	และขอ้มลู

ในการบริหารจัดการ	รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

	 กรมป่าไม้มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์	 สงวน	 คุ้มครอง	

ฟื้ นฟู	 ดูแลรักษา	 ส่งเสริม	 ท�านุบ�ารุงป่า	 และการด�าเนินการเกี่ยวกับ 

การป่าไม้	 การท�าไม้	 การเก็บหาของป่า	 การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้	 และ 

การอ่ืนเก่ียวกับปา่และอุตสาหกรรมป่าไม	้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง	 ด้วยกลยุทธ์การเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชน 

เป็นหลัก	 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ	 และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน	 และมีภารกิจอื่นตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจ

หน้าที่ของกรมป่าไม้
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรกรมป่ำไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒

อธิบดีกรมป่ำไม้

รองอธิบดีกรมป่ำไม้

ส�ำนักกฎหมำย

ส�ำนักบริหำรกลำง

กลุ่มตรวจสอบภำยใน

ส�ำนักแผนงำนและ
สำรสนเทศ

กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร

กลุ่มงำนคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่ำไม้

ส�ำนักกำรป่ำไม้
ต่ำงประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

และกำรส่ือสำร

ส�ำนักกำรอนุญำต ส�ำนักจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้ ที่ ๑-๑๓ และ

สำขำ (๑๐)

ศูนย์ป่ำไม้ ๗๖ จังหวัด

ส�ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้

ส�ำนักจัดกำรป่ำชุมชน

ส�ำนักส่งเสริม
กำรปลูกป่ำ

ส�ำนักวิจัยและ
พัฒนำกำรป่ำไม้

ส�ำนักเศรษฐกิจ
กำรป่ำไม้

ส�ำนักโครงกำร
พระรำชด�ำริ

และกิจกำรพิเศษ

ส�ำนักป้องกันรักษำป่ำ
และควบคุมไฟป่ำ

หนว่ยปอ้งกนัและพัฒนำ
กำรป่ำไม้ ๓๒๘ หน่วย

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ผู้ตรวจรำชกำรกรมป่ำไม้ รำชกำรบริหำรส่วนกลำง
ในภูมิภำค



17รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒   กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รำชกำรบริหำรส่วนกลำงในภูมิภำค

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๑	 (เชียงใหม่)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๒	 (เชียงราย)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๓	 (ล�าปาง)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๔	 (ตาก)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๕	 (สระบุรี)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๖	 (อุดรธานี)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๗	 (ขอนแก่น)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๘	 (นครราชสีมา)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๙	 (ชลบุรี)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๐	 (ราชบุรี)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๑	 (สุราษฎร์ธานี)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๒	 (นครศรีธรรมราช)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๓	 (สงขลา)

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๑	 สาขาแม่ฮ่องสอน

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๓	 สาขาแพร่

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๔	 สาขานครสวรรค์

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๔	 สาขาพิษณุโลก

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๖	 สาขานครพนม

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๗	 สาขาอุบลราชธานี

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๙	 สาขาปราจีนบุรี

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๐	 สาขาเพชรบุรี

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๒	 สาขากระบี่

	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๑๓	 สาขานราธิวาส
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อัตรำก�ำลัง

หมายเหตุ:		 ข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�า	พนักงานราชการ	ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒
	 	 จ้างเหมาบริการ	ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๒	มิถุนายน	๒๕๖๒

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ�ำ พนักงำนรำชกำร จ้ำงเหมำบริกำร รวม

๑,๙๗๒ ๑,๒๑๔ ๗,๔๗๙ ๒,๒๓๓ ๑๒,๘๙๘

งบรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(บำท)

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(บำท)

เพ่ิม/ลดจำกปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (บำท)

งบบุคลำกร ๒,๔๔๓,๑๔๘,๓๐๐ ๒,๔๙๐,๗๐๐,๔๐๐ + ๔๗,๕๕๒,๑๐๐

งบด�ำเนินงำน ๑,๐๗๘,๓๕๒,๑๐๐ ๑,๐๙๒,๑๑๓,๖๐๐ + ๑๓,๗๖๑,๕๐๐

งบลงทุน ๑,๘๑๓,๔๕๓,๗๐๐ ๑,๗๙๑,๗๙๑,๐๐๐ - ๒๑,๖๖๒,๗๐๐

งบเงินอุดหนุน ๗๑,๓๒๘,๗๐๐ ๑๐๙,๗๘๗,๐๐๐ + ๓๘,๔๕๘,๓๐๐

งบรำยจ่ำยอื่น ๙๔,๓๗๓,๗๐๐ ๙๙,๗๐๔,๓๐๐ + ๕,๓๓๐,๖๐๐

รวม ๕,๕๐๐,๖๕๖,๕๐๐ ๕,๕๘๔,๐๙๖,๓๐๐ + ๘๓,๔๓๙,๘๐๐

ข้าราชการ		 ลูกจ้างประจ�า	 พนักงานราชการ	 จ้างเหมาบริการ

เปรียบเทียบงบประมำณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำแนกตำมงบรำยจ่ำย



ผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒
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ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

	 ผลการปฏบิตัริาชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ของกรมป่าไม้	มคีวามสอดคล้องกับยทุธศาสตร์

ชาติ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๘๐)	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนปฏิรูปประเทศ	 และเป้าหมายกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

   ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
	 ยุทธศาสตร์ที่	๕	ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
	 แผนที่	๑๘	การเติบโตอย่างยั่งยืน	แผนที่	๑๙	การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	และแผนที่	๒๓	การวิจัย

และนวัตกรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ
   ประเด็นที่	๖	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประเด็นที่	๙	ด้านสังคม	และประเด็นที่	๑๐	ด้าน

พลังงาน	

   เป้ำหมำยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
	 ด้านที่	 ๑	 จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ	 และ	 ด้านท่ี	 ๔	 เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค
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	 ๑.	 บูรณาการงานป้องกันรักษาป่าร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	 กรมป่าไม้	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	
และพันธุ์พืช	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จังหวัด	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด้วยกลไกคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการตดัไม้ท�าลายป่าแห่งชาต	ิ(คปป.)	ทีส่�าคญั	ดงันี	้๑)	ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาไฟป่า	(ป่าพรคุวนเครง็)	ด�าเนนิคดี 
บุกรุกและเผาป่า	๑๔	คดี	 เนื้อที่	๒,๗๕๙-๑-๐๘	ไร่	และอายัดพื้นที่	๑	แปลง	 เนื้อที่	๑๗-๒-๓๒	ไร่	๒)	 เร่งรัดตรวจสอบ 
การกระท�าผดิตามกฎหมายของรายใหญ่	ดังน้ี	(๑)	ด�าเนนิการภายใต้แผนยทุธการพทิกัษ์ป่า	ครัง้ที	่๑/๒๕๖๒	ในพืน้ที	่จงัหวัด
พิษณุโลก	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 (๒)	 ด�าเนินคดีเหมืองแร่แบไรต์พื้นที่	 จังหวัดแพร่	 หลังพบกระท�าผิดเงื่อนไขการขออนุญาต 
เช่าช่วงต่อเจ้าเดิม	 (๓)	 ตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้	 ในพื้นที่	 จังหวัดหนองคาย	 (๔)	 ด�าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
เศษไม้	Wood	chips	(Shredded)	๗,๗๕๖.๔๑๘	ตัน	น�าเข้าจากประเทศสิงคโปร์	จังหวัดสมุทรสงคราม
	 ๒.	 บริหารจัดการชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่า	จัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน	
	 ๓.	 เพิ่มพื้นที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียว	 ด�าเนินการดังนี้	 ๑)	 เพิ่มพื้นที่ป่า	 (ปลูกป่า	 ๘๐,๓๗๐	 ไร่	 สร้างป่า 
สร้างรายได้	๖๖,๐๐๐	ไร่	ปลูกไม้ใช้สอย	๑,๕๐๐	ไร่	และป่าเศรษฐกิจ/ไม้มีค่า	๓๓,๖๐๐	ไร่)	๒)	สนับสนุนกล้าไม้/เพิ่มพื้นที่
สีเขียว	(เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่	คทช.	จังหวัดน่าน	เลย	และ	๑๑	จังหวัดภาคเหนือ	๒๕,๐๐๐	ไร่	โครงการ	“รวมใจไทย	
ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”	เป้าหมาย	๑๐	ล้านต้น)
	 ๔.	 การน�าภาพถ่ายดาวเทยีมและระบบตดิตามผ่านดาวเทียมมาใช้ในการป้องกนัรกัษาป่า	มรีะบบตดิตาม
ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าไม้ทกุวนั	พบการรายงาน	๑๐๕	จดุ	โดยอยู่ระหว่างด�าเนนิการตรวจสอบ	๔๒	จดุ	ด�าเนนิ
การตรวจสอบแล้ว	๖๓	จุด	แยกเป็น	จุดบุกรุก	๓๕	จุด	ไม่ใช่จุดบุกรุก	๒๘	จุด
	 ๕.	 การน�าเข้าข้อมูลจากโครงการ	One	map	มาใช้ในการบริหารโดยแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่	
ด�าเนินการปรับปรุงแผนที่ท้ายกฎกระทรวง	๑,๒๒๑	ป่า	แก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนของพื้นที่แล้ว	๑๒๐,๐๐๐	กิโลเมตร
	 ๖.	 ส่งเสรมิการบรหิารจัดการป่าชมุชน	ด�าเนนิการจดัตัง้และต่ออายโุครงการป่าชมุชน	ปี	๒๕๖๒	จ�านวน	
๑,๗๖๒	หมู่บ้าน
	 ส�าหรับผลการปฏิบัติราชการ	กิจกรรม/โครงการ	ต่างๆ	ของกรมป่าไม้	สามารถจ�าแนกได้ตามแผนงาน
และกิจกรรมหลัก	ดังต่อไปนี้

ผลงำนส�ำคัญของกรมป่ำไม้
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แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรจัดกำรน�้ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

กิจกรรมหลักป้องกันรักษำป่ำ

กิจกรรมดูแลรักษำและจัดเก็บไม้ของกลำงป่ำสำละวิน

   สำระส�ำคัญ
	 ศนูย์การทหารม้า	รบัผดิชอบในการดแูลรกัษาและจดัเกบ็

ไม้ของกลางป่าสาละวิน	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๗	เป็นต้นมา	ปัจจุบันได้ด�าเนิน

การเกบ็รกัษาไม้ของกลางป่าสาละวนิในลักษณะการขุดบ่อน�า้และน�า

ไม้ทีห่มดคดคีวามแล้ว	น�าลงไปเกบ็รกัษาไว้ในบ่อน�า้เพือ่ป้องกนัสภาพ

เนือ้ไม้ไม่ให้ตากแดด	ตากฝน	จนส่งผลให้สภาพเนือ้ไม้มกีารผุแตกร้าว	

และท�าให้หลักฐานที่ตีตราบนหน้าไม้ตัดท่อนซุงเลือนรางยากต่อการ

ตรวจสอบและไม่สามารถใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้	อีกทั้งได้

ด�าเนินการน�าไม้ที่ไม่หมดคดีความจะน�ามากองรวมกัน	ณ	พื้นที่แห่ง

ใหม่	โดยจดัท�าระบบสปรงิเกอร์เพือ่รกัษาความชุม่ชืน่ให้กับเนือ้ไม้และ

ป้องกนัการเกดิอคัคภียับรเิวณพืน้ทีด่แูลรกัษาและจดัเกบ็ไม้ของกลาง

ป่าสาละวิน	 ภายในศูนย์การทหารม้า	 ค่ายอดิศร	 ให้มีประสิทธิภาพ 

ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ศูนย์การทหารม้า	 ค่ายอดิศร	

เป็นผู้ดูแลรักษาไม้ของกลางป่าสาละวินทั้งหมด	 ตามวิธีการและ

หลักการที่ได้ก�าหนด	 ซึ่งในปัจจุบันมีไม้ของกลางป่าสาละวินที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบและดูแลรักษาจ�านวนทั้งส้ิน	๒๑,๘๕๕	ท่อน/แผ่น/

เหลี่ยม	 โดยกรมป่าไม้จะด�าเนินการออกติดตามตรวจสอบการดูแล

รกัษาไม้ของกลางดงักล่าวเป็นระยะ	ซึง่ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	 

ได้ด�าเนินการออกติดตามตรวจสอบการดูแลรักษาไม้ของกลางแล้ว

พบว่า	 ไม้ของกลางได้รับการดูแลรักษาและจัดเก็บตามวิธีการและ

หลักการที่ได้ก�าหนด	 โดยสภาพของไม้ของกลางยังคงสภาพเนื้อไม้

เพื่อเป็นหลักฐานและใช้ประโยชน์ได้
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  กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท�ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้

   สำระส�ำคัญ
	 การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากร 

ป่าไม้เป็นภารกจิหลกัของกรมป่าไม้ท่ีต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามระเบยีบ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ให้ด�ารงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป	 นโยบายของคณะรัฐมนตรี	 พลเอก

ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีแถลงต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ

วันศุกร์ที่	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๗	 นโยบายที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 ข้อ	 ๙	 

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างความสมดุล

ระหว่างการอนุรกัษ์กบัการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื	ในข้อย่อย	ข้อ	๙.๑	

ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟพูืน้ทีอ่นรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

และสตัว์ป่า	โดยให้ความส�าคญัในการแก้ไขปัญหาการบกุรกุทีด่นิของ

รฐั	จดัท�าแนวเขตทีด่นิของรฐัให้ชดัเจน	เร่งรดักระบวนการพสิจูน์สทิธิ

การถอืครองทีด่นิในเขตทีด่นิของรฐั	โดยน�าระบบสารสนเทศมาใช้เพือ่

การบรหิารจดัการ	ปรบัปรงุกฎหมายให้ทนัสมยัและสร้างบรรทดัฐาน

ในการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม	โดยเฉพาะ

ในพื้นท่ีป่าต้นน�้าและพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความส�าคัญเชิงนิเวศ	 ก�าหนด

พ้ืนทีแ่นวกนัชนและทีร่าบเชงิเขาให้เป็นพืน้ท่ียทุธศาสตร์	การปลกูป่า 

เพือ่ป้องกนัภยัพบิตัแิละป้องกันการบุกรกุ	ขยายป่าชุมชนและส่งเสรมิ 

การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการ

ตัดไม้จากป่าธรรมชาติ	 รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า

ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนเิวศและการสร้างรายได้จากการอนรุกัษ์	

เช่น	โครงการปลกูป่าเพือ่ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ	โครงการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 เป็นต้น	 และจากแผนแม่บท

พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ	 ๒๕๕๗	ก�าหนดแนวทางการป้องกัน

และปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้	 ด�าเนินการโดยใช้แผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศส	ีปี	๒๕๔๕	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็น

บรรทัดฐานในการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของป่า	ทั้งป่าสงวน

แห่งชาติ	 (กรมป่าไม้)	และป่าอนุรักษ์	 (กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช)	 แล้วน�าเอาภาพถ่ายทางอากาศสีปี	 ๒๕๔๕	 โครงการ	

DMC	 ของกรมแผนท่ีทหารมาตรวจสอบร่วม	 หากพื้นที่บริเวณใดที่

ปรากฏ	 ในภาพถ่ายปี	 ๒๕๕๔	 โล่งเตียนไปจากปี	 ๒๕๔๕	 แสดงว่า

เป็นพื้นที่ท่ีมีการบุกรุกใหม่อย่างแน่นอนให้ด�าเนินการตามกฎหมาย 

ได้ทันที	 โดยให้ตรวจสอบและด�าเนินการพร้อมกันทั้งประเทศ 

โดยเฉพาะพื้นที่บุกรุกป่าใหม่ไม่มีมติ	ครม.	หรือระเบียบใดๆ	ผ่อนผัน

ให้ทัง้สิน้	ต้องด�าเนนิการตามกฎหมายทัง้หมดเพือ่น�าพืน้ทีท่ีถ่กูบกุรกุ

ท�าลายมาฟื้นฟูสภาพป่า	 บางแห่งอาจจัดท�าเป็นป่าชุมชนมอบให้

ชมุชนช่วยกนัดแูลรกัษาและใช้ประโยชน์ร่วมกนัต่อไป	โดยใช้แนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา	ดังนี้

	 ๑.	 ต้องไม่มกีารบกุรกุเพิม่เตมิอกีนบัตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป

	 ๒.	 ด�าเนินการตามกฎหมายต่อผู้ท่ีบุกรุกป่าไม้ตามมติ

ตรวจยึดไม้เถื่อนต้องสงสัย สวมไม้ป่าขายโรงเลื่อย 

อ�าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

คณะรัฐมนตรี	๓๐	มิถุนายน	๒๕๔๑	และกฎหมายว่าด้วย

การป่าไม้อย่างเคร่งครัด

	 ๓.	 จัดล�าดับความเร่งด่วนกับนายทุนหรือ 

ผูบ้กุรกุรายใหญ่ทีบ่กุรกุป่าไม้เป็นล�าดบัแรกแล้วด�าเนนิการ

กับรายอื่นๆ	ต่อไป

	 ๔.	 การด�าเนินการใดๆ	 ต้องไม่กระทบต่อ

ประชาชนทีใ่ช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าไม้ในพืน้ทีท่ีพ่สิจูน์แล้วควร

ได้รับสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย	หรือผู้ได้รับผลกระทบจาก

นโยบายหรือการด�าเนินการของภาครัฐ	 และจะต้องเป็น 

การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน
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   ผลกำรด�ำเนินงำน 
	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	มีเป้าหมายในการด�าเนินการ 

คือ	ร้อยละ	๘๐	ของพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบได้รับการลาดตระเวนตรวจ 

สภาพป่าและสามารถป้องกันรักษาการบุกรุกพื้นที่ป่า	 จ�านวน	 

๗๕.๑๘	 ล้านไร่	 และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ	 ตาม

กฎหมายได้รับการรักษา	จ�านวน	๓๙.๗๘	ล้านไร่	โดยมีผลการด�าเนิน

การยึดคืนพื้นที่ป่า	 จ�านวน	 ๑,๖๙๐	 คดี	 ผู้ต้องหา	 ๓๓๑	 คน	 พื้นท่ี	

๘๗,๐๗๗.๙๕	ไร่	การด�าเนินคดีไม้	๑,๖๖๖	คดี	ผู้ต้องหา	๖๔๙	คน	

จ�านวนไม้	๑๐๙,๐๘๙	ท่อน/แผ่น/เหลีย่ม	ปรมิาตร	๔,๐๒๖.๔๙	ลบ.ม.	

และผลการด�าเนินการเข้าครอบครองตาม	มาตรา	๒๕	แห่งพระราช

บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	จ�านวน	๒๓,๒๑๕.๖๓	ไร่

ยึดคืนสวนปาล์มหมดสัมปทาน อ�าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

พยัคฆ์ไพรร่วมกับป่าไม้ในพื้นที่ตรวจสอบ
การลักลอบท�าไม้ อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
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   ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 มีเป ้าหมาย 

ด�าเนินงาน	จ�านวน	๑๕,๐๐๐	ราย	มีผลการรังวัดแปลงที่ดิน	

จ�านวน	๑๗,๖๔๒	ราย	เนื้อที่	๑๓๐,๒๓๗	ไร่

   สำระส�ำคัญ 
	 เนื่องจากมีราษฎรครอบครองอยู่อาศัย/ท�ากิน	 

ในพืน้ทีป่่าไม้เป็นจ�านวนมากซึง่ไม่ถกูต้องตามกฎหมาย	ท�าให้

เกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรพัยากรท่ีดินป่าไม้	ดงันัน้ 

รฐัจงึได้มนีโยบายตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัท่ี	๓๐	มถุินายน	

๒๕๔๑	 ที่เห็นชอบหลักการ	 มาตรการและแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้	 และให้ด�าเนินการต่อไปได้ตาม 

คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอ	 เรื่อง	 การแก้ไข

ปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้	 โดยมีหลักการ	 เพื่อเป็นการสงวน

คุม้ครองป้องกนัพืน้ท่ีป่าไม้ของชาตทิีเ่หลอือยูไ่ว้ให้ได้	แนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาเป็นไปในลักษณะที่ยินยอมให้คนอยู่กับ 

ป่าได้	ในพืน้ท่ีท่ีไม่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนเิวศ	และควบคุม

พืน้ทีม่ใิห้มกีารบกุรกุขยายพืน้ทีเ่พิม่เตมิ	โดยมหีลกัการส�าคญั	

คือ	 ต้องเป็นพื้นที่ท่ีได้ท�าประโยชน์	 หรืออยู่อาศัยท�ากินอยู่

แล้วอย่างต่อเนื่อง	 มิใช่พ้ืนท่ีขยายเพ่ิมเติม	 หรือแผ้วถางเปิด 

พืน้ท่ีใหม่	ถ้าเช่นนีถื้อว่าเป็นการบุกรกุพืน้ท่ีป่า	ต้องด�าเนนิการ

ตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

	 ในการแปลงนโยบายตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที ่

๓๐	มถินุายน	๒๕๔๑	ไปสูก่ารปฏบิตักิรมป่าไม้จงึได้ก�าหนดให้

ด�าเนนิการในรปู	“โครงการจดัการทรัพยากรทีด่นิและป่าไม้”	

ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาตใิห้ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ท้องที่

ด�าเนนิการ	เพือ่น�าข้อมลูมาใช้ในการบรหิารจดัการพืน้ทีป่่าไม้

ต่อไป	ซึ่งมีวิธีด�าเนินการ	ดังนี้

	 ๑.	 ส�ารวจวางแผนและก�าหนดความเหมาะสม 

การใช้ที่ดินป่าไม้

	 ๒.	 ส�ารวจ	-	รังวัดแปลงที่ดิน

	 ๓.	 จัดท�าขอบเขตให้ชัดเจน

เจ้าหน้าที่ท�าการประชาสัมพันธ์นัดหมายราษฎรใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มาประชุมเพ่ือรับฟังค�าช้ีแจง
การปฏิบตังิานโครงการจดัการทรพัยากรท่ีดนิและป่าไม้ 
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

กิจกรรมหลักจัดกำรที่ดินป่ำไม้

  กิจกรรมจัดกำรที่ดินป่ำไม้
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  กิจกรรมจัดกำรแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
   สำระส�ำคัญ 
 เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่จ�าเป็น	 ในการจัดการ 

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติทุกป่าให้มีความชัดเจน	ตามมาตรา 

๘	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 

ซึง่เป็นนโยบายของรฐับาลในการจดัท�าแนวเขต	ตามโครงการ 

การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	

มาตราส่วน	๑:๔,๐๐๐	(One	Map)	ซึ่งมีวิธีด�าเนินการ	ดังนี้	

	 ๑.	 เตรียมข้อมูลเพื่อการส�ารวจรังวัดซ่อมแซม 

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

	 	 ๑.๑	 ข้อมูลการรังวัดซ่อมแนวเขตป่าสงวน 

แห่งชาติ

	 	 ๑.๒	 แผนทีท้่ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

	 	 ๑.๓	 สมุดจดรายการรังวัด	(Field	Book)

	 	 ๑.๔	 แผนทีภู่มิประเทศ	มาตราส่วน	๑:๕๐,๐๐๐	

/	แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

	 ๒.	 ประชมุชีแ้จงราษฎร	ทีต่ัง้ถิน่ฐานใกล้กับแนวเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติที่จะด�าเนินการและชี้แจงต่อที่ประชุม

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายในการจัดท�าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

	 ๓.	 ท�าการส�ารวจรังวัดพื้นที่และฝ ังหลักเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 มีเป้าหมาย 

การปฏบิติังานในท้องทีส่�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้	จ�านวน	

๑๕	 ส�านัก	 ๒๐	 ป่าสงวนแห่งชาติ	 ระยะทางที่ด�าเนินการ

ฝังหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ	จ�านวน	๒๕๖	กิโลเมตร
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   สำระส�ำคัญ 
 กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาการปลกูไม้เศรษฐกจิ	

เป็นการส�ารวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชน 

ทั่วประเทศ	 ทั้งที่กรมป่าไม้ส่งเสริมและเกษตรกรปลูกเอง	

(ยกเว้นรายท่ีข้ึนทะเบียน	 ตามพระราชบัญญัติสวนป่า	 

พ.ศ.	๒๕๓๕	แล้ว)	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้	

	 ๑.	 จัดท�าฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ	

	 ๒.	 สนับสนุนด้านวิชาการในการด�าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติสวนป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม	

	 ๓.	 ส่งเสริมให้การปลูกสร้างสวนป่าเป็นอาชีพ 

ที่มั่นคง	สนับสนุนการผลิตไม้	ให้เพียงพอต่อความต้องการ

ไม้ใช้สอยภายในประเทศ

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ๑.	 ส�ารวจก�าลังการผลิตไม้เศรษฐกิจ	 จ�านวน 

ทั้งสิ้น	๕๔	จังหวัด	๑,๙๘๙	ราย	เนื้อที่	๒๐,๐๕๓.๔๓	ไร่

	 ๒.	 การส่งเสรมิและให้ค�าปรกึษาทางวชิาการแก่

ผู้ท�าสวนป่า	จ�านวนทั้งสิ้น	๔๙	จังหวัด

กิจกรรมหลักส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ
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   สำระส�ำคัญ 
	 กรมป่าไม้ได้ส่งเสริมให้ประชาชนปลูก 

ไม้เศรษฐกิจในที่ดินของตนเองเพ่ือเป็นไม้ใช้สอย

และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไม้ภายในประเทศ 

ลดการน�าเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมท�าการส่งเสรมิ 

อาชีพด้านป่าไม้ให้สามารถยึดถือเป็นอาชีพหลัก 

ในอนาคตและสนับสนุนให้ผู้ท�าสวนป่ารายย่อยรวม

กลุ่มโดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายและสหกรณ์สวนป่าภาค

เอกชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสวนป่าตลอดจน

เพิม่ขดีความสามารถในการผลติการใช้ประโยชน์จาก

ไม้ที่ปลูกรวมถึงด้านการตลาด	

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ๑.	 จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า	จ�านวน	๑๐	เครือข่าย	มีสมาชิก	๓๘๕	ราย

	 ๒.	 ความต้องการไม้/แหล่งรับซื้อไม้	จ�านวน	๔๓๐	ราย	ความต้องการใช้ไม้	๓,๐๐๘,๗๑๒	ตัน

	 ๓.	 เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า	ประจ�าปี	๒๕๖๒	นายค�านึง	กิจศิริ	เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์

  กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยเกษตรกรอำชีพปลูกสวนป่ำ



30 ANNUAL REPORT 2019  ROYAL FOREST DEPARTMENT

   สำระส�ำคัญ 
	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 ตุลาคม	

๒๕๔๗	 สรุปได้ว่า	 “ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศโดยรวมของ

ประเทศมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกว่าในอดีต	 สาเหตุส�าคัญ

ประการหนึ่งเนื่องมาจากสภาพธรรมชาติถูกท�าลายและ

มีการตัดไม้ท�าลายป่ามาก	ท�าให้อากาศร้อนอบอ้าว	 และ

ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น	 หากได้ช่วยกัน

ฟื้นฟู	 และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการร่วมกันสร้างพื้นท่ีสีเขียวให้เพิ่มมากขึ้น	 

ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้	 และสร้างสวนสาธารณะ	 

ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้กระจายไปทั่วประเทศ	 

กจ็ะช่วยลดอณุหภูมใินอากาศลงได้	พร้อมทัง้ได้มอบหมาย

ให้หน่วยงานพจิารณาความเหมาะสมในการน�าพืน้ทีม่าจดั

สร้างเป็นสวนสาธารณะ	หรือพื้นที่สันทนาการ	หรือพื้นที่

พักผ่อนหย่อนใจส�าหรับประชาชน”

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ๑.	 ฝึกอบรม	 หลักสูตร	 สร้างป่าพัฒนาเมือง	

จ�านวน	๑๒	รุ่น	๓๐๐	คน

	 ๒.	 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง	จ�านวน	

๑๒	แห่ง

	 ๓.	 จัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ในเขตชุมชนเมือง	จ�านวน	๑๒	แห่ง

 ๔.	 เพาะช�ากล้าไม้ทั่วไป	จ�านวน	๑,๗๕๐,๐๐๐	

กล้า

  กิจกรรมพัฒนำป่ำชุมชนเมืองเพ่ือลดสภำวะโลกร้อน
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   สำระส�ำคัญ 
	 ๑.	 เป็นกจิกรรมในการบ�ารงุรกัษาแปลงปลูกป่า	

ทกุประเภทตัง้แต่	อาย	ุ๒	ปี	ถงึ	๑๐	ปี	เพือ่ให้ต้นไม้ในแปลง

ปลกูป่า	สามารถตัง้ตวัและเจรญิเตบิโต	เพือ่ฟ้ืนฟคูวามอดุม

สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

	 ๒.	 แปลงปลูกป ่าท่ีอยู ่ ในความรับผิดชอบ

ของกรมป่าไม้	 โดยส่วนมากเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ	 

ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะถูกบุกรุกและยึดถือครอบครองได้ง่าย

หากไม่มีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

	 ๓.	 เป ็นการสร ้างการมีส ่วนร ่วมของภาค

ประชาชนและเอกชนในการปลูกและบ�ารุงป่า

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ๑.	 พ้ืนที่ป ่าได ้รับการบ�ารุงรักษา	 จ�านวน	

๓๗๑,๘๓๓	ไร่

	 ๒.	 จัดท�าแนวกันไฟ	จ�านวน	๓,๔๖๐	กิโลเมตร

กิจกรรมหลักฟื้ นฟูป่ำไม้

  กิจกรรมบ�ำรุงรักษำป่ำ
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  กิจกรรมเพำะช�ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

   สำระส�ำคัญ 
 ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย	

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาภาวะโลกร้อน	 

ท่ีส่งผลต่อมนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม	 ซ่ึงเป็นท่ีทราบกัน 

ดว่ีาการปลกูต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ท่ีสเีขียว	มส่ีวนช่วย	ในการดดูซบั 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญตัว

หนึ่งในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน	 ดังน้ัน	 การผลิตกล้าไม้ 

และแจกจ่ายกล้าไม้ให้หน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรเอกชน	

รัฐวิสาหกิจ	 และประชาชนทั่วไป	 เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะมี

ส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนดงักล่าว	ตลอดจน

เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจดัการ

และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ด�าเนินการเพาะช�ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	

จ�านวน	๓๖.๖๐	ล้านกล้า	เพือ่แจกจ่ายให้กบัประชาชน	เอกชน	

ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกภาคส่วน
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  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพงำนเพำะช�ำกล้ำไม้

   สำระส�ำคัญ 
 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน

ส่วนกลางและหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ด�าเนนิการสร้างเรอืนเพาะช�ากล้าไม้ขนาด	๒๐x๒๐	

เมตร	จ�านวน	๗	หลงั	เรอืนเพาะช�ากล้าไม้ขนาด	๓๐x๓๐	เมตร	

จ�านวน	 ๘	 หลัง	 เรือนเพาะช�ากล้าไม้ขนาด	 ๔๐x๔๐	 เมตร	

จ�านวน	๕	หลัง	และซ่อมแซมบ้านพักคนงาน	(๔	ครอบครัว)	

จ�านวน	๕	หลัง	
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   สำระส�ำคัญ 
	 ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย	 

ต่างตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาภาวะโลกร้อน	 

ทีส่่งผลต่อมนษุย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา 

การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวมีส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์	 ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญตัวหนึ่ง	

ในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน	ดังนั้น	การจัดเตรียมกล้าไม้ปีที่ 

๑	 เพ่ือใช้ส�าหรับจัดท�าเป็นกล้าไม้ขนาดใหญ่	 เพ่ือใช้ส�าหรับ

สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ	ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรเอกชน	

รัฐวิสาหกิจ	ได้น�าไปปลูกในงานพิธีและน�าไปใช้ปลูกเนื่องในวัน

ส�าคัญต่างๆ	จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะมีส่วนในการเพิ่มพื้นที่ 

สีเขียว	เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนดังกล่าว	ตลอดจน

เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ด�าเนินการเพาะช�ากล้าไม้เพื่อเตรียมจัดท�ากล้าไม้

ขนาดใหญ่	จ�านวน	๕	ล้านกล้า

  โครงกำรเพำะช�ำกล้ำไม้เพ่ือเตรียมจัดท�ำกล้ำไม้ขนำดใหญ่
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   สำระส�ำคัญ 
 มติคณะรัฐมนตรี	 ๓	 พฤศจิกายน	

๒๕๔๑	ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด�าเนินการ

ส่งมอบ-รับมอบ	สวนป่าที่อยู่ในเขตป่าเพื่อการ

อนรุกัษ์ในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้	โดยให้

กรมป่าไม้เสนอขอตัง้งบประมาณค่าชดเชยการ

ดูแลรักษาสวนป่าให้แก่องค์การอุตสาหกรรม 

ป่าไม้	(ออป.)

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้	ด�าเนินการ

ส่งมอบพื้นท่ีสวนป่าท่ีอยู ่ในเขตป่าเพื่อการ

อนุรักษ์ให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาสวนป่า	 จ�านวน	

๒,๑๐๐	ไร่	ในพืน้ท่ีสวนป่าแม่ละเมา	ต�าบลพะวอ 

อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	

  โครงกำรค่ำชดเชยกำรดูแลรักษำสวนป่ำขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้
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   สำระส�ำคัญ 
 ด�าเนนิการส่งเสรมิให้องค์กรและ

เครอืข่ายต่างๆ	มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์และ

ฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้	แบบบรูณาการ	โดยการ 

ส่งเสริม	พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ

องค์กรและเครอืข่าย	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจ

บทบาทในการอนุรักษ์และพฒันาป่าไม้	และ

ส่งเสริมท่ีพักสงฆ์ในพื้นท่ีป่าท่ัวประเทศ

ได้เข้ามาเป็นเครือข่ายและช่วยเหลืองาน

ด้านป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืน	 โดยพึ่งพา

พลังศรัทธา	 ความเคารพและเชื่อถือของ

ประชาชนท่ีมต่ีอพระสงฆ์และสถาบันศาสนา	

ได้มีความเข้าใจถึงบทบาทการเป็นแกนน�า

เสรมิสร้างจติส�านกึและคณุธรรมให้แก่ชมุชน

และประชาชนทั่วไปเพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้	และส่งเสริมการบูรณาการ

ของเครือข่ายกรมป่าไม้	 ส่งผลให้เกิดการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน	

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนำกำรป่ำไม้

  กิจกรรมพัฒนำป่ำไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ำยแบบบูรณำกำร

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่าย	 เช่น	

สถาบนัศาสนา	สถาบนัการศึกษา	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ในการจดั

ท�าโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกบัองค์กรและเครอืข่ายแบบบูรณาการ	จ�านวน	

๗๒	แห่ง	โดยให้การสนบัสนนุงานวชิาการ	เพือ่ปรบัปรงุพัฒนาพ้ืนทีเ่ข้าร่วม 

โครงการให้มีความร่มรื่น	และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	รวมถึงประสานงาน 

และติดตามการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องกับองค์กรและเครือข่ายท่ีเข้าร่วม 

โครงการ	 ให้ค�าปรึกษาข้อมูล	 รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนิน

โครงการ
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   สำระส�ำคัญ 
	 ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการองค์ความรู้ในการบริหารจัดการป่าชุมชน	 และการจัดท�าระบบวนเกษตร	 

โดยใช้กระบวนการประชาสัมพันธ	์ จัดฝึกอบรม	 และการศึกษาวิจัยด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้อง	 ได้แก่	 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้

เพื่อการส่งเสริมระบบวนเกษตร	 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน	 การศึกษาด้านวนศาสตร์

ชุมชนต่างๆ	 การส่งเสริมการจัดท�าแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน	 และการเพาะช�ากล้าไม้ป่ายืนต้นประเภท 

พืชอาหารและสมุนไพร	 ตลอดทั้งการส่งเสริมการด�าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

จังหวัดพิษณุโลก	 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องคนกับป่า	 และเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวนศาสตร์ชุมชน	 ให้กับ

นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

   ผลกำรด�ำเนินงำน 
	 ๑.	 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น	จ�านวน	๑๒	เรื่อง
	 ๒.	 ศึกษาด้านวนศาสตร์ชุมชน	จ�านวน	๑๒	เรื่อง
	 ๓.	 ฝึกอบรม	หลักสูตร	วนเกษตร	จ�านวน	๑๒	รุ่น	๓๐๐	คน
	 ๔.	 ฝึกอบรม	หลักสูตร	วิถีคนวิถีป่า	จ�านวน	๑	รุ่น	๕๐	คน
	 ๕.	 ฝึกอบรม	หลักสตูร	เยาวชนนกัอนรุกัษ	์จ�านวน	๑	รุ่น	๕๐	คน
	 ๖.	 ส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่เกษตรกร	จ�านวน	๕๒	ไร่
	 ๗.	 การจดัท�าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชมุชน	จ�านวน	
	 	 ๒,๓๕๐	ไร่
	 ๘.	 บ�ารุงรักษาป่าปีที่	๒-๖	จ�านวน	๑๑,๙๐๐	ไร่

  กิจกรรมพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน
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 สำระส�ำคัญ 
	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช

กุมารี	 (อพ.สธ.)	 เป็นโครงการที่	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี	สิริกิจการิณี	พิรยพัฒน	รัฐสีมา

คุณากรปิยชาติ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงสืบสานพระราช

ปณธิานในการอนรุกัษ์ทรพัยากรของพระบาทสมเด็จพระบรม	

ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	

เพือ่เป็นแหล่งศกึษา	และทรงมโีครงการพระราชด�ารทิีเ่กีย่วกบั 

การอนรุกัษ์พฒันาทรพัยากร	พฒันาแหล่งน�า้	การอนรุกัษ์และ

พฒันาดิน	การอนรุกัษ์ทรัพยากรป่าไม้	ส�านกัพระราชวงัจงึได้ม ี

การจดัสรรงบประมาณให้และให้	อพ.สธ.	ด�าเนนิงานอยูภ่ายใต้ 

แผนแม่บท	ระยะ	๕	ปีทีห่ก	ในปัจจุบันพบว่าพืน้ทีป่่าไม้ลดลงอย่าง

ต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว	ส่งผลท�าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่

ยังไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่ได้ส�ารวจพบสูญพันธุ์ไป

จากสิ่งเหล่านี้ท�าให้กรมป่าไม้	 เข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมกับ	

อพ.สธ.	 ในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริตามแนวทาง

พระราชด�าริ	พระราชกระแส	พระราชวินิจฉัย	และตามกรอบ

แผนแม่บทที่วางไว้	กรมป่าไม้	จึงได้จัดท�า	“โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)”	ขึ้นเพื่อสนอง 

พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช

กมุาร	ีในการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื	โดยด�าเนนิงาน	ในกจิกรรม

ภายใต้กรอบการด�าเนนิงานให้ครอบคลุมท้ังทรพัยากรชีวภาพ	

ทรัพยากรกายภาพ	 ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	

เป็นต้น

 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
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   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ปกปักพันธุกรรมพืช	 ส�ารวจเก็บรวบรวม

พันธุกรรมพืช	 ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช	 อนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช	 ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช	

กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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 สำระส�ำคัญ 
 กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่ร่วมด�าเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมาโดยตลอดและต่อเนื่อง	 

งานด้านป่าไม้ที่รับสนองพระราชด�าริส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินงานทางด้านการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม 

การพัฒนาพื้นที่และจัดท�าที่ดินท�ากินให้ราษฎรในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่	การพัฒนาป่าไม้	ใช้สอยในชุมชน	การพัฒนา

ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน	รวมตลอดถึงการศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	วิจัย	และสาธิตงานด้านป่าไม้ในสาขาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมไปขยายผลและประยุกต์ใช้ในท้องที่อื่นต่อไป

	 กิจกรรมที่ด�าเนินการภายใต้งบการพัฒนาการป่าไม้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริและพ้ืนท่ีเฉพาะ	 โดยเน้นการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่	ซึ่งมีความหลากหลายของงาน	เช่น	ปลูกฟื้นฟู

สภาพป่าในพื้นที่โครงการพระราชด�าริ	การปลูกป่า	๓	อย่าง	 เพื่อประโยชน์	๔	อย่าง	 เพาะกล้าไม้ป่ามีค่า	 เพาะหญ้าแฝก	 

จดัท�าฝายชะลอความชุม่ชืน้	จัดท�าแนวกนัไฟ	ส�ารวจและจัดหาเมลด็พนัธุไ์ม้ป่า	จดัท�าแปลงทดสอบและสาธติการปลกูไม้มค่ีา 

การสร้างจติส�านึก	ฝึกอบรมด้านการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี	การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่	งานอ�านวยการและประสานงาน 

และอื่นๆ	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวพระราชด�าริ	 วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 รวมตลอดถึงสภาพพื้นที่และสภาพความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในแต่ละโครงการนั้นๆ

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 เพาะช�ากล้าไม้ทั่วไป	 เพาะช�ากล้าไม้มีค่า	 เพาะช�าหญ้าแฝก	 จัดท�าแนวกันไฟ	 ปลูกไม้ใช้สอย	 บ�ารุงป่าใช้สอย	

บ�ารุงรักษาป่าปีที่	๒	-	๖	บ�ารุงรักษาป่าปีที่	๗	-	๑๐	ครูป่าไม้	หมอต้นไม้	ส่งเสริมเยาวชนรักษ์พงไพร	ศึกษาวิจัยด้านป่าไม้	

ประชาสมัพันธ์ป้องกนัรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า	ส่งเสรมิเพาะเลีย้งแมลงกนิได้บางชนดิ	ส่งเสรมิและพฒันาการใช้ประโยชน์

จากป่าอย่างยั่งยืน	ส่งเสริมใช้เชื้อเพลิงชีวมวล	ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์	ส่งเสริมการแปรผลิตผลจากไม้เสม็ด	ส่งเสริมระบบ

วนเกษตร	สร้างแหล่งอาหารชมุชนและพชืสมนุไพร	สนบัสนนุการจดัการสวนสาธารณะ	เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ไม้มค่ีาและหายาก 

งานขยายผลศาสตร์พระราชา	จัดงานเฉลิมพระเกียรติ	 ดูแลรักษาต้นไม้ในเขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ	ดูแลและบ�ารุง

รักษาภูมิทัศน์พื้นที่ควบคุมในพระองค์	๙๐๔	

  กิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

  เพาะช�ากล้าไม้ทั่วไป เพาะช�าไม้มีค่า
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เพาะช�าหญ้าแฝก

 ปลูกไม้ใช้สอย  

บ�ารุงรักษาป่าปีที่ ๒ – ๖ 

จัดท�าแนวกันไฟ

    บ�ารุงป่าใช้สอย

บ�ารุงรักษาป่าปีที่ ๗ - ๑๐

ครูป่าไม้
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หมอต้นไม้

ประชาสัมพันธ์ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ส่งเสริมเพาะเลี้ยงแมลงกินได้บางชนิด ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมเยาวชนรักษ์พงไพร

ศึกษาวิจัยด้านป่าไม้             
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ส่งเสริมใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

สร้างแหล่งอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร  สนับสนุนการจัดการสวนสาธารณะ

ส่งเสริมการแปรผลิตผลจากไม้เสม็ด  

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้มีค่าและหายาก

ส่งเสริมระบบวนเกษตร

ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์
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งานขยายผลศาสตร์พระราชา

ดูแลรักษาต้นไม้ ในเขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ 

ดูแลและบ�ารุงรักษาภูมิทัศน์

พื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๙๐๔

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
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   สำระส�ำคัญ 
 สภาพพืน้ทีโ่ครงการจฬุาภรณ์พฒันา	๗	จงัหวดัยะลา	มทีัง้ป่า

สมบูรณ์ตามธรรมชาติ	ที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ไม้ป่า	มีล�าห้วย

ท่ีมีน�้าใสไหลผ่าน	 มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม	 อีกท้ังยังเหมาะสมที่จะ

พัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ	 มีเส้นทางคมนาคม

เข้า-ออก	ได้สะดวก	ทั้งทางน�้าและทางบก	(เป็นถนนลาดยางประมาณ	

๗๘	 กิโลเมตร	 จากอ�าเภอเมือง	 จังหวัดยะลา)	 และนอกจากนี้ในพื้นที่

โครงการยังมีสภาพป่าเสื่อมโทรม	 (อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเอง)	 ซึ่งเดิม

ได้ถูกบุกรุกจนปัจจุบันมีไม้เบิกน�าขึ้นมาทดแทนบ้างแล้ว	เหมาะสมที่จะ 

พัฒนาให้เป็นแหล่งรวบรวมและปรับปรุงพันธุ ์ไม้ป่าที่มีค่าหายาก	 

และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งพันธุกรรมและขยายพันธุกรรม

และขยายพันธุ์เพื่อจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป	

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ๑.	 เพาะช�ากล้าไม้ทัว่ไป	จ�านวน	๕๐,๐๐๐	กล้า	รวม	๙	ชนดิ 

คือ	มะขาม	พิกุล	 ราชพฤกษ์	หว้า	 สะตอ	 เนียงนก	กอ	มะม่วง	 และ 

ปาล์มน�้าพุ

	 ๒.	 เพาะช�ากล้าไม้มีค่า	จ�านวน	๕๐,๐๐๐	กล้า	รวม	๗	ชนิด	

คือ	พะยอม	หลุมพอ	สยา	ตะเคียน	พะยูง	มะฮอกกานี	และสะเดา

	 ๓.	 ส�ารวจและรวบรวมพันธุไ์ม้	เพ่ือส่งเสรมิเป็นพชืเศรษฐกจิ	

จ�านวน	 ๕	 ชนิด	 คือ	 ดาหลาขาว	 (Etlingera elatior)	 กระทือช้าง	

(Zingiber spectabile)	กระวาน	(Amomum krervanh)	ดาหลาถ้วย	

(Etlingera venusta)	และปุดหวาน	(Zingibe wrayi)    

	 ๔.	 อ�านวยการและประสานการด�าเนินงานโครงการ	 เช่น	

กิจกรรมโครงการท�าความดีด้วยหัวใจ	 ลดภัยสิ่งแวดล้อม	 “ร่วมมือ	

  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำพันธุ์ไม้ป่ำดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลำ

ร่วมใจลดใช้พลาสติกหูหิ้วและลดใช้โฟม	 ในพื้นท่ีศาลากลางจังหวัดยะลา”	ณ	 บริเวณศาลากลางจังหวัดยะลา	 กิจกรรม

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดยะลา	ณ	ต�าบลตาชี	อ�าเภอยะหา	จังหวัดยะลา	กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัด

ยะลา	ณ	 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา	 ๙	 ต�าบลแม่หวาด	 อ�าเภอธารโต	 จังหวัดยะลา	 กิจกรรมวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ	 

ณ	อุทยานแห่งชาติบางลาง	อ�าเภอบันนังสตา	จังหวัดยะลา	เป็นต้น
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  โครงกำรปิดทองหลังพระสืบสำนแนวพระรำชด�ำริ

   สำระส�ำคัญ 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนาม 

ในบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืในการอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟแูละพฒันา

ป่าไม้	 กับมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริและมูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์	 เมื่อวันที่	๓	มิถุนายน	๒๕๕๓	ซึ่งใน

บนัทกึความเข้าใจดงักล่าว	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 

จะให้การสนับสนุนการด�าเนินการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และพัฒนาป่าไม้ของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

   ผลกำรด�ำเนินงำน 
	 อ�านวยการและประสานการด�าเนินงานโครงการในพ้ืนท่ี	 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและแนวพระราชด�าริ

ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 ส่งเสริมระบบวนเกษตร	 โดยด�าเนิน

การจัดท�าแปลงสาธิตระบบวนเกษตร	 เพาะช�ากล้าไม้ทั่วไป	 ส่งเสริม 

ให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพ	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ตามแนวพระราชด�าริ	

เช่น	ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร	ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลา	เป็นต้น
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   สำระส�ำคัญ 
	 ด�าเนินการงานบริหารทัว่ไป	ปฏบิติังานด้านการอ�านวย

การประสานราชการในกรณีที่มิใช่งานในหน้าที่ของหน่วยงานใด

โดยเฉพาะ	 วางแผนอัตราก�าลัง	 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	 

การฝึกอบรม	ด�าเนนิการด้านการคลงัการเงนิการบญัช	ีการงบประมาณ

และการพัสดุ	สืบสวนข้อเท็จจริงด�าเนินการทางวินัย

กิจกรรมหลักบริหำรจัดกำรงำนป่ำไม้

  กิจกรรมอ�ำนวยกำรงำนบริหำรกลำง

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ๑.	 สนบัสนนุการด�าเนนิงานของหน่วยงาน

ในสงักดักรมป่าไม้	จ�านวนทัง้สิน้	๓๖	หน่วยงาน	ในด้าน

การคลังการเงินการบัญชี	 การพัสดุ	 งานด้านสืบสวน 

ข้อเท็จจริงด�าเนินการทางวินัย	 งานด้านอ�านวยการ	

งานด้านการฝึกอบรม	 งานด้านการบริหารงานบุคคล	

และสนบัสนนุการด�าเนนิงานตามภารกจิ	และนโยบาย	

ที่ได้รับมอบหมาย	 รวมท้ังตามพันธกิจตามกฎหมาย	 

ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

	 ๒.	 การจัดโครงการฝึกอบรม	 จ�านวน	 ๒	

หลักสูตร	ดังนี้

	 	 ๒.๑	 โครงการฝึกอบรม	 หลักสูตร	

“การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐั	ส�าหรบั

เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้”	 รุ่นท่ี	 ๑	 และฝึกปฏิบัติระบบ 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์	

	 	 ๒.๒	 โครงการ	“กิจกรรมแบ่งปันและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้	กรมป่าไม้	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๒”	 ภายใต้หัวข้อ	 “KM	 DAYS	 ๒๐๑๙	 

รู้รอบด้านงานป่าไม้”
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   สำระส�ำคัญ 
	 การประชาสัมพันธ์มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 ในบทบาทหน้าท่ี	 นโยบาย	 และ 

การด�าเนินงานต่างๆ	ของกรมป่าไม้	กบัประชาชน	รวมถงึเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบักรมป่าไม้	ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้	 ด้วยการปลูกจิตส�านึกให้นักเรียน	 นักศึกษา	 สื่อมวลชน	

ประชาชน	ได้ตระหนักถงึความส�าคัญของทรัพยากรป่าไม้	ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัรกัษาป่าไม้ให้ได้ผลดี	ตลอดจน 

เป็นการสร้างกระแสมวลชนในการปลูกต้นไม	้ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว	 ให้กระจายไปยังเครือข่ายต่างๆ	 ได้อย่างรวดเร็ว	 และ

คงทนยาวนาน	 ซึ่งจะท�าให้การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่ง	ทั้งนี	้

เพื่อให้การด�าเนินงานตามนโยบายต่างๆ	 ของกรมป่าไม้	 ประสบความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมาย	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งต้องใช้

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 เพื่อสื่อสารให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	 ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม	 โดยใช้สื่อต่างๆ	 อย่างมี

แบบแผนและต่อเนื่อง	เพื่อความคุ้มค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุด

  กิจกรรมอ�ำนวยกำรงำนประชำสัมพันธ์

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ๑.	 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ	นโยบาย	กิจกรรม	การด�าเนินงานของกรมป่าไม้ในรูปแบบ

ข่าวทั่วไป	บทความ	สกู๊ปข่าว	ภาพข่าว	 ผ่านสื่อมวลชนช่องทางต่างๆ	 จ�านวน	๙๙	ประเด็น	 โดยเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน

ต่างๆ	ดังนี้	สื่อสิ่งพิมพ์	จ�านวน	๓๗๗	ครั้ง	สื่อออนไลน์	จ�านวน	๓๒๓	ครั้ง	สื่อโทรทัศน์	จ�านวน	๖๓	ครั้ง	สื่อวิทยุกระจาย

เสียง	จ�านวน	๔	ครั้ง

	 ๒.	 น�าสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อจัดท�าข่าวเกี่ยวกับภารกิจส�าคัญของกรมป่าไม้	จ�านวน	๓	ครั้ง

	 ๓.	 กิจกรรมแถลงข่าว	จ�านวน	๑๓	ครั้ง

	 ๔.	 สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบาย	ภารกิจ	 กิจกรรมส�าคัญ	 โครงการต่างๆ	 ของกรมป่าไม้	 เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์	สร้างความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป	ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ	จ�านวน	๔๕	ครั้ง

	 ๕.	 จัดท�าโครงการประชาสมัพนัธ์เปิดตวัโครงการและกิจกรรมปลกูต้นไม้และปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรต	ิเนือ่งใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ภายใต้ชื่องาน	“รวมใจไทย	ปลูกต้นไม้	เพื่อแผ่นดิน”

	 ๖.	 จัดท�าโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมป่าไม้

	 ๗.	 จดหมายข่าวกรมป่าไม้	 รายเดือน	จ�านวน	๑๑	 เดือนๆ	ละ	๑,๐๐๐	ฉบับ	 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๖๑	 -

สิงหาคม	๒๕๖๒)	และ	เดือนกันยายน	๒๕๖๒	จ�านวน	๑,๕๐๐	ฉบับ

	 ๘.	 จัดนิทรรศการและกิจกรรม	จ�านวน	๑๐	ครั้ง

	 ๙.	 สื่ออินเทอร์เน็ต	 ได้แก่	 ข่าวกิจกรรมส�าคัญของกรมป่าไม้ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้	 (www.forest.go.th)	

จ�านวน	๕๘๒	ครั้ง	และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้	รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์	Facebook	Fanpage:	Forest	For	Life	

	 ๑๐.	สื่ออื่นๆ	ได้แก่	ป้ายประชาสัมพันธ์	หน้ากรมป่าไม้	จ�านวน	๙	ป้าย	สื่อ	Video	Multimedia	บริเวณอาคาร

เทียมคมกฤส	กรมป่าไม้	ประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ	ของกรมป่าไม้	จ�านวน	๙๔	 เรื่อง	และจัดท�า	One	Page	

ข่าวกิจกรรมของผู้บริหารกรมป่าไม้	เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อเว็บไซต์	สื่อสังคมออนไลน์	(Facebook	และ	Line	

Group)	จ�านวน	๓๔๕	เรื่อง
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   สำระส�ำคัญ 
	 ด�าเนินงานเสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถด�าเนินงานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ	ทัง้งานด้านการจัดท�าแผนงานงบประมาณ	แผนปฏบัิตงิานและแผนการใช้จ่ายเงนิ		การตดิตามและประเมินผล 

และงานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

  กิจกรรมอ�ำนวยกำรงำนแผนงำนและสำรสนเทศ

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ทกุหน่วยงานในสงักดักรมป่าไม้ได้รบัการสนบัสนนุการปฏิบัตงิานด้านการจดัท�าแผนงานงบประมาณแผนปฏบิตัิ

งานและแผนการใช้จ่ายเงิน	และการติดตามและประเมินผล	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	จ�านวน	๓๖	หน่วยงาน	

การติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ตามแผนการติดตามและประเมินผล
การด�าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดท�ารายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมป่าไม้ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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   สำระส�ำคัญ 
 ค� าสั่ ง กรมป ่ า ไม ้ 	 ที่ 	 ๒๙๘๕/๒๕๕๙	 

ลงวันท่ี	 ๒๙	พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เรื่อง	 การจัด 

หน่วยงานและก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในส่วนราชการกรมป่าไม้	 ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน	 

มีอ�านาจหน้าที่

	 ๑.	 ด�า เ นินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

ด้านการบริหาร	การเงิน	และการบัญชีของกรมป่าไม้

	 ๒.	 ปฏิบั ติ ง านร ่ วมกับห รือส นับสนุน 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย

 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 ๑.	 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 

ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๒.	 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๓.	 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑

  กิจกรรมอ�ำนวยกำรงำนตรวจสอบภำยใน

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ปฏิบัติงานตรวจสอบทางการเงิน	 (Financial	 

Auditing)	ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	(Compliance	

Auditing)	ตรวจสอบการปฏิบัติงาน	 (Operational	Auditing)	

การตรวจสอบการบริหาร	 (Management	 Auditing)	 และ 

ตรวจสอบผลการด�าเนินงาน	(Performance	Auditing)
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   สำระส�ำคัญ 
	 ด�าเนินงานและกิจกรรมท่ีส�าคัญภายใต้ความร่วมมือกับนานาชาติท้ังแบบทวิภาคี	 (Bilateral)	 และพหุภาคี	 

(Multilateral)	ตลอดจนอนุสัญญา	ความตกลง	และพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้	 รวมทั้ง	 เข้าร่วม

การประชมุฯ	นานาชาตใินประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่ประกอบไปด้วยการก�าหนดท่าท	ีการเจรจา	รวมทัง้การส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	

และติดตามประเมินผลความร่วมมือด้านทรัพยากรระหว่างประเทศ

  กิจกรรมส่งเสริมงำนด้ำนต่ำงประเทศ

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ๑.	 การประชมุประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซยีนเรือ่งมลพษิจากหมอกควนัข้ามแดน	ครัง้ท่ี	๑๔	และการประชมุ

ที่เกี่ยวข้อง	

	 ๒.	 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตร	และป่าไม้	ครั้งที่	๔๐	และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

	 ๓.	 การประชุมสมชัชาภาคีอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมยัท่ี	๑๔	และการประชุมท่ีเกีย่วข้อง	

	 ๔.	 การประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ	 สมัยประชุมที่	 ๕๔	 และคณะกรรมการอื่นๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง

	 ๕.	 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 สมัยที่	 ๒๔	 และ 

การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต	สมัยที่	๑๔	และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	

	 ๖.	 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการฟื้นฟูป่าไม้อย่างยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก

	 ๗.	 การประชุม	Sub-Regional	Ministerial	Steering	Committee	on	Transboundary	Haze	Pollution	

(MSC)	ครั้งที่	๒๑	และการประชุม	Technical	Working	Group	for	MSC	ครั้งที่	๒๑

	 ๘.	 การประชุมองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย

	 ๙.	 การประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ	ครั้งที่	๑๔	

	 ๑๐.	การประชุมคณะท�างานอาเซียนด้านการบริหารจัดการป่าไม้	ครั้งที่	๑๕	

	 ๑๑.	การประชุมวิชาการคณะท�างานอาเซียนด้านป่าชุมชน	 คร้ังที่	 ๙	 และการประชุมคณะท�างานอาเซียน 

ด้านป่าชุมชน	ครั้งที่	๑๓

	 ๑๒.		การประชมุอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ	ณ	เมอืงบอนน์	ในการประชมุ

องค์กรย่อยด้านวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 การประชุมองค์กรย่อยว่าด้วยการด�าเนินการ	 และการประชุมคณะท�างาน

ความตกลงปารีส

	 ๑๓.	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้	ครั้งที่	๒๒	และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

	 ๑๔.		การประชุมคณะท�างานอาเซียนด้านป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ครั้งที่	๑๖

	 ๑๕.		การประชุม	Sub-Regional	Ministerial	Steering	Committee	on	Transboundary	Haze	Pollution	

(MSC)	in	the	Mekong	Sub-Region	ครั้งที่	๘	และการประชุม	Technical	Working	Group	for	MSC	in	the	Mekong	

Sub-Region	ครั้งที่	๑๔

	 ๑๖.		การประชมุระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวโุสสมยัพเิศษส�าหรบัรฐัมนตรอีาเซยีนด้านเกษตร	และป่าไม้	ครัง้ที	่๔๐	และ

การประชุมที่เกี่ยวข้อง
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   สำระส�ำคัญ 
	 ๑.	 รับเรื่องราวร้องทุกข์	ร้องเรียน	ขอความเป็นธรรม		

ขอความช่วยเหลือ	 การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ 

กรมป่าไม้	ประสานงานส่งต่อเจ้าหน้าที่ของเรื่องรับไปด�าเนินการ

ตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน

	 ๒.	 อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ	 

ณ	 ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ให้สามารถติดต่อสอบถาม 

และขอทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ

ของกรมป่าไม้	 ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตาม 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐

	 ๓.	 ตอบข้อหารือ	กระทู้ถามของสภาฯ	และหน่วยงาน

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้

	 ๔.	 การด�าเนนิการของศนูย์บรกิารประชาชน	ในส�านกั

จัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่	รวม	๒๓	แห่ง

  กิจกรรมกำรบริกำรประชำชน
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   ผลกำรด�ำเนินงำน 
 ๑.	 การด�าเนินการเรื่องร ้องทุกข ์/แจ ้งเบาะแส	 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	จ�านวนเรือ่งร้องเรยีน	ทัง้หมด	๓๔๘	

เรื่อง	 ด�าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ	 จ�านวน	๒๑๕	

เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖๑.๗๘	 และเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่าง 

การด�าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 ๑๓๓	 เรื่อง	 

คิดเป็นร้อยละ	๓๘.๒๒

	 ๒.	 การให้บรกิารข้อมลูข่าวสารของศูนย์ข้อมลูข่าวสาร	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	มผู้ีขอรับบรกิารทัง้หมด	๑,๘๖๖	

ราย	ประกอบด้วย	ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์	เอกสารเผยแพร่

วชิาการป่าไม้	จ�านวน	๓๙	ราย	ผู้ขอรบับรกิารข้อมลูทางโทรศพัท์/

ศูนย์บริการฯ	 จ�านวน	 ๑,๘๒๒	 ราย	 และผู้ขอรับบริการข้อมูล

ข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้	(ตาม	พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของ

ราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐)	จ�านวน	๕	ราย

ประเภทเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส
เรื่องทั้งหมด ด�ำเนินกำร

แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำรจ�ำนวน ร้อยละ

๑. ให้ข้อมูล/แจ้งเบาะแส ๑๗๙ ๕๑.๔๔ ๑๒๑ ๕๘

๒. ร้องเรียนเกีย่วกบัเจ้าหน้าทีแ่ละภารกิจ

 ของกรมป่าไม้

๑๓๘ ๓๙.๖๖ ๗๒ ๖๖

๓. กระทู้/ข้อหารือ ๔ ๑.๑๕ ๒ ๒

๔. ขอค�าปรึกษา/ข้อเสนอแนะ ๒๗ ๗.๗๖ ๒๐ ๗

รวมทั้งสิ้น ๓๔๘ ๑๐๐ ๒๑๕ ๑๓๓
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   สำระส�ำคัญ 
	 การพัฒนาระบบบริหาร

ราชการแนวใหม่	 จ�าเป็นต้องด�าเนิน

กิจกรรมเพื่ อปรับกระบวนทัศน 	์

วฒันธรรมในการปฏบิตังิาน	ตลอดจน 

รูปแบบการท�างานของบุคลากร	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการที่มุ ่ งผลสัมฤทธิ์ ของงาน	 

ให้สามารถบรรลเุป้าหมายตามภารกจิ

   สำระส�ำคัญ 
 ด้วยพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	พระราชบัญญัติ
สวนป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕	พระราชบัญญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์	พ.ศ.	๒๕๔๕	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ประมวลกฎหมายอาญา	
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง	ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	พระราชบัญญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางคดี
ปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	พระราชบญัญติัจัดต้ังศาลปกครองและ	วธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	รวมท้ังการตอบข้อหารอื 
และให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการ	 ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	 
พ.ศ.	๒๕๓๙	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙	การให้บริการ	ประชาชน	เอกชน	รัฐวิสาหกิจ	และส่วนราชการ
ต่างๆ	ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้	การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ	ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน	
และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี

  กิจกรรมพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำนรำชกำร

  กิจกรรมบริหำรจัดกำรงำนนิติกำร

   ผลกำรด�ำเนินงำน 
	 โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิด้านการพฒันาระบบราชการกรมป่าไม้
	 ๑.	 ผลักดนัให้ค�าปรกึษา	แนะน�าในด้านพฒันาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ	และการสมัครเข้ารับรางวัลของส�านักงาน	ก.พ.ร.
	 ๒.	 การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๘	
	 ๓.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ	สู่ระบบราชการ	๔.๐
	 ๔.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่
ระบบราชการ	๔.๐	

   ผลกำรด�ำเนินงำน 
	 ๑.	 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	และอื่นๆ	จ�านวน	๑,๐๕๗	เรื่อง
	 ๒.	 ด�าเนนิการเก่ียวกบัการสบืสวนสอบสวนการกระท�าผดิกฎหมายเกีย่วกบัการป่าไม้และตวัผูร้บัผดิทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่

และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	 โดยยึดหลักตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 

วิธีการบริหารจดัการบ้านเมอืงทีดี่	พ.ศ.	๒๕๔๖	และมตคิณะรฐัมนตรต่ีางๆ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ	

การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ธรรมาภบิาล	ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรฐั	พร้อมท้ังพฒันาความโปร่งใสในการปฏบัิตงิาน 

เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
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   สำระส�ำคัญ 
	 ทรัพยากรนันทนาการ	 (Recreat ional	 

Resources)	 หมายถึง	 สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและ

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	 ที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์เพื่อการ

ประกอบกิจกรรมนันทนาการ	 ปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรนันทนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

โดยขาดการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ	 อันเป็นผล 

ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งระบบนิเวศ

ถูกท�าลายและมีสภาพเสื่อมโทรมในที่สุด	

	 ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.

๒๕๖๐	-	๒๕๗๙)	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๖	บูรณาการและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 ก�าหนดแนวทาง

การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ	 โดยการ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างบูรณาการ

และการมีส่วนร่วม	 ประกอบกับนายกรัฐมนตรี	 (พลเอก	

ประยุทธ์	 จันทร์โอชา)	 ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะ

รัฐมนตรี	 เม่ือวันท่ี	 ๑๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 ให้กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นหน่วยงานหลกัร่วม

กบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องด�าเนนิการตรวจสอบพืน้ที/่สถานท่ี

ต่างๆ	ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั่วประเทศ	เช่น	

ถ�้า	น�้าตก	เป็นต้น

  โครงกำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ
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   สำระส�ำคัญ 
	 เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้ทุกหน่วยงาน

สามารถด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพ่ือ

เพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้

  กิจกรรมเพ่ิมศักยภำพกำรจัดกำรงำนป่ำไม้

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ได้รับการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	และสามารถด�าเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จ�านวน	๒๒	หน่วยงาน	รายละเอียดดังนี้	

	 ๑.	 ครุภัณฑ์	จ�านวน	๓๘	รายการ

	 ๒.	 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ�านวน	๗	รายการ

   ผลกำรด�ำเนินงำน 
	 ๑.	 ส�ารวจทรัพยากรนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	จ�านวน	๑,๒๕๗	หมู่บ้าน
	 ๒.	 จดัการประชมุคณะท�างานตดิตามและให้ค�าแนะน�าการจดัท�าแผนพฒันาแหล่งนนัทนาการในพืน้ทีป่่าสงวน
แห่งชาติและพื้นที่ป่าอื่นๆ	ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	รวม	๔	ครั้ง	
	 ๓.	 คณะที่ปรึกษาโครงการจัดท�าผังบริเวณ	 (Site	 Plan)	 เพื่อพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกบริเวณแหล่ง
นันทนาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ด�าเนนิการส�ารวจข้อมลูในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	จ�านวน	๑	พืน้ที	่คอื	บริเวณแหล่งนนัทนาการ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	บริเวณ	“น�้าพุร้อนโป่งปูเฟือง”	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย	ต�าบลแม่สรวย	อ�าเภอแม่สรวย	
จังหวัดเชียงราย
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   สำระส�ำคัญ 
	 กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต	 เป็นกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐานของกรมป่าไม้	 ด�าเนินงานตามนโยบาย	 มติ 

คณะรัฐมนตรแีละกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการตรวจสอบ	ควบคมุก�ากบั	และตดิตามการอนญุาตอตุสาหกรรมไม้	การอนญุาต

ท�าไม้	เก็บหา	ครอบครองไม้และของป่า	และการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้	

กิจกรรมหลักบริกำรงำนป่ำไม้

  กิจกรรมบริกำรด้ำนกำรอนุญำต

   ผลกำรด�ำเนินงำน

งำนที่ปฏิบัติ
จ�ำนวน

ผู้รับบริกำร 
(รำย)

๑.	ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ๑,๕๔๔

๒.	ออกหลักฐานการอนุญาตตั้งโรงงงานแปรรูปไม้	โรงค้าไม้แปรรูป	และโรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ ๑,๙๗๐

๓.	ประทับตราหนังสือก�ากับไม้ยางพาราแปรรูป	หนังสือก�ากับไม้แปรรูป	และหนังสือก�ากับสิ่งประดิษฐ์ ๙๒๓

๔.	ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ๖,๓๓๖

๕.	ตรวจสอบการขออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ๗๓๔

๖.	ออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ๓๑๗

๗.	ตรวจสอบและติดตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ๑๑๗

๘.	ตรวจสอบการขออนุญาตท�าไม้สกั	ไม้ยาง	ไม้พะยงู	ไม้ชงิชนัฯ	ในทีด่นิกรรมสทิธิ	์หรือสทิธคิรอบครอง ๓,๗๕๙

๙.	ออกหลกัฐานการอนญุาตท�าไม้สกั	ไม้ยาง	ไม้พะยงู	ไม้ชงิชนัฯ	ในทีด่นิกรรมสทิธิ	์หรอืสทิธคิรอบครอง ๐

๑๐.	ตรวจสอบการขออนุญาตท�าไม้ในพื้นที่ป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อท�าประโยชน์ ๔๗

๑๑.	ออกหลักฐานการอนุญาตท�าไม้ในพื้นที่ป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อท�าประโยชน์ ๑๓

๑๒.	ตรวจสอบการขออนุญาตท�าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ๒๗๙

๑๓.	ตรวจสอบการขออนุญาตท�าไม้ในเขตทางหลวง ๑๘๐

๑๔.	ออกหลักฐานการอนุญาตท�าไม้ในเขตทางหลวง ๐

๑๕.	ตรวจสอบการขออนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ๖๑

๑๖.	ตรวจสอบการขออนุญาตค้าของป่าหวงห้าม ๔๗

๑๗.	ออกหลักฐานการอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม ๐

๑๘.	ตรวจวัดประทับตราไม้ ๔๙๓

รวมทั้งสิ้น ๑๖,๓๒๗
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   สำระส�ำคัญ 
	 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ	 ในการตรวจสอบ	 

ออกใบอนุญาต	 และควบคุมการมีและการใช้เลื่อยโซ่ยนต์	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 

กฎกระทรวง	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  กิจกรรมด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

รำยละเอียดกิจกรรมงำนที่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
หน่วยนับ

รำย เครื่อง

๑.	ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์	(ลซ.๓) ๑,๘๔๒ ๒,๐๐๑

๒.	ออกใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์	(ลซ.๕) ๐ ๐

๓.	ออกใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์	(ลซ.๗) ๒๒ ๖๑๙

๔.	ออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง	(ลซ.๑๗) ๑๕ ๑๑

๕.	อนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น	(ลซ.๘) ๐ ๐

๖.	ออกใบแทนใบอนุญาตต่างๆตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์	พ.ศ.	๒๕๔๕	(ลซ.๙) ๐ ๐

๗.	ออกใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างจากที่ระบุไว้

				ในใบอนุญาต	(ลซ.๑๐)

๒๗ ๒๗

๘.	ออกใบอนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว	

				(ลซ.๑๓)

๑,๗๗๖ ๒,๐๘๖

๙.	ด�าเนินการเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือศาลสั่งริบ	(ลซ.ปม.๑) ๓ ๓

รวมทั้งสิ้น ๓,๖๘๕ ๔,๗๔๗

   ผลกำรด�ำเนินงำน 



59รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒   กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   สำระส�ำคัญ 
	 ๑.	 ด�าเนนิการเกีย่วกบัการตรวจสอบ	ควบคมุ	ก�ากบั	อนุญาตน�าไม้หรอืของป่าเคลือ่นท่ี	และไม้ท่ีเคยอยูใ่นสภาพ

เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้	ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

	 ๒.	 ตรวจสอบการน�าเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินค้าไม้	 ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม	้ 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริกำรน�ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนที่

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ๑.	 การออกใบเบิกทางน�าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	จ�านวน	๓๐,๑๙๒	ราย

	 ๒.	 การออกหนังสืออนุญาตให้น�าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้	จ�านวน	๓๑,๑๙๔	ราย

	 ๓.	 การอนุญาตให้น�าไม้หรือของป่าแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้	จ�านวน	๔,๒๙๔	ราย

	 ๔.	 การขออนุญาตให้น�าไม้หวงห้ามหรอืไม้ทีม่ชีือ่หรอืชนดิตรงกบัไม้หวงห้ามทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสร้าง

หรือเครื่องใช้	เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด	ในเขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	๒๐	ราย

	 ๕.	 ค่าธรรมเนียม	

	 	 ๕.๑	 ค่าธรรมเนียมล่วงเวลา	จ�านวน	๒,๓๒๓,๗๕๔.๖๑	บาท	

	 	 ๕.๒	 ค่าธรรมเนียมออกใบเบิกทาง	จ�านวน	๕๙๐,๗๓๑	บาท

	 	 ๕.๓	 ค่าธรรมเนียมอนุญาตผ่านด่านป่าไม้	จ�านวน	๑๕๕,๘๕๕	บาท
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   สำระส�ำคัญ 
 เน่ืองจากปัจจบุนัสนิค้าไม้เป็นสนิค้าทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและคณุภาพชวีติของประชาชน	ในด้านการใช้

สารเคม	ีการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพของผลติภณัฑ์ป่าไม้เพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัตามมาตรฐานสากลอนัเป็นการขยายผล

สูก่ารส่งออกเพ่ือแข่งขนักบัคูแ่ข่งต่างประเทศเป็นสิง่ทีต้่องรบีด�าเนนิการโดยเร่งด่วน	มฉิะนัน้จะก่อให้เกดิการสญูเสยีรายได้

นับเป็นหมื่นๆ	ล้านต่อปี

  กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ป่ำไม้และตรวจพิสูจน์ไม้

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ๑.	 บริการตรวจพิสูจน์และออกหนังสือรับรองชนิดและคุณภาพไม้	จ�านวน	๖๕๗	ราย

	 ๒.	 บริการตรวจไม้หมอนรถไฟ	จ�านวน	๓๐	ราย

	 ๓.	 พิจารณาเสนอรายชื่อเจ้าหน้าท่ีป่าไม้เพื่อปฏิบัติงานผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ในคดีป่าไม้	 จ�านวน	

๕๐	คดี

	 ๔.	 การอบรมการตรวจพิสูจน์ไม้	หลักสูตรการตรวจพิสูจน์เนื้อไม้	รุ่นที่	๖๙	จ�านวน	๓๐	คน

บริการตรวจไม้หมอนรถไฟ

บริการตรวจพิสูจน์และออกหนังสือรับรองชนิดและคุณภาพไม้

การอบรมหลักสูตร การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที่ ๖๙
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   สำระส�ำคัญ 
 เป็นการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้	 เช่น	 ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก ่

หน่วยงานในกรมป่าไม้	ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	บ�ารงุรกัษาระบบงานต่างๆ	ของกรมป่าไม้	บ�ารงุรกัษาอปุกรณ์เครือข่าย 

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้

   สำระส�ำคัญ 
 สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย	พบว่าลดลงอย่างต่อเนือ่ง	จากปี	พ.ศ.	๒๕๐๔	จนถงึ	พ.ศ.	๒๕๕๖	ประเทศไทย	

สูญเสียพื้นที่ป่าไปกว่า	๑๑๐,๒๓๗.๗๔	ตารางกิโลเมตร	หรือคิดเป็นร้อยละ	๕๒.๙๗	ของพื้นที่ป่าที่เคยมีในปี	พ.ศ.	๒๕๐๔	 

โดยเฉพาะในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	-	๒๕๕๖	มีพื้นที่ป่าหายไปทั้งสิ้น	๘,๑๖๙.๘๑	ตารางกิโลเมตร	หรือป่าหายไปเฉลี่ยปีละ	 

๕	ล้านกว่าไร่	การสญูเสยีพืน้ทีป่่าเท่ากบัการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานส�าคญัในการด�ารงชีวิต 

ของมนุษย์และสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ

	 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอนุสัญญาฯ	 ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนาม 

ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	เมื่อวันที่	๓๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖	อนุสัญญาฯ	ก�าหนดให้ประเทศภาคีจักต้องจัดท�า

นโยบาย	มาตรการ	แผนแม่บท	โปรแกรมงานระดับชาต	ิเพือ่การอนรุกัษ์และใช้ทรพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยั่งยืน	รวมถึงการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม	ประเทศไทย

ได้จัดท�านโยบายมาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 ตั้งแต่ปี	 

พ.ศ.	๒๕๔๑	-	๒๕๕๕	และปัจจุบันได้ท�าแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๔	

โดยมีส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

เป็นหน่วยประสานงานกลางและมีหน่วยงานต่างๆ	 ด�าเนินการ	 ซึ่งกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องด�าเนินการตามแผน

แม่บทฯ	ของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

	 ปัญหาการลดลงอย่างต่อเน่ืองของพ้ืนทีป่่าไม้	ป่าเสือ่มโทรม	การฟ้ืนฟปู่าไม้	การขออนญุาตใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าไม้ 

การขอจดัตัง้ป่าชมุชน	การบริหารจดัการการใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าไม้และการด�าเนนิการตามอนสัุญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่าไม้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	จ�านวน	๑,๒๒๑	ป่า	ดังนั้นจึงให้ความส�าคัญ

กับการจดัท�าฐานข้อมลูความหลากหลายทางชวีภาพด้านป่าไม้	เพือ่เป็นข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการวเิคราะห์ถงึคณุค่าและมลูค่า

ของผืนป่า	การตัดสินใจวางแผนอนุรักษ์		และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	การบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้และ

การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้	 สร้างความตระหนัก	 ให้ความรู้	 ความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชน	 เจ้าหน้าท่ีป่าไม้	 และ 

ทุกภาคส่วน	ในการรักษาผืนป่า	อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกัน

กิจกรรมหลักพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศป่ำไม้

  กิจกรรมพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

  กิจกรรมจัดท�ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ได้ด�าเนนิการให้บรกิารเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็แก่หน่วยงานในกรมป่าไม้	บรหิารจดัการและบ�ารงุรกัษาระบบงาน	

๑๒	ระบบ	ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้	จ�านวน	๓	หลักสูตร	จัดท�าหนังสือสถิติกรมป่าไม้	

ให้บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	ซ่อมบ�ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานในกรมป่าไม้
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   ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว	ป่าเขาวง	และป่ากระซุม	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มีสภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งและ

ป่าพรุ	ซึ่งป่าดิบแล้งมีพรรณไม้เด่น	คือ	พลับดง	หัวกา	พูสลักใบดก	และสมอดีงู	ป่าพรุมีพรรณไม้เด่น	คือ	โศกน�้า	ลักเคย

ลักเกลือ	ชมพู่นก	และมะพร้าวนกกก	จากการส�ารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	๕	ด้าน	ได้แก่	พืช	สัตว์	

แมลง	เห็ดรา	ไลเคน	และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับชุมชน	พบพรรณพืช	๓๑๑	ชนิด	สัตว์	๑๘๙	ชนิด	

แมลง	๒๔๙	ชนิด	เห็ด	๖๙	ชนิด	ไลเคน	๒๓	ชนิด	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	เรื่องใน	๓	สาขา	คือ	สาขาการดูแลสุขภาพ 

พื้นบ้าน	ได้แก่	สมุนไพรพื้นบ้าน	(ยาบ�ารุงก�าลัง)	และสมุนไพรพื้นบ้าน	(ยาอายุวัฒนะ)	สาขาการด�ารงชีพและโภชนาการ

พืน้บา้น	ได้แก่	การแปรรูปลกูชก	สาขาเทคโนโลยพีื้นบ้าน	ได้แก่	การจกัสาน	(ไมก้วาดดอกเลา)	และการจักสาน	(ผลิตภัณฑ์

จากต้นกุ่ม)
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   สำระส�ำคัญ 
 เป็นกิจกรรมสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ	ภายใต้ความรับผดิชอบของส�านกัวจิยัและพฒันาการ

ป่าไม้	กรมป่าไม้	ประกอบด้วย	หน่วยปฏบิตังิานส่วนกลางซึง่เป็นสถานทีจ่ดัตัง้ห้องทดลองของงานวจิยัด้านต่างๆ	เป็นพืน้ที่

ส�าหรับท�าการค้นคว้า	ศึกษา	งานวิจัย	และประมวลผลการวจิยั	พร้อมท้ังใช้ในการปฏบัิตงิานวชิาการท่ัวไป	และหน่วยปฏบิตัิ

งานส่วนภูมิภาค	เป็นพื้นที่ส�าหรับการส�ารวจ	การเก็บตัวอย่างการวิจัย	การทดลองแปลงปลูกป่าเพื่อการวิจัย	รวมถึงแหล่ง

รวบรวมพันธุกรรมพืชที่ใช้ในการทดลองวิจัย	 และเป็นพื้นท่ีสร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้สายพันธุ์ดี	 เพื่อน�าไปขยายพันธุ์ด้วย 

วิธีการต่างๆ	เพื่อให้ได้กล้าไม้สายพันธุ์ดี	ดังนั้น	การบริหารจัดการงานวิจัยจึงเป็นกิจกรรมหลักที่ให้การสนับสนุนงานวิจัย

ในทุกด้าน	ทั้งในด้านการจัดท�าแผนงาน	งบประมาณ	แผนปฏิบัติงาน	และแผนการใช้จ่ายเงิน	การติดตามและประเมินผล 

และงานอื่นๆ	 ที่ได้รับมอบหมาย	 รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงดูแลศูนย์และสถานี	 การบ�ารุงรักษาแปลงปลูกป่า 

เพื่อการวิจัย	ค่าดูแลรักษาเครื่องมือ	ครุภัณฑ์ต่างๆ	เพื่อให้งานวิจัยทุกโครงการสามารถด�าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

น�าไปพฒันาต่อยอด	เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาอาชีพ	และเป็นการเสริมสร้างรายได้สูค่รวัเรือน	เป็นการเพิม่ศกัยภาพ

งานวิจัยให้พัฒนาสู่มาตรฐานโลก	และเป็นการสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายต่างๆ	ของกรมป่าไม้

กิจกรรมหลักบริหำรจัดกำรและพัฒนำงำนวิจัย

  กิจกรรมบริหำรจัดกำรงำนวิจัย

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ดูแลส�านักงาน ซ่อมแซมบ้านพัก

สร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าจากป่าปลูก

จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้สัก

บ�ารุงรักษาป่าปีที่ ๒-๖

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ๑.	 มีการบริหารหน่วยงานส่วนกลาง	และหน่วยงานภาคสนาม	จ�านวน	๓๗	หน่วยงาน

	 ๒.	 จัดเก็บเมล็ดไม้สายพันธุ์ดี	จ�านวน	๖๐	ชนิด	รวมน�้าหนักทั้งสิ้น	๕,๐๐๐	กิโลกรัม



64 ANNUAL REPORT 2019  ROYAL FOREST DEPARTMENT

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน” 

การจัดฝึกอบรม การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกและการใช้ประโยชน์จากสวนป่าเศรษฐกิจ

	 ๓.	 บ�ารุงรักษาแปลงทดลอง	ได้แก่	สร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าจากป่าปลูก	จ�านวน	๓๖๐	ไร่	บ�ารุงรักษาป่าปีที่	

๒	-	๖	จ�านวน	๓๔๘	ไร่	บ�ารุงรักษาป่าปีที่	๗	-	๑๐	จ�านวน	๗๗๖	ไร่	บ�ารุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุมากกว่า	๑๐	ปี	

จ�านวน	๒๕,๓๗๖	ไร่	จัดท�าแนวกันไฟ	จ�านวน	๒๐๐	กิโลเมตร	จัดท�ากล้าไม้ขนาดใหญ่	จ�านวน	๕๐,๐๐๐	กล้า	

	 ๔.	 โครงการป่าในเมือง	“สวนป่าประชารฐั	เพือ่ความสขุของคนไทย”	ของหน่วยงานในสงักดั	จ�านวน	๘	หน่วยงาน 

มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ	๕,๓๐๐	คน	

	 ๕.	 จัดนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากไม้

	 ๖.	 จัดท�าป้ายต้นพะยูงมอบให้นายกรัฐมนตรี	 ปลูกต้นไม้ภายในท�าเนียบรัฐบาล	 เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ�าป ี

ของชาติ	จัดท�าป้ายต้นรวงผึ้งและคอกไม้ล้อมต้นรวงผึ้ง	จัดท�าและซ่อมแซมป้ายต้นไม้ทรงปลูก	จัดท�าผลิตภัณฑ์	จัดท�าโล่

เพื่อมอบในโอกาสต่างๆ	

	 ๗.	 โครงการฝึกอบรม	

	 	 ๗.๑	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ	การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารปักช�าและเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่เพ่ือการผลติ

กล้าไม้พันธุ์ดี	รุ่นที่	๑	และรุ่นที่	๒

	 	 ๗.๒	 การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพ่ือชุมชน	 (การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือท้ิงทางการเกษตร 

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้)

	 	 ๗.๓	 การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพ่ือชุมชน	 (การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือท้ิงทางการเกษตร 

ในพื้นที่ภาคกลางเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้)

	 	 ๗.๔	 การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพ่ือชุมชน	 (การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือท้ิงทางการเกษตร 

ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้)

	 	 ๗.๕	 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกและการใช้ประโยชน์จากสวนป่าเศรษฐกิจ	หลักสูตร	 การเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้จากไม้สวนป่าเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน

	 ๘.		การบริการ	ส่งเสริม	และเผยแพร่นอกสถานที่	ให้ค�าแนะน�าวิธีการสร้างเตาอิฐก่อและเทคนิควิธีการเผาถ่าน

ประสิทธิภาพสูงแก่เกษตรกร
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   สำระส�ำคัญ 
	 การพฒันาและถ่ายทอดองค์ความรูเ้ป็นการพฒันาต่อยอดองค์ความรูจ้ากงานวจิยัของกรมป่าไม้	ทีไ่ด้มกีารศกึษา

วจิยั	น�าไปส่งเสรมิและถ่ายทอดเพือ่ให้เกดิผลผลติ	เพิม่มลูค่างานวจิยัให้มปีระสทิธภิาพ	ทัง้ยงัเป็นการเสรมิสร้างความเข้าใจ

ในการพฒันาสวนป่าเศรษฐกจิ	การใช้ประโยชน์จากไม้สวนป่าเศรษฐกจิให้มปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้การสนบัสนนุกลุม่เป้าหมาย 

ด้วยการด�าเนินงานพัฒนาร่วมกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง	 เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเต็มที่โดยการส่งเสริมและถ่ายทอด

เทคโนโลยใีนพ้ืนทีข่องเกษตรกรหรอืชมุชนทีม่อีาชพีในการปลกูและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกจิ	เพือ่ให้มกีารพฒันาการจัดการ

และเพ่ิมรายได้จากความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอด	 และนวัตกรรมต่างๆ	 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน 

ป่าไม้	๔	ภาค	และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า	๒	ศูนย์	เพื่อให้การ

ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านป่าไม้ให้เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วน	 นอกจากนี้ในการด�าเนินการยังมุ่ง

เน้นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ขั้นสูงแก่บุคลากรกรมป่าไม้	เพื่อให้ได้บุคลากรที่เชี่ยวชาญรอบรู้เหตุการณ์ที่ทันสมัยซึ่งมี	 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา	 ดังนั้น	 กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการเร่งรัด 

การส่งเสริม	สนับสนุน	การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การตีพิมพ์เผยแพร่	การประชุม	สัมมนา	

จัดเวทีแสดงผลการวิจัย	 เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านป่าไม้	 และการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากการจัดท�าฐานข้อมูลงานวิจัยด้านป่าไม้	 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการวิจัยและการจัดการองค์

ความรู้จากงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน	ชุมชนท้องถิ่น	 โดยการถ่ายทอดผลงานวิจัยและส่งเสริมใช้

ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพสังคมเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นก่อให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง	ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้

  กิจกรรมพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ๑. ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

	 	 ๑.๑	 ด�าเนินการต่ออายุอนุสิทธิบัตร	 จ�านวน	 ๕	 

อนุสทิธิบตัร	เพือ่รกัษาสทิธปิระโยชน์ของกรมป่าไม้	ได้แก่	อนสุทิธบิตัร 

เลขที่	 ๑๑๑๓๐,	 ๙๐๑๕,	 ๖๙๘๗,	 ๙๐๑๓,	 และ	 ๙๐๑๔	 และช�าระ 

ค่าธรรมเนียมรายปีที่	๔	ส�าหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่	:	ยูคาลิปตัส	

จ�านวน	๖	พันธุ์	ได้แก่	พันธุ์	ปม	๒-๑	พันธุ์	ปม	๒-๓	พันธุ์	ปม	๒-๓	

พันธุ์	ปม	๒-๔	พันธุ์	ปม	๒-๕	และพันธุ์	ปม	๒-๖

	 	 ๑.๒	 เกบ็ข้อมลูการเจรญิเติบโตของกระถินณรงค์พนัธุ์

ที่ยื่นจดทะเบียน	จ�านวน	๕	พันธุ์	ได้แก่	พันธุ์	ปม	๓-๑	พันธุ์	ปม	๓-๒	

พันธุ์	ปม	๓-๓	พันธุ์	ปม	๓-๔	พันธุ์	ปม	๓-๕	และพันธุ์เปรียบเทียบ

จ�านวน	๔	พนัธุ	์ในแปลงปลกูทดสอบเปรยีบเทียบ	เพือ่วเิคราะห์ข้อมลู

	 	 ๑.๓	 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส�านักคุ ้มครองพันธุ ์พืช	 

กรมวิชาการเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ตรวจสอบภาคสนาม

ในการตรวจสอบลกัษณะของพนัธุพ์ชืทีย่ืน่จดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม่ของ

ยูคาลิปตัส	ณ	 บริษัทยูคาลิปตัสเทคโนโลยี	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 และ

บริษัท	ดี.เอ.รีเซิร์ซ	จ�ากัด	จังหวัดปราจีนบุรี	

	 	 ๑.๔	 ตดิตามผลการขยายพนัธุส์กัทีย่ืน่จดทะเบยีน	และ

พันธุ์เปรียบเทียบ	จ�านวน	๑๙	พันธุ์	ที่สถานีวนวัฒนวิจัยงาว	จังหวัด

ล�าปาง	และสถานีวนวัฒวิจัยสะแกราช	จังหวัดนครราชสีมา
เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของ

กระถินณรงค์พันธุ์ที่ยื่นจดทะเบียน
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 ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวจัิยด้านป่าไม้

และระบบสารสนเทศ

	 	 ๒.๑	 เพิ่มเติมข้อมูลพรรณไม้และผลงาน

วจิยัในรปูฐานข้อมลูงานวจิยั	ฐานข้อมลูพรรณไม้	ผ่านช่อง

ทางเว็บไซต์ของส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	กรมป่าไม้

	 	 ๒.๒	 พัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ 

G-Cloud	และเว็บไชต์เดิม	ของส�านักวิจัยและพัฒนาการ

ป่าไม้	กรมป่าไม้	เพื่อให้ทันสมัย	ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น

ข้อมลูต่างๆ	ได้ครบถ้วน	และสะดวกมากยิง่ขึน้	และมีรปูแบบ 

ที่มีความสวยงามยิ่งขึ้น

	 	 ๒.๓	 จัดท�า	One	page	เพ่ือประชาสมัพนัธ์	

และถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงานโดยน�าเสนอผ่าน

ทางช่องทาง	Facebook	และเว็บไซต์	ของส�านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้	กรมป่าไม้

	 	 ๒.๔	 จั ด ท� า หน ้ า เ พ จ ใหม ่ ใ นหั ว ข ้ อ 

“คลังความรู้”	 เพ่ิมเติม	 เพ่ือรวบรวมหนังสือและความรู ้

ในเ ร่ืองต ่างๆ	 ในรูปแบบหนังสือดิจิตอลที่สวยงาม 

พร้อมไฟล์	PDF	ที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้

 ๓. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมป่าไม้

	 	 ๓.๑	 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้หน่วยงานต่างๆ	ของภาครัฐ	เอกชน	สถาบันการศึกษา	

	 	 	 ๑)	 จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้	ในหลักสูตรต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 	 ๑.๑)	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	รุ่นที่	๕	หลักสูตร	รุกขกรขั้นสูง	รุ่นที่	๓	จ�านวน	๔๓	คน

	 	 	 	 ๑.๒)	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	รุ่นที่	๖	หลักสูตร	เทคนิคการวิจัยด้านป่าไม้	จ�านวน	๓๗	คน

	 	 	 	 ๑.๓)	 การสัมมนาและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้

ขนาดเล็กและของป่า	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	จ�านวน	๔๑	คน

	 	 	 ๒)	 จดัฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	สถาบนัการศกึษา	เกษตรกร	และประชาชนทัว่ไป	

ในหลักสูตรต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 	 ๒.๑)	 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกและใช้ประโยชน์จากสวนป่าเศรษฐกิจ	รุ่นที่	๑	-	๔	

รวมจ�านวน	๑๔๗	คน

	 	 	 	 ๒.๒)	 การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเลก็และของป่า	(การท�าผลติภณัฑ์จากไม้ขนาดเลก็)	รุน่ท่ี	๕๖	-	๕๙	

รวมจ�านวน	๑๗๑	คน

	 	 	 	 ๒.๓)	 การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก	จ�านวน	๓๖	คน

	 	 	 ๓)	 การติดตามประเมนิผลความส�าเรจ็ในการส่งเสรมิอาชพีของกลุ่มเป้าหมาย	ตดิตามผลการฝึกอบรม

บุคคลภายนอก	จ�านวน	๒	หลักสูตร	ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	จ�านวน	๒๖๗	คน	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้	จ�านวน	

๒๒๔	คน	คิดเป็นร้อยละ	๘๓.๙๐	และสามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้	จ�านวน	๘	คน

	 	 ๓.๒	 การจัดนทิรรศการแสดงผลงานทางวชิาการด้านการปลกู	และการใช้ประโยชน์ทรพัยากรป่าไม้	จ�านวน	

๙	 ครั้ง	 และการให้บริการทางวิชาการป่าไม้	 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 สถาบันการศึกษา	 

และประชาชน	จ�านวน	๑๐	ครั้ง	

G-Cloud ส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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	 	 ๓.๓	 การให้บริการความรู้ทางวิชาการโดยสื่อรูปแบบต่างๆ	 ได้แก่	 บริการแจกแผ่นพับต่างๆ	 จ�านวน	 

๒๓	เรื่อง	และการผลิตวีดิทัศน์ทางวิชาการ	เผยแพร่ใน	You	Tube	และ	Facebook	จ�านวน	๑	เรื่อง

 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า

	 	 ๔.๑	 ส�ารวจและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า	 เป็นการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านไม้

ขนาดเล็กและของป่า	เพื่อประเมินศักยภาพ	โดยเริ่มด�าเนินการส�ารวจแหล่ง	ชนิด	ปริมาณ	รวมทั้งการใช้ประโยชน์ไม้และ

ของป่า	พร้อมทั้งส่งเสริมเผยแพร่การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า

	 	 ๔.๒	 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า	 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ	 

รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า
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	 	 	 ๑)	 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า	 จังหวัดขอนแก่น	 ได้ด�าเนินการ 

ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่	(รถโมบายพร้อมเครื่องมืองานไม้)	สาธิตการใช้เครื่องมืองานไม้	จ�านวน	๑๔	ครั้ง

	 	 	 ๒)	 	 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า	 จังหวัดราชบุรี	 ได้ด�าเนินการ	 

ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่	(รถโมบายพร้อมเครื่องมืองานไม้)	สาธิตการใช้เครื่องมืองานไม้	จ�านวน	๑๒	ครั้ง

	 	 ๔.๓	 เพาะช�ากล้าของป่า	 จ�านวน	 ๗,๐๐๐	 กล้า	 โดยคัดเลือกของป่าที่อยู่ในความต้องการเป็นอย่างมาก	 

หรือของป่าที่มีคุณค่า	 หายาก	 หรือของป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์หรือของป่าท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจมาเพาะขยายพันธุ์	

เพือ่แจกจ่ายแก่เกษตรกรและผูส้นใจน�าไปปลกูในพืน้ทีส่วนป่า	ป่าปลกูในลกัษณะต่างๆ	และป่าชมุชนทัว่ประเทศ	ตลอดจน 

ท�าแปลงสาธิต	ทัง้นี้	เพือ่เป็นการฟ้ืนฟสูภาพปา่	โดยอาศัยหลกัการคนืของป่าสูธ่รรมชาตเิป็นแนวทางปฏบิตั	ิท�าให้มขีองปา่ 

ใช้อย่างยั่งยืน

	 	 ๔.๔	 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม	 การรวมกลุ่ม	 ในการด�าเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและ 

ของป่า	เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย

	 	 ๔.๕	 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ขนาดเล็กและของป่าในรูปแบบต่างๆ

ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (รถโมบายพร้อมเครื่องมืองานไม้) 
สาธิตการใช้เครื่องมืองานไม้
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แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำควำมเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก
และสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกับกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ

โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
เพ่ือเชื่อมโยงภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก

กิจกรรมจัดท�ำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยควำมสมัครใจ (FLEGT VPA)

   สำระส�ำคัญ
 คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบกรอบการเจรจาการจดัท�าข้อตกลงเป็นหุน้ส่วนด้วยความสมคัรใจ	(VPA)	ในการบังคับ

ใช้กฎหมายป่าไม้	ธรรมาภิบาล	และการค้า	(FLEGT)	ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 โดยกรมป่าไม้	 จึงต้องท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการตามกรอบการเจรจา	 ซ่ึงจะต้อง 

จัดประชุมภาคผนวกประกอบ	 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดท�าข้อตกลง	 (VPA)	 โดยมีจ�านวน	๑๐	

ภาคผนวก

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.	 ประชุมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป	จ�านวน	๑๖	ครั้ง

	 ๒.	 ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย	จ�านวน	๑๘	ครั้ง

	 ๓.	 จัดท�าร่างภาคผนวก	จ�านวน	๑๐	ภาคผนวก
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กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพ่ือส่งออก
ไปนอกรำชอำณำจักร

   สำระส�ำคัญ
 ด�าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบและ

ออกหนังสือรับรองไม้	 ผลิตภัณฑ์ไม้	 และถ่านไม	้ 

เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ๑.	 ตรวจสอบออกหนงัสือรบัรองไม้ท่อน	

เพือ่ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร	จ�านวน	๑๒๘	ราย

	 ๒.	 ตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม ้

แปรรูป	 เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	 จ�านวน	

๒๘	ราย

	 ๓.	 ตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ช้ิน

ไม้สับ	 เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	 จ�านวน	

๑,๗๑๑	ราย

	 ๔.	 ตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม	้

ผลิตภัณฑ์ไม้	 และถ่านไม้	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	

จ�านวน	๙	ราย

	 ๕.	 ค่าธรรมเนียม	(ไม่มี)
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กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพ่ือสนับสนุนกำรรับรองถิ่นก�ำเนิด 
Rules of Origin (ROO)

   สำระส�ำคัญ
	 จดัท�าระบบการจดัเกบ็ข้อมลูต้นไม้ทีป่ระชาชนปลกูในทีด่นิกรรมสทิธิ	์โดยใช้ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ทีไ่ด้พฒันาขึน้	

ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานป้องกันและพัฒนาการป่าไม้	ท�าหน้าที่ผู้ประสานงานการลงทะเบียนต้นไม้

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.		จัดท�าคู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์	(e-Tree)	๑	คู่มือ

	 ๒.	 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์	๗๖	ศูนย์ป่าไม้
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กิจกรรมจัดท�ำมำตรฐำนควำมถูกต้องตำมกฎหมำยเพ่ือรองรับ พ.ร.บ. สวนป่ำ และ
มำตรฐำนอื่นๆ ในระดับสำกล

   สำระส�ำคัญ
 ตลาดสินค ้าจากไม ้ก�าลังเปล่ียนไปสู ่ยุคของ	 

“การรบัรองการป่าไม้”	ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้องทุกรายต้อง

ท�าธุรกิจด้วยความระมัดระวัง	 ต้องประเมินความเสี่ยงและ 

จัดระบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่ไม้ที่ใช้

มาจากพื้นที่เสี่ยง	 ผู้ซื้อต้องการใบรับรองจากบุคคลที่สาม	 

(Third	 Party	 Certification)	 ที่ผู้ซื้อเชื่อมั่น	 ประกอบกับ

พระราชบัญญัติสวนป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 

ในมาตรา	 ๘/๑	 ได้ก�าหนดเก่ียวกับการจัดการสวนป่าไม้

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	Wood	 Commercial	

Plantation	Management)	กรมป่าไม้ซึง่เป็นหน่วยงานหลัก

ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ก�าหนดมาตรฐานและ 

ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.	 จดัท�ามาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายของ

ไม้	จ�านวน	๑	มาตรฐาน

	 ๒.	 จัดท�าคู ่มือมาตรฐานรับรองการป่าไม้เพื่อ

รองรับ	 พ.ร.บ.	 สวนป่า	 และมาตรฐานอื่นๆ	 ในระดับสากล	 

จ�านวน	๑	คู่มือ

	 ๓.	 โครงการฝึกอบรม	“การส่งเสรมิการรับรองการ

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับมาตรฐาน	มอก.	๑๔๐๖๑	

และพระราชบัญญัติสวนป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕”	จ�านวน	๑๐	รุ่น
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แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมมั่นคงและลดควำมเหลื่อมล�้ำ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

โครงกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพ่ือสนับสนุนงำนโครงกำรหลวง
และพ้ืนที่ขยำยผลโครงกำรหลวง

   สำระส�ำคัญ
	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๙	เห็นชอบแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	ระยะ	๕	ปี 

(พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 โดยแผนแม่บทดังกล่าวมียุทธศาสตร์การส่งเสริมการด�าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 ที่เน้นการอนุรักษ์ดินและน�้า	 การลดการใช้สารเคมี	 และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	 

โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชน	และให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์	ป่าต้นน�า้ล�าธารและระบบนเิวศ	ส่งเสรมิ

การปลกูป่าให้ชาวบ้านไว้ใช้สอยในครวัเรอืน	ฟ้ืนฟคูวามอดุมสมบรูณ์ของดนิ	ปรบัเปลีย่นระบบการปลกูพชืทดแทนการปลกู

ข้าวโพดและการควบคมุการใช้ประโยชน์ทีด่นิให้เหมาะสมกบัแผนการใช้ทีด่นิ	รวมทัง้การส่งเสรมิและการจดัการระบบการ

จดัการส่ิงแวดล้อมในชมุชนภายใต้การมส่ีวนร่วมการด�าเนนิงานของภาคเอกชน	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่กรมป่าไม้เป็น 

หน่วยงานหนึ่งที่ร่วมด�าเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว	ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๔๑		

ที่กรมป่าไม้ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้	เพื่อสงวนคุ้มครองป้องกันพื้นที่ป่าไม้ของชาติ	ที่เหลืออยู่ไว้ให้ได้ 

ลดความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ให้ราษฎรสามารถอยู่ได้อย่างถูกต้อง	 เป็นหลักแหล่งเหมาะสม	 ควบคุม 

มใิห้มกีารบกุรกุขยายพืน้ทีเ่พิม่เตมิ	และลดผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ดงันัน้	จงึต้องด�าเนนิการด้าน

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร	การอนุรักษ์ดินและน�้า	การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยาย

ผลโครงการหลวง	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นต่อไป

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 กจิกรรมจัดการทรพัยากรป่าไม้เพือ่สนบัสนนุโครงการหลวง	ด�าเนนิการในพืน้ท่ีศนูย์พฒันาโครงการหลวง	จ�านวน	

๕	งาน	ดังนี้

	 ๑.	 กิจกรรมจัดการที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	จ�านวน	๖๐๐	ราย	

	 ๒.	 กิจกรรมเพาะช�าหญ้าแฝก	จ�านวน	๘๐๐,๐๐๐	กล้า	

	 ๓.	 กิจกรรมเพาะช�ากล้าไม้ทั่วไป	จ�านวน	๘๐๐,๐๐๐	กล้า	

	 ๔.	 กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป	จ�านวน	๑๐๐	ไร่	

	 ๕.	 กิจกรรมจัดท�าฝายต้นน�้าแบบกึ่งถาวร	จ�านวน	๒๐	แห่ง

กิจกรรมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพ่ือสนับสนุนโครงกำรหลวง
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ด�าเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	จ�านวน	๖	งาน	ดังนี้

	 ๑.	 กิจกรรมจัดการที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	จ�านวน	๖๐๐	ราย	

	 ๒.	 กิจกรรมเพาะช�าหญ้าแฝก	จ�านวน	๑,๒๐๐,๐๐๐	กล้า	

	 ๓.	 กิจกรรมเพาะช�ากล้าไม้ทั่วไป	จ�านวน	๑,๒๐๐,๐๐๐	กล้า	

	 ๔.	 กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป	จ�านวน	๑๕๐	ไร่	

	 ๕.	 กิจกรรมจัดท�าฝายต้นน�้าแบบกึ่งถาวร	จ�านวน	๓๐	แห่ง

	 ๖.	 กิจกรรมเงินอุดหนุนส�าหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	จ�านวน	๑๒	หมู่บ้าน	

โครงกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพ่ือสนับสนุนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูง
แบบโครงกำรหลวง
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โครงกำรส�ำรวจข้อมูลเตรียมกำรเพ่ือจัดหำที่ดินให้ประชำชน
ผู้ด้อยโอกำสอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	มีเป้าหมายด�าเนินงาน	จ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	ไร่	มีผลการรังวัดแปลงที่ดิน	จ�านวน	

๒๑๙,๒๙๘	ไร่

กิจกรรมส�ำรวจทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้เพ่ือจัดท�ำข้อมูลที่ดินท�ำกินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ป่ำไม้ถำวร

   สำระส�ำคัญ
	 ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	 มีราษฎรครอบครองท�ากินกระจายอยู่โดยท่ัวไป	ท�าให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร

ทีด่นิและป่าไม้	จากปัญหาดังกล่าวจึงจ�าเป็นต้องจัดท�าข้อมลูเพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้พืน้ทีป่่าไม้ 

ถาวรอย่างเป็นระบบ	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลน�าเสนอเพ่ือขอรับนโยบาย	 ให้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ราษฎร

สามารถอยู่ได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสม	 ควบคุมมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นท่ี	 โดยด�าเนินการตามนโยบายของ

รัฐบาล	ด้านการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน	ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	(คทช.)	ซึ่งมีวิธีด�าเนินการ	ดังนี้

	 ๑.	 ส�ารวจวางแผนและก�าหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้

	 ๒.	 ส�ารวจ	-	รังวัดแปลงที่ดิน

	 ๓.	 จัดท�าขอบเขตให้ชัดเจน

เจ้าหน้าที่ท�าการประชาสัมพันธ์นัดหมายราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มาประชุมเพื่อรับฟังค�าชี้แจง
การปฏิบัติงานโครงการส�ารวจการถือครองเพื่อการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
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โครงกำรจัดหำที่ดินให้ประชำชนผู้ด้อยโอกำสอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 มีเป้าหมายด�าเนินงาน	 จ�านวน	 ๒๐๐,๐๐๐	 ไร่	 มีผลการด�าเนินงาน	 จ�านวน	

๒๒๔,๘๑๘	ไร่	

กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือจัดหำที่ดินท�ำกินในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
และกำรบริกำรด้ำนกำรอนุญำตในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ

๑. กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ เพ่ือกำรจัดหำที่ดินท�ำกินให้ชุมชน

   สำระส�ำคัญ
	 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	 มีราษฎรครอบครองท�ากินกระจายอยู่โดยท่ัวไป	 ท�าให้เกิดความขัดแย้ง	 ในการใช้

ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้	จากปัญหาดังกล่าวจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดการที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	อย่างเป็นระบบ	

เน้นด้านการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	อยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้ง	แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้	

ให้ราษฎรสามารถอยูไ่ด้อย่างถกูต้องเป็นหลกัแหล่งเหมาะสม	ควบคมุมใิห้มกีารบกุรกุขยายพืน้ที	่โดยด�าเนนิการตามนโยบาย

ของรัฐบาล	ด้านการจัดหาที่ดินเพื่อน�าไปจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน	ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	(คทช.)	ซึ่งมี

วิธีด�าเนินการ	ดังนี้

	 ๑.	 ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชน

	 ๒.	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีประสานการปฏิบัติงานร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด	

(คทช.	จังหวัด)

เจ้าหน้าที่นัดหมายราษฎรมาประชุมเพื่อรับฟังค�าชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการฯ
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ด�าเนนิการตรวจสอบและออกหลกัฐาน

การอนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวน

แห่งชาต	ิตามนโยบายรฐับาล	ด้านการจดัท่ีดนิท�ากนิ 

ให้ชุมชน	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	จ�านวน	๒๙	

พื้นที่ป่า	๑๙	จังหวัด	เนื้อที่	๑๗๘,๒๔๘	ไร่	๑	งาน	

๖๙	ตารางวา	และด�าเนินการตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	

-	ปัจจุบัน	ไปแล้วทั้งสิ้น	๑๒๖	พื้นที่ป่า	๕๘	จังหวัด	

รวมเนื้อที่	๖๓๑,๕๐๙	ไร่	๓	งาน	๙๒.๐๖	ตารางวา

๒. กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐำนกำรอนุญำต ให้เข้ำท�ำประโยชน์ในพ้ืนที่
 ป่ำสงวนแห่งชำติ 

   สำระส�ำคัญ
	 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีราษฎรครอบครองท�ากินกระจายอยู่โดยท่ัวไป	 ท�าให้เกิดความขัดแย้งในการใช้

ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้	 ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว	 รัฐจึงจ�าเป็นต้องสงวนคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ของชาติ	 และในขณะ

เดียวกันต้องดูแลช่วยเหลือราษฎรในเรื่องที่อยู่อาศัยและท�ากินด้วย	 ดังนั้น	 จึงต้องด�าเนินการจัดการที่ดินในเขตป่าสงวน

แห่งชาติอย่างเป็นระบบ	 ด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นท่ีป่าไม้	 ให้ราษฎรสามารถอยู่ได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่ง

เหมาะสม	ควบคุมมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่	โดยด�าเนินการภายใต้มาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	

๒๕๐๗	และระเบยีบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์หรอือยูอ่าศยัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๘	 

ซึ่งสนับสนุนให้มีการจัดการอย่างมีส่วนร่วมกันในสถานที่	ท�าให้คนมีภารกิจในการดูแลรักษาป่าให้มีความยั่งยืน
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
 การจัดสรรงบประมาณในการจัดครุภัณฑ์ประจ�าชุดปฏิบัติการป่าไม้	จ�านวน	๒๐	ชุด	เช่น	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก

ดเีซล	ขนาด	๑	ตัน	ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต�า่กว่า	๒,๔๐๐	ซซี	ีขบัเคลือ่น	๔	ล้อ	แบบมช่ีองว่างด้านหลงัคนขบั	รถจกัรยานยนต์	

ขนาด	๑๕๐	ซีซี	กล้องถ่ายภาพนิ่ง	ระบบดิจิตอล	ความละเอียด	๒๐	ล้านพิกเซล	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ

พกพา	เครื่องรับส่งวิทยุ	ระบบ	VHF/FM	ชนิดมือถือ	ขนาด	๕	วัตต์	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	ขนาด	๕	กิโลวัตต์	เป็นต้น	เพื่อใช้

อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	 และท�าให้การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้สามารถท�าได้อย่างท่ัวถึง	 สม�่าเสมอ	 และ 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนงำนยุทธศำสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และป้องกัน
กำรท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ

โครงกำรปกป้องผืนป่ำและร่วมพัฒนำป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน

   สำระส�ำคัญ
 กรมป่าไม้	มีภารกิจในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ	จ�านวน	๗๕.๑๘	ล้านไร่	ปัจจุบันมีหน่วยป้องกัน

รักษาป่าท�าหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้	 จ�านวน	 ๓๙๕	 หน่วย	 คิดเป็นพื้นท่ีรับผิดชอบเฉลี่ยต่อหน่วย	 ประมาณ	

๑๔๙,๗๙๗	 ไร่	 ซึ่งเป็นพ้ืนที่กว้างขวางท�าให้การตรวจตราดูแลเพ่ือป้องกันการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ท�าได้ไม่ท่ัวถึง	 

การจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้เพ่ิมขึ้นจึงเป็นการเพิ่มทรัพยากรบุคคล	 เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดูแลรักษา

ทรัพยากรป่าไม้สามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว	ทั่วถึง	สม�่าเสมอ	และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

กิจกรรมหลักเพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันกำรรักษำป่ำ

กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรป่ำไม้
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลรักษาป่าหลักสูตรต่างๆ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ดังนี้

	 ๑.	 ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันรักษาป่าขนาดเล็ก	(Small	Ranger	Unit	Plus)	

	 ๒.	 ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันรักษาป่าขนาดเล็ก	(Small	Ranger	Unit)	

	 ๓.	 การปฏิบัติการจิตวิทยาด้านป้องกันรักษาป่า	(ชุดปฏิบัติการพิเศษน�้าผึ้ง)	รุ่นที่	๓	

	 ๔.	 การลาดตระเวนป่าทางยุทธวิธีป้องกันรักษาป่า	รุ่นที่	๒	

	 ๕.	 การปฐมพยาบาล	ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พิทักษ์ป่า	รุ่นที่	๗	

	 ๖.	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	รุ่นที่	๒

   สำระส�ำคัญ
	 การพัฒนาบุคลากรในด้านการป้องกันรักษาป่า

กิจกรรมพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันรักษำป่ำ
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 จดัท�าแนวกนัไฟ	ในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน	(๙	จงัหวดัภาคเหนอื)	๔,๔๐๐	กโิลเมตร	ภาคเหนอืตอนล่าง	๑,๘๒๐	

กิโลเมตร	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑,๗๐๐	กิโลเมตร	ภาคกลาง	๗๒๐	กิโลเมตร	และภาคใต้	๓๖๐	กิโลเมตร	รวมทั้งหมด	

๙,๐๐๐	กิโลเมตร

   สำระส�ำคัญ
	 การจัดท�าแนวกันไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ	

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันไฟป่ำ
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   สำระส�ำคัญ
	 กรมป่าไม้	 ได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจปราบปราม

พิเศษ	 (พยัคฆ์ไพร)	 ภายใต้การก�ากับดูแลของผู้อ�านวยการ

ส�านกัป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	เพือ่บังคับใช้กฎหมาย

กับกลุ่มนายทุนหรือผู้มีอิทธิพล	 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ	 ให้ม ี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

เชิงบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า	 (ศปก.พป.)	 

ในการป้องกนัปราบปรามการท�าลายทรพัยากรป่าไม้ของชาติ	 

จากกลุ่มขบวนการผู้มีอิทธิพล	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

เกิดประสิทธิผล	 จึงได้เกิดการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อบังคับใช้

กฎหมายต่อการบุกรุกยดึถือครอบครองทีด่นิของกลุม่นายทุน	

และการลักลอบท�าไม้มีค่าในพื้นที่ป่าไม้	

กิจกรรมชุดปฏิบัติกำรเฉพำะกิจยึดคืนฝืนป่ำ
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ชดุพยคัฆ์ไพร	ด�าเนนิการยดึคนืพ้ืนทีป่่า	จ�านวน	

๑๑	คดี	ผู้ต้องหา	๗	คน	พื้นที่	๙,๔๙๖.๓๒	ไร่	ด�าเนินการ

ตรวจยดึไม้	จ�านวน	๑	คด	ีผูต้้องหา	๑	คน	จ�านวน	๓	ท่อน/

แผ่น/เหลี่ยม	ปริมาตร	๐.๒๙	ลบ.ม.

 ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ อาทิเช่น	

	 ๑.	 การด�าเนนิคดเีหมอืงแร่แบไรต์พืน้ทีจ่งัหวดั

แพร่	หลงัพบกระท�าผดิเงือ่นไขการขออนญุาต	เช่าช่วงต่อ

เจ้าของเดิม	 เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ม ี

ผู้ร้องเรียนว่า	 ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบ

กิจการเหมืองแร่และมีการลักลอบท�าเหมืองแร่แบไรต์ 

โดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต้า

ฝั่งซ้าย	 ท้องที่	 ต�าบลต้าผามอก	 อ�าเภอลอง	 จังหวัดแพร่	

ขยายผลการตรวจสอบ	พบว่า	บริษัทฯ	ได้น�าแร่แบไรต์ไป

ยงัโรงแต่งแร่	บรษิทั	เกยีเอน็เนอร์ยี	่จ�ากดั	เจ้าหน้าท่ีตรวจ

พบเอกสารสั่งซื้อแร่แบไรต์จากบริษัท	 เหมืองศศิน	จ�ากัด	

ไม่พบแร่แบไรต์ในโรงงานซึง่มหีลักฐานว่าได้น�าเคลือ่นย้าย

ไปยงัจงัหวดัสงขลา	จงึได้ตรวจสอบโกดังสนิค้าของบรษัิท	 

พบเอกสารการขนย้ายจากโรงแต่งแร่	บรษิทั	เกยีเอน็เนอร์ยี ่

จ�ากัด	 จังหวัดสระบุรี	 น�าเรื่องราวลงบันทึกประจ�าวันไว้

เป็นหลักฐานที่	สถานีต�ารวจภูธรสิงหนคร	จังหวัดสงขลา

	 ๒.	 ตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้	 ในพื้นที่

อ�าเภอเมืองหนองคาย	 จังหวัดหนองคาย	 เจ้าหน้าที ่
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ตรวจสอบพืน้ทีข่องบรษัิท	ยงเจรญิ	(หนองคาย)	จ�ากดั	ต�าบล

หนองสองห้อง	 อ�าเภอเมืองหนองคาย	 จังหวัดหนองคาย					

ตามใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้	 เจ้าหน้าท่ีได้สอบถาม 

ผู้ดูแลกิจการโรงงานแปรรูปไม้ไม่สามารถน�ามาแสดงกับ 

เจ้าหน้าท่ีได้	 จึงได้ท�าการอายัดเคร่ืองจักร	 ๙	 เครื่อง	 และ

ของกลางทัง้หมดโดยห้ามเคลือ่นย้ายไม้วเีนยีร์ยางพาราและ

เครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน	

	 ๓.	 การแก้ไขปัญหาไฟป่า	 (ป่าพรุควนเคร็ง)	 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ป่าดอนทราย	 ป่าแม่กลอง	 ป่า

คลองค็อง	ป่าท่าช้างข้าม	ป่าบ้านกุมแป	ป่าบ้านในลุ่ม	และ

ป่าพรุควนเคร็ง	 ท้องที่	 อ�าเภอเชียรใหญ่	 อ�าเภอชะอวด	

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	 และอ�าเภอร่อนพิบูลย์	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	 กรมป่าไม้ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 รวบรวมข้อมูลจากสภาพพื้นที่จริงโดยประสาน

กองการบินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ขอให ้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร ์กองการบินกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 บินส�ารวจพื้นที่ 

เพือ่วางแผนการด�าเนนิการระงบัไฟป่าพร้อมทัง้ให้เจ้าหน้าท่ี

ภาคพืน้ดนิตรวจสอบและจบักมุด�าเนนิคด	ีโดยอาศยัการอ่าน

แปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	 การบุกรุก

พื้นที่หลังปี	๒๕๕๗

	 ๔.	 การตรวจสอบเศษไม ้ 	 Wood	 ch ips	 

(Shredded)	๗,๖๕๖.๔๑๘	ตัน	น�าเข้าจากประเทศสิงคโปร์	

ท้องที่อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 ตามข้อร้องเรียน

เรือ่งการน�าเข้าเศษไม้	Wood	Chips	(Shredded)	ว่าถกูต้อง 

หรือไม่อย่างไร	 บริเวณท่าเรือไฟร์ซัน	 หมู ่ ท่ี	 ๑	 ต�าบล 

บางจะเกรง็	อ�าเภอเมอืงสมทุรสงคราม	จงัหวดัสมทุรสงคราม
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กิจกรรมหลักเพ่ิมศักยภำพกำรป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่ำ

   สำระส�ำคัญ
 รัฐบาลมีนโยบายให้ความส�าคัญในการบูรณาการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลอย่าง

รูปธรรม	 มีประสิทธิภาพ	 ประหยัดและไม่ซ�้าซ้อน	 ซึ่งแผนบูรณาการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 

แก้ปัญหาที่ดินท�ากิน	กรมป่าไม้ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดท�าแผนบูรณาการ	โดยมีเป้าหมาย

คอื	การพทิกัษ์รกัษาพืน้ทีป่่าไม้ให้มสีภาพป่าทีส่มบรูณ์ให้ได้พืน้ทีป่่าไม้อย่างน้อย	ร้อยละ	๔๐	ของพืน้ทีป่ระเทศ	ภายใน	๖	ปี

	 ปัจจบุนัสถานการณ์การลกัลอบตดัไม้พะยงูและไม้มค่ีาอยูใ่นขัน้รนุแรง	เนือ่งจากมคีวามต้องการใช้ไม้ชนดินีเ้ป็น

จ�านวนมากในประเทศจนี	โดยการลกัลอบตดัไม้พะยงูเป็นลกัษณะของขบวนการใหญ่มนีายทนุทัง้ของไทยและต่างประเทศ

เข้ามารับซื้อ	 มีการเสนอให้ราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้มีแรงจูงใจในการลักลอบตัดไม้พะยูงมากขึ้น	 ดังนั้น	 เพื่อเป็น 

การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า	 กรมป่าไม้จึงได้มีมาตรการในการป้องกันการลักลอบตัด 

ไม้พะยูงและไม้มีค่าด้วยการลาดตระเวนป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า	 การป้องกันการลักลอบขนไม้พะยูง

และไม้มีค่าออกจากพ้ืนที่ป่า	 หรือการลักลอบขนไม้พะยูงข้ามล�าน�้าโขงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	 จากการด�าเนินมาตรการ

ปราบปรามดังกล่าว	มีการจับกุมด�าเนินคดีและมีไม้ของกลางที่หน่วยป้องกันรักษาป่าต้องมีภาระในการดูแลรักษาระหว่าง

คดีเป็นจ�านวนมาก

	 การด�าเนนิการเกีย่วกบัไม้ของกลางและหลกัฐานในคดีป่าไม้เป็นภารกจิของกรมป่าไม้ทีต้่องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งต้องดูแลรักษาไม้ของกลางให้อยู่ในสภาพดี	 เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

เมื่อไม้ของกลางตกเป็นของแผ่นดิน

กิจกรรมด�ำเนินกำรเกี่ยวกับไม้ของกลำงและหลักฐำนในคดีป่ำไม้
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 การออกตรวจปราบปรามการกระท�าความ

ผิดและการเข้าตรวจยึดไม้ของกลางในพื้นที่ต่างๆ	 ตลอด

จนการด�าเนินคดีตามกฎหมายส�าหรับไม้ของกลางและ 

ของกลางในการกระท�าผิด	และการจดัสรรงบประมาณให้กบั

ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต่างๆ	เพื่อด�าเนินการก่อสร้าง

โรงเก็บไม้ของกลางเพื่อเก็บรักษาไม้ของกลางท่ีตรวจยึดได้ 

เพื่อให ้มีการบริหารจัดการดูแลไม ้ของกลางอย ่าง 

มีประสิทธิภาพ	 มีความปลอดภัย	 เพื่อเป็นการรักษา

คุณภาพและราคาของไม้ให้คงไว้
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
 หน่วยงานเพาะช�ากล้าไม้ด�าเนินการเพาะช�ากล้าไม้พะยงูและไม้มค่ีาในสกุลเพือ่การอนรุกัษ์	จ�านวน	๖.๒	ล้านกล้า 

เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน	เอกชน	ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น	รวมทั้งทุกภาคส่วน	

   สำระส�ำคัญ
 ปัญหาการลักลอบตัดไม้และค้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ	 ถือเป็นปัญหาท่ีทุกรัฐบาลพยายามป้องกันแก้ไขอย่าง 

ต่อเน่ือง	ตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจุบัน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ไม้พะยงู	เนือ่งจาก	ความต้องการใช้เน้ือไม้มสีงูมาก	ประกอบกบักระแส

ความต้องการใช้ไม้ของตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีสูงขึ้นเรื่อยๆ	 ซึ่งปัจจุบันพบว่า	 ไม้พะยูงยังคงมีกระแส 

การจับกุมผู้ลักลอบตัดและเคลื่อนย้าย	 เพื่อน�าไปจ�าหน่ายในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 นอกจากการป้องกัน

และปราบปรามการลักลอบท�าไม้พะยูงอย่างเข้มงวด	 การเพาะช�ากล้าไม้พะยูงเพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกขยายพันธุ์ 

กล้าไม้นั้น	ก็ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ชนิดพันธุ์

กิจกรรมเพำะช�ำกล้ำไม้พะยูงและไม้มีค่ำในสกุลเพ่ือกำรอนุรักษ์
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	(รสทป.)	จ�านวน	๒๓	รุ่น	

กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีส่วนร่วม

   สำระส�ำคัญ
 โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร

พทิกัษ์ป่า	(รสทป.)	เป็นการสนองแนวพระราชด�าริ

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	

พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ทีม่พีระราชประสงค์

ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยพึ่งพา

อาศยัซึง่กนัและกนั	และทรงต้องการเปลีย่นแปลง

ทัศนคติพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกท�าลาย

ป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่า

กิจกรรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.)

อย่างยั่งยืน	 ในการที่จะหยุดยั้งการท�าลายป่า	 โดยการสร้างจิตส�านึกร่วมกันของราษฎรในพื้นท่ีต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึง

ระดบัชมุชนใหญ่	ให้มจิีตส�านกึและอดุมการณ์ร่วมกนัระหว่างเจ้าหน้าท่ีรฐักบัราษฎรอาสาสมคัรพทัิกษ์ป่า	(รสทป.)	ในชุมชน	 

เพื่อร่วมกันดูแลรักษาป่าในท้องถิ่นของตนเอง	 แนวทางการด�าเนินงานโดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ด้วยการสร้าง

เครือข่ายและพนัธมติรในการป้องกนัรกัษาป่า	เพือ่ทีเ่จ้าหน้าทีห่น่วยป้องกนัรกัษาป่า	สามารถเดนิเข้าหาชมุชน	ด้วยกลยทุธ์	

เทคนิคที่ถูกต้อง	 และเป็นที่ยอมรับของชุมชน	 ดังนั้นการให้มีความรู้โดยใช้หลักสูตร	 การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร 

ในการป้องกนัรกัษาป่าแก่เจ้าหน้าทีห่น่วยป้องกนัรกัษาป่าจงึเป็นอกีแนวทางหนึง่ทีเ่จ้าหน้าทีย่งัไม่มคีวามรูใ้นด้านนีม้ากพอ 

ที่จะเข้าหาชุมชน	 จะได้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน	 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 ในการ

ด�าเนินการด้วยการเข้าหาชมุชนตามโครงการเสวนาเครอืข่ายป่าไม้	ของหน่วยป้องกันรกัษาป่าต่อไป	ซึง่โครงการนีจ้ะท�าให้ 

เจ้าหน้าทีส่ามารถตรวจคัดกรองชมุชนทีมี่ความพร้อม	หรอืมปัีญหาการบุกรุกตดัไม้ท�าลายป่าเพือ่น�าไปสูก่ารจดัอบรมราษฎร

อาสาสมคัรพทัิกษ์ป่า	(รสทป.)	ในโอกาสต่อไป	และเพือ่สร้างความเข้าใจให้กบัชมุชนและเครอืข่ายป่าไม้เหล่านัน้	เมือ่เจ้าหน้าท่ี 

ได้เข้าไปด�าเนินการแล้ว	 จึงจัดให้มีการสัมมนาเครือข่าย	 และกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 (รสทป.)	 เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็	และแนวทางการด�าเนนิงานในโอกาสต่อไป	อนัจะเป็นการสร้างเครอืข่ายท่ียัง่ยนืของกรมป่าไม้ได้	ซึง่สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐในการสร้างกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ด�าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝึกอบรม	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	จ�านวน	๕	โครงการ	ดังนี้

	 ๑.	 โครงการฝึกอบรม	หลักสูตร	“ผู้น�าด้านการป่าไม้	ระดับต้น”	รุ่นที่	๔	จ�านวน	๔๒	คน	

	 ๒.	 โครงการฝึกอบรม	หลักสูตร	“ผู้น�าด้านการป่าไม้	ระดับกลาง”	รุ่นที่	๓	จ�านวน	๔๒	คน

	 ๓.	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	“ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ”	ประจ�าปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	รุ่นที่	๑	จ�านวน	๑๑	คน	และรุ่นที่	๒	จ�านวน	๓	คน

	 ๔.	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 “การบริหารการเงิน	 การคลัง	 และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”	 จ�านวน	

๑๓๓	คน

	 ๕.	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	“ตามรอยพ่อ	อยู่อย่างพอเพียง”	จ�านวน	๓๗	คน

   สำระส�ำคัญ
 การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันมุ่งเน้นการยึดหลักสมรรถนะ	 (Competency)	 และการพัฒนาขีดความสามารถ	

(Capability)	 เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้	 (Knowledge	Worker)	 สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	

สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	สม�่าเสมอ	โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

	 กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร	 เพื่อตอบสนองต่อภารกิจและการด�าเนิน

งานในด้านต่างๆ	 ของหน่วยงานในการดูแล	 รักษา	 และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ	 ได้ตระหนักถึงปัญหาและ 

เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ให้กลบัคนืความสมบรูณ์	เพือ่ให้เกดิความสมดลุทางธรรมชาตแิละแก้ไข

ปัญหาวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ	ที่ต้องด�าเนินการโดยเร่งด่วน	ประกอบกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 ด้านการป้องกัน	 ด้านการจัดการท่ีดินป่าไม้	 และ 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	องค์กรภาครัฐและเอกชน	โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	ประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่การด�าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส�านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

อบรม หลักสูตร “ผู้น�าด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ ๔
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อบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ” 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒

อบรม หลักสูตร “ผู้น�าด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ ๓

อบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”

อบรมหลักสูตร “ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง”
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   สำระส�ำคัญ
 สถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบันมีแนวโน้มการบุกรุก
พื้นที่ป่า	 และลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าเพ่ิมมากขึ้น	 ส่งผลให้
พ้ืนทีป่่าของประเทศลดลงอย่างต่อเนือ่งจากหลายสาเหต	ุเช่น	
การบกุรุกเพือ่ขยายพืน้ทีท่�าการเกษตร	การบกุรุกจบัจองของ
นายทนุ	การออกเอกสารสทิธิโ์ดยมชิอบด้วยกฎหมาย	และการ
ขาดจติส�านกึสาธารณะ	โดยผูก้ระท�าผดิได้มกีารพัฒนารูปแบบ	
และวิธกีารทีส่ลบัซบัซ้อนมากขึน้กว่าอดตีทีผ่่านมา	การบกุรกุ
พื้นที่ป่าไม้ใช้รูปแบบการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว	ทั้งประเภท
ยนืต้นและล้มลกุ	การลกัลอบตัดไม้มีการท�าเป็นขบวนการใหญ่
ใช้บุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองและเงินทุนสนับสนุนการ 
กระท�าผิดเพื่อส่งขายยังต่างประเทศ	 ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงภายในประเทศอีกรูปแบบหน่ึง	 และยังคงมี
ความรุนแรงอยู่ในปัจจุบัน	ซึ่งหากไม่มีการป้องกันแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนก็จะส่งผลให้มีการท�าลายทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้น 
จนเกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสมดุลธรรมชาตมิากยิง่ข้ึน	
	 กรมป่าไม้	ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักทีรั่บผดิชอบ 
เก่ียวกับการดแูล	รกัษา	และฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้ของประเทศ	
ได้ตระหนักถึงปัญหา	 และเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนความสมบูรณ์	 เพื่อให้เกิด
ความสมดุลทางธรรมชาติและแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ต้องด�าเนินการโดยเร่งด่วน	 ประกอบกับนโยบาย
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีให้ความ
ส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 ด้านการ
ป้องกัน	 ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้	 และด้านการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน	 องค์กรภาครัฐและเอกชน	 โดยการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	 
การด�าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อสร้างความตระหนัก	
และปลูกจิตส�านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ดังนั้น	การประชาสัมพันธ์จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ 
สร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 ในบทบาทหน้าที่	 นโยบาย	 และ 
การด�าเนินงานต่างๆ	ของกรมป่าไม้	กับประชาชน	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การด�าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาลเกีย่วกับ
การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ 
เพื่อท�าประโยชน์ของกลุ่มนายทุน	 และประชาชนในพื้นที่	
(ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า)	 มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา 
หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ	 การจัดท่ีดินแก่ผู้ไร้ 
ที่ท�ากิน	การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ซึ่งมี

กิจกรรมประชำสัมพันธ์ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท�ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรกุ	เพือ่สร้างความตระหนกั	ความเข้าใจ
และความเช่ือถือของประชาชนเกี่ยวกับความจ�าเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม ้
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
กรมป่าไม้	 จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้	 ด้วยการ
ปลูกจิตส�านึกให้นักเรียน	นักศึกษา	สื่อมวลชน	ประชาชน	
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรป่าไม้ช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการป้องกนัรกัษาป่าไม้ให้ได้ผลด	ีตลอดจน 
เป็นการสร้างกระแสมวลชนในการปลูกต้นไม้	 เพื่อเพ่ิม
พื้นที่สีเขียว	 ให้กระจายไปยังเครือข่ายต่างๆ	 ได้อย่าง
รวดเร็ว	 และคงทนยาวนาน	 ซึ่งจะท�าให้การดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่ง	ทั้งนี้	 เพื่อให้การด�าเนินงานตาม
นโยบายต่างๆ	ของกรมป่าไม้	ประสบความส�าเรจ็และบรรลุ
เป้าหมาย	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งต้องใช้การประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุก	 เพื่อสื่อสารให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	 
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม	 โดยใช้สื่อต่างๆ	 อย่างมีแบบแผน
และต่อเนื่อง	เพื่อความคุ้มค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุด
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 จัดโครงการฝึกอบรม	 จ�านวน	๒	หลักสูตร	 คือ	 โครงการฝึกอบรม	หลักสูตร	 “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	รุ่นที่	๑	และรุ่นที่	๒
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   สำระส�ำคัญ
	 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้	 ค�าแนะน�าทางด้านวิชาการและประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที ่
แปลงปลูกและบ�ารงุป่าเกีย่วกบับทบาทของป่าไม้ในการฟ้ืนฟปู่า	เมือ่เครอืข่ายมคีวามรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทของ
ป่าไม้แล้วจะท�าให้เกดิความรูส้กึรกัและหวงแหนทรพัยากรป่าไม้	ก่อให้เกดิความตระหนกัและมจีติส�านกึในการใช้ประโยชน์
และดแูลรักษาป่าไม้	จะเป็นแนวร่วมส�าคัญในการป้องกนัรักษาและการฟ้ืนฟปู่าไม้	ซึง่จะเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะ 
เกิดขึ้นจากการบุกรุกป่าในอนาคตต่อไป

โครงกำรเครือข่ำยหมู่บ้ำนฟื้ นฟูป่ำ

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกและบ�ารุงป่ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่า	จ�านวน	๔๐	เครือข่าย	แบ่งเป็น	ภาคกลาง 
จ�านวน	๓	 เครือข่าย	 ภาคตะวันออก	 จ�านวน	๔	 เครือข่าย	 ภาคตะวันตก	 จ�านวน	๔	 เครือข่าย	 ภาคเหนือ	 จ�านวน	๑๔	 
เครือข่าย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	๑๐	เครือข่าย	และภาคใต้	จ�านวน	๕	เครือข่าย
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   สำระส�ำคัญ
 จัดตั้งขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทของ
ป่าไม้ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการบุกรุกป่า
ในพ้ืนที่สูงชันรวมทั้งเกี่ยวกับบทบาทของป่าไม้ในการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติดินถล่มและน�้าป่าไหลหลาก
ให้กับชุมชน	 ซึ่งการฟื้นฟูป่าไม้จะเป็นการป้องกันและบรรเทา 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติดินถล่มและน�้าป่าไหล
หลากได้ในอนาคตต่อไป	 โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์
ดินถล่ม	 น�้าป่าไหลหลากและพื้นที่เขาหัวโล้น	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเยาวชนในชุมชนดังกล่าว	เมื่อเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจ
เกีย่วกบับทบาทของป่าไม้ดังกล่าวแล้วจะท�าให้เกดิความรูส้กึรกัและ
หวงแหนทรพัยากรป่าไม้	ก่อให้เกิดความตระหนกัและมจีติส�านกึใน
การใช้ประโยชน์และดูแลรักษาป่าไม้	 เม่ือเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้น 
จะเป็นแนวร่วมส�าคัญในการป้องกันรักษาและการฟื ้นฟูป่าไม	้ 
ซึ่งจะเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การบุกรุก	ภัยพิบัติดินถล่มและน�้าป่าไหลหลากได้ในอนาคตต่อไป

โครงกำรครูป่ำไม้ด้ำนกำรฟื้ นฟูป่ำ

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าไม้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีเคยเกิด
เขาหัวโล้น	ภัยพิบัติดินถล่มและน�้าป่าไหลหลากอย่างร้ายแรง	และอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยพิบัติดินถล่มและน�้าป่า 
ไหลหลากสูง	จ�านวน	๒๕	โรงเรียน

   สำระส�ำคัญ
	 กรมป่าไม้ได้สนองด�ารขิอง	พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสร้างรกุขกร 
หรือหมอต้นไม้เพื่อท�าหน้าที่ดูแล	 บ�ารุงรักษา	 และตัดแต่งต้นไม้ให้ยังคงความสวยงาม	 แข็งแรง	 อย่างถูกหลักวิชาการ 
เพือ่เป็นการแก้ปัญหาความเสือ่มโทรมของต้นไม้ในเมอืงและในพืน้ทีช่มุชน	รวมทัง้การตดัแต่งต้นไม้อย่างขาดหลกัวชิาการ	
จนเป็นสาเหตุให้ต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองขาดความสวยงามและล้มตายไปเป็นจ�านวนมาก	 อันเป็นการท�าลายทัศนียภาพที่
งดงาม	ความร่มรื่น	รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	กรมป่าไม้โดยส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้ด�าเนินการฝึกอบรม
เพ่ือสร้างรุกขกรของกรมป่าไม้	ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะในการดแูล	รกัษา	และตดัแต่งต้นไม้อย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการ	และ
สามารถปฏิบัติงานพร้อมที่จะให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาชนได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่	 โดยรุกขกร 
ที่ผ่านการฝึกอบรมในส่วนกลาง	และกระจายทุกส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ	กว่า	๒๐๐	คน
	 การปฏิบัติงานของทีมรุกขกรที่ผ่านการอบรมดังกล่าว	 ได้ด�าเนินงานขยายผล	 ถ่ายทอดองค์ความรู้รวมทั้ง
สร้างทีมงานเพื่อปฏิบัติงานในทุกพื้นที่	 แต่บางส่วนยังมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงานเนื่องจากปัจจัยต่างๆ	 เช่น	 ขาดอุปกรณ์	
เครื่องมือที่มีความจ�าเป็น	 และงบประมาณในการปฏิบัติงาน	 เพื่อเกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี	 และสามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการในการให้บริการประชาชน	 เพื่อให้ต้นไม้ในเมืองและชุมชนสวยงามแข็งแรง	 และปลอดภัยตามนโยบายของ
กรมป่าไม้

กิจกรรมรุกขกร
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ได้ด�าเนินการดูแลต้นไม้ในเมือง	 ต้นไม้ในชุมชน	 ต้นไม้ทรงปลูก	 ต้นไม้ที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร	์
“รุกข	มรดกของแผ่นดิน”	ต้นไม้ประจ�าเมือง	การกู้ชีพต้นไม้/ภัยพิบัติ	ดูแลต้นไม้ในสถานที่ราชการ	พื้นที่หน่วยงาน	ศึกษา
และถ่ายทอดความรู้ด้านพิทักษ์รักษาต้นไม้สู่ประชาชน	 เป็นการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในชุมชน	
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   สำระส�ำคัญ
	 กรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมขับเคล่ือนแผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร	ฉบับที่	๑	พ.ศ.	๒๕๖๐	 -	๒๕๖๔	อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญา 
อันทรงคุณค่าเก่ียวกับสมุนไพร	 และเพื่อพัฒนาผลผลิตและใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยอย่างมีคุณภาพ	 เต็มประสิทธิภาพ	 
และครบวงจร	ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	ทางสมุนไพรไทยและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของไทย	
โดยด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมาย	 ในส่วนของ	 กรมป่าไม้	 ได้น�าเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมผลิตผล
ทางสมนุไพรไทยทีม่ศีกัยภาพตามความต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดยการส่งเสรมิการปลกูสมนุไพร 
ในป่าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรในป่ำชุมชน

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ด�าเนนิการส่งเสรมิการปลกูพชืสมนุไพรในป่าชมุชน	จ�านวน	๖๐๐	ไร่	ในพืน้ที	่๑๒	จงัหวดั	ดงันี	้ท้องทีจ่งัหวัด
ล�าปาง	ตาก	ขอนแก่น	นครราชสีมา	สงขลา	ปราจีนบุรี	พิษณุโลก	อ�านาจเจริญ	อุทัยธานี	จันทบุรี	สระบุรี	และสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจำกป่ำ
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.	 ท�าการส�ารวจพชืสมนุไพร	จ�านวน	๕๖	กลุม่แปลง	โดยทมีส�ารวจภาคสนาม	๘	หน่วยงาน	ได้แก่	ศนูย์วจิยั
ผลติผลป่าไม้จงัหวดัเชยีงใหม่	ศูนย์วจัิยผลติผลป่าไม้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	ศนูย์วจิยัผลติผลป่าไม้จงัหวดัสโุขทยั	ศนูย์วจิยัผลติผล
ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา	 สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง	 (จังหวัดเชียงใหม่)	 สถานีวนวัฒนวิจัยลานสาง	 (จังหวัดตาก)	 สถานี 
วนวฒันวิจยัดงลาน	(จงัหวดัขอนแก่น)	และสถานวีนวฒันวจิยัท่าตูม	(จงัหวดัสริุนทร์)	พร้อมปักหมดุตัง้เป็นพิกดั	และบนัทึก
รายละเอียดโดยรอบ	เพื่อใช้ส�าหรับการติดตาม	(monitoring)	ข้อมูลพันธุ์พืชในพื้นที่
	 ๒.	 ท�าการรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพร	 ได้แก่	 ชื่อวิทยาศาสตร์	 ชื่อสามัญ	 ชื่อพื้นเมือง	 การกระจายพันธุ	์ 
ชนิดป่า	และต�าแหน่งที่พบ	ตั้งแต่เดือนมิถุนายน	๒๕๖๒	ถึง	กันยายน	๒๕๖๒	(การเก็บข้อมูลสมุนไพรจะเลือกส�ารวจช่วง
ฤดูฝน	เนื่องจากพืชในกลุ่มที่มีหัวใต้ดิน	และพืชล้มลุกบางชนิด	จะงอกออกมาในฤดูฝน	ท�าให้ง่ายต่อการตรวจนับ)
	 ๓.	 การจดัเกบ็ข้อมลู	เบือ้งต้นได้รวบรวมให้อยูใ่นรปูแบบโปรแกรมส�าเรจ็รปู	zRFD	เพือ่การจดัท�าระบบฐาน
ข้อมูลการส�ารวจ	โดยรวบรวมเป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

   สำระส�ำคัญ
	 กรมป่าไม้	 มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีมีองค์ความรู้และเครือข่ายชุมชนต่างๆ	 ท่ีสามารถ
ประสานความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 จึงมีความพร้อมในการศึกษา	 วิจัย	 และพัฒนาพันธุ์พืช
สมุนไพรจากป่าให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลท่ีต้องการให้พัฒนาสุมนไพรไทยอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน	 สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นท่ียอมรับและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่
ประเทศ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	กรมป่าไม้	 ได้รับการสนับสนุนงบกลาง	รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแขง็เศรษฐกจิภายในประเทศ	เพือ่ให้ด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ส่งเสรมิผลติผลของสมนุไพรไทยทีม่ศีกัยภาพตามความ
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ		ในด้านการอนุรักษ์และการใช้พืชสมุนไพรจากป่าอย่างยั่งยืน	ภายใต้แผนแม่บท
แห่งชาตว่ิาด้วยการพฒันาสมนุไพรไทย	ฉบบัที	่๑	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายในการแก้ปัญหาสถานการณ์
การขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรไม้ป่าและประเทศไทยจะเป็นผู้น�าของภูมิภาคอาเซียนในการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มีคุณภาพภายในปี	๒๕๖๔

กิจกรรมวิจัยและพัฒนำพืชสมุนไพรเพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

ลงพื้นที่ ตั้งพิกัดส�ารวจ บันทึกข้อมูลพันธุ์พืช น�าเข้าข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป

สมุนไพรตัวอย่างที่พบในพื้นที่ป่า
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   สำระส�ำคัญ
	 กจิกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	เป็นการจดัการป่าไม้ในรปูแบบของการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน	
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภูมิประเทศและความต้องการของราษฎร 
ในชุมชนในการจัดการป่าไม้	 เช่น	 ควบคุม	 ดูแล	 รักษา	 หรือบ�ารุงป่า	 โดยเน้นการสนับสนุนให้กลุ่มราษฎรในชุมชนเป็น 
ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นศูนย์กลางในการจัดการป่าชุมชน	 เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการร่วมปฏิบัติให้การสนับสนุน 
ความรู้ทางวิชาการ	รวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ	ในการด�าเนินงาน	โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ส�าคัญจากความต้องการ
และความพร้อมของชุมชนเป็นล�าดับแรก

กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.	 จัดตั้งป่าชุมชน	จ�านวน	๒,๓๑๙	หมู่บ้าน	
		 ๒.	 ต่ออายุโครงการป่าชุมชน	จ�านวน	๒,๕๓๐	หมู่บ้าน
	 ๓.	 บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ	จ�านวน	๑๐๐	หมู่บ้าน		

กิจกรรมหลักฟื้ นฟูและดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
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   สำระส�ำคัญ
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๔)	 ได้ก�าหนดแนวทาง	 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	 ให้เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ	๑๕	 ของพื้นท่ีประเทศ	 โดยการปลูกสร้างสวนป่า
เศรษฐกจิ	ซึง่เป็นไม้ทีม่รีอบตัดฟันระยะสัน้และระยะยาว	เนือ่งจากทรพัยากรป่าไม้มคีวามส�าคญัโดยตรงท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	
สงัคม	และสิง่แวดล้อม	แต่ผลจากนโยบายพฒันาประเทศประกอบกบัการพฒันาเทคโนโลย	ีท�าให้การบกุรกุท�าลายพืน้ท่ีป่าไม้
สามารถท�าได้อย่างรวดเรว็	และขยายวงกว้างมากขึน้	ส่งผลเสยีหายต่อประเทศเป็นอย่างมากในหลายๆ	ด้าน	จงึจ�าเป็นต้อง
เพ่ิมพูนความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรป่าไม้ให้มศัีกยภาพสามารถอ�านวยประโยชน์	ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม

โครงกำรส่งเสริมปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ระยะที่ ๒

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๑,๒๓๗	ราย	เนื้อที่	๙,๙๗๗	ไร่	

   สำระส�ำคัญ
	 กรมป่าไม้ได้จัดท�าโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 
เพื่อเป็นการเพิ่มพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ	 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ	 สร้างรายได้
จากไม้ที่ปลูกให้แก่เกษตรกร	 นอกจากนี้เป็นการเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นท่ีก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื	อกีทัง้ยงัเป็นการแก้ปัญหาราคาสนิค้าการเกษตรทีต่กต�า่	ศตัรูพชืและโรคระบาด	โครงการนี้ 
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวและเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยำงพำรำและพ้ืนที่
เกษตรกรรม

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ๑.	 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๑,๘๙๒	ราย	เนื้อที่	๒๐,๐๗๔	ไร่	
	 ๒.	 ให้ข้อแนะน�าทางวชิาการ	พร้อมทัง้จดัอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีให้มคีวามเข้าใจในระบบการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน	เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการสวนป่าอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป
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   สำระส�ำคัญ
	 ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมม ี
แนวโน้มเพิม่ขึน้โดยมคีวามต้องการไม้ในกลุม่การใช้ไม้หลกัของประเทศประมาณ	 
๕๘	ล้านตันต่อปี	และจากการประมาณการคาดว่าในปี	๒๕๗๙	จะมีความต้องการ
ใช้ไม้ในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นถึง	๑๕๖	ล้านตัน	แต่ไม้โตเร็วที่เป็นวัตถุดิบหลักใน
อตุสาหกรรมไม้มปีรมิาณไม่เพยีงพอทีจ่ะตอบสนองความต้องการของอตุสาหกรรมไม้ 
แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้โตเร็วเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบโดยด�าเนินการส่งเสริมให้ปลูกไม้โตเร็วในพื้นท่ี
เอกชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การท�าเกษตรกรรม
	 กรมป่าไม้	 จึงได ้จัดท�าโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือ
อตุสาหกรรมเพ่ือเป็นการสร้างอาชพีและรายได้ให้แก่ประชาชนหลดุพ้นจากความ
ยากจนและสามารถพึง่ตนเองได้รวมถึงมวีตัถดุบิไม้โตเรว็รองรบัอตุสาหกรรมทีใ่ช้
เป็นวัตถุดิบเสริมเพิ่มเติมจากการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสำหกรรม

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 จ่ายเงินสนับสนุนแก่เกษตรกร	ปีที่	๒	ไร่ละ	๘๐๐	บาท	จ�านวน	๒๑๕	ราย	เนื้อที่	๑,๖๐๐	ไร่	จ�านวนเงินทั้งสิ้น	
๑,๒๘๐,๐๐๐	บาท

   สำระส�ำคัญ
	 ด�าเนนิการผลติกล้าไม้พืน้ถิน่เดิม	แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีป่าต้นน�า้	๑๒	จงัหวัด	ภาคเหนือและจงัหวดัเลย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้น�าไปปลูกเพื่อช่วยฟื้นฟูปรับสภาพพื้นที่เขาหัวโล้น	 กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติและเป็น 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนสู่ประเทศชาติสืบไป

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 หน่วยงานเพาะช�ากล้าไม้ด�าเนินการเพาะช�ากล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพ 
ป่าธรรมชาต	ิจ�านวน	๗	ล้านกล้า	เพือ่แจกจ่ายให้กบัประชาชน	เอกชน	ชมุชนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน	รวมทัง้ทกุภาคส่วน 
ในพื้นที่ป่าต้นน�้า	๑๒	จังหวัด	ภาคเหนือและจังหวัดเลย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื				

โครงกำรเพำะช�ำกล้ำไม้เพ่ือฟื้ นฟูสภำพเขำสูงชันที่เส่ือมโทรมกลับคืนสู่สภำพป่ำธรรมชำติ

โครงกำรฟื้ นฟูป่ำในพ้ืนที่สูงชัน
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   สำระส�ำคัญ
	 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(พลเอก	ดาวพงษ์	รัตนสุวรรณ)	ตามมติ
คณะรฐัมนตรี	เม่ือวนัที	่๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ภายใต้ยทุธศาสตร์การจดัการป่าต้นน�า้เสือ่มสภาพบนพ้ืนทีส่งูชนั	(เขาหัวโล้น)	
ยุทธศาสตร์	๔	ฟื้นฟูระบบนิเวศ	กลยุทธ์ที่	๑	ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ดินและน�้า	เพื่อพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้มีความ
อุดมสมบูรณ์	และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 เพาะช�าหญ้าแฝก	 จ�านวน	 ๕๐๐,๐๐๐	 กล้า	 และปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพบนพื้นท่ีสูงชัน	 โดยด�าเนินการ 
ในพื้นที่	๔	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเลย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัดพิษณุโลก	และจังหวัดเพชรบูรณ์	

กิจกรรมโครงกำรปลูกป่ำต้นน�้ำเส่ือมสภำพบนพ้ืนที่สูงชัน 
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   สำระส�ำคัญ
 กิจกรรมถ่ายทอดและส่งเสริมการเรียนรู้เพาะช�ากล้าไม้ชุมชน	 มีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายให้มีความรู้	 ความสามารถ	ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะช�ากล้าไม้	 ตลอดจน
วิชาการป่าไม้ด้านอ่ืนๆ	เพือ่ใช้ทกัษะและองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัจากการเรยีนรูไ้ปใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเพาะช�ากล้าไม้	 
และปลูกฝังจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศกลบัคนืสูส่ภาพป่าธรรมชาติ	และเป็นการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว	คนืสูป่ระเทศชาต	ิตลอดทัง้ส่งเสรมิการด�าเนนิงานของ
ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน	และศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน	กรมป่าไม้	 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะช�ากล้าไม้	และ 
เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวนศาสตร์ชุมชน	ให้กับนักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ๑.	ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะช�ากล้าไม้	จ�านวน	๑๐	แห่ง
	 ๒.	ปรับปรุงเรือนเพาะช�า	จ�านวน	๙	แห่ง

กิจกรรมถ่ำยทอดและส่งเสริมกำรเรียนรู้เพำะช�ำกล้ำไม้ชุมชน

กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรเพำะช�ำกล้ำไม้

   สำระส�ำคัญ
 ด�าเนินการฝึกอบรมให้ประชาชนมคีวามรูค้วามสามารถ	ทัง้ในด้านทฤษฎแีละปฏบิติัเกีย่วกบัการเพาะช�ากล้าไม้	
รวมทัง้วชิาการป่าไม้ด้านอืน่ๆ	และสามารถผลติกล้าไม้ได้เอง	เพือ่น�าไปปลกูเพ่ิมพืน้ทีส่เีขียวในชมุชน	โดยรัฐเป็นผูส้นบัสนนุ
และส่งเสริมตามความเหมาะสม	เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ชนิดพันธุ์	การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมกำรเพำะช�ำกล้ำไม้สู่ประชำรัฐ
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
 หน่วยงานเพาะช�ากล้าไม้ด�าเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	 โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะช�ากล้าไม้	

(โรงเรียนกล้าไม้)	จ�านวน	๒๓	รุ่น	รุ่นละ	๙๐	คน	รวม	๒,๐๗๐	คน	

   สำระส�ำคัญ
 เพือ่ฟ้ืนฟูสภาพป่าในพืน้ทีท่ี่ถกูบกุรกุและเสรจ็สิน้คดแีล้ว	ตามมาตรา	๒๕	แห่งพระราชบญัญตัป่ิาสงวนแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๐๗	โดยหน่วยงานของรฐัและการมส่ีวนร่วมของประชาชน	ทัง้นี	้เพือ่ป้องกันไม่ได้มกีารบกุรกุซ�า้หรอืกลบัเข้าไปใช้

ประโยชน์อีกครั้ง

หมายเหตุ :	 พื้นที่เป้าหมายท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่	 ตามค�าสั่ง	 ทส.	 

ที่	๑๕/๒๕๖๒	ลงวันที่	๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ให้ด�าเนินการปลูกป่า	จ�านวน	๙,๔๕๘	ไร่	

   ผลกำรด�ำเนินงำน

กิจกรรมปลูกป่ำในพ้ืนที่โครงกำรฟื้ นฟูป่ำตำมมำตรำ ๒๕ พระรำชบัญญัติป่ำสงวน
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพ้ืนที่ที่บุกรุก 

กิจกรรม พ้ืนที่ที่ได้รับตำมแผนงำน พ้ืนที่ที่ด�ำเนินกำร 

ปลูกป่าทั่วไป	 ๑๐,๐๐๐		ไร่ ๙,๔๕๘	ไร่
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   สำระส�ำคัญ
	 โครงการสร้างป่า	 สร้างรายได้	 เป็นโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธารที่ถูกท�าลาย	 โดยด�าเนินไปพร้อมกันทั้งด้านสร้างจิตส�านึกด้วยกระบวนการ
ศกึษาแก่ประชาชนให้ร่วมฟ้ืนฟปู่า	เป็นผูรั้กษาป่าและอยูก่บัป่าอย่างกลมกลนื	รวมทัง้คณุภาพชวีติให้แก่ประชาชนตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพยีง	เพือ่แก้ปัญหา	และเร่งฟ้ืนฟูป่าต้นน�า้ล�าธารด้วยรปูแบบและวธิกีารผสมผสาน	จงึจ�าเป็นต้องใช้หลกัวิชาการ 
บูรณาการร่วมกันทั้งความรู้ด้านป่าไม้	 การเกษตร	 หลักเศรษฐศาสตร์	 และกฎหมาย	 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและช่วยชาวบ้าน
ให้มีรายได้จากพืชควบอย่างเกื้อกูล	 และเป็นการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	 เช่น	 กรมป่าไม้	 กรมวิชาการเกษตร	 
กรมพฒันาทีด่นิ	กรมส่งเสรมิการเกษตร	ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	และภาคธรุกจิ
เอกชน	เป็นต้น	เพื่อให้สามารถด�าเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.	 ประชาสัมพันธ์ชักชวนชาวบ้านเข้าร่วมโครงการและจัดท�าประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
	 ๒.	 คณะท�างานระดับต�าบลส�ารวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและก�าหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมท้ัง
ส�ารวจความต้องการพันธุ์ไม้รายบุคคล
	 ๓.	 จัดหาพันธุ์ไม้	ขนส่งกล้าไม้
	 ๔.	 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า	สร้างรายได้	อบรม	ศึกษาดูงาน

กิจกรรมโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ตำมแนวพระรำชด�ำริ 
สมเด็จพระเทพพระรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
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   สำระส�ำคัญ
	 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอแม่สอด	 จังหวัด
ตาก	 เป็นโครงการที่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพป่าโดยรอบเหมืองให้กลับมาใกล้เคียงสภาพผืนป่าเดิมให้
มากที่สุด	รวมถึงการฟื้นฟูปรับปรุงสภาพดินโดยอาศัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่างๆ	 ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของราษฎรในพื้นที่รอบโครงการฯ	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี
คณุภาพ	คณุธรรม	และความสขุ	ก่อให้เกดิชมุชนเข้มแขง็	สามารถ
ด�ารงชวีติอยูร่่วมกบัป่าอย่างมคีวามสขุ	เพือ่ให้ชมุชนสามารถสร้าง
รายได้บนพื้นฐานวิถีชีวิตของตน	 และตระหนึกถึงการมีจิตส�านึก 
ที่ดีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมร่วมสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชน	 
อกีท้ังยงัมกีารส่งเสรมิด้านการฝึกอบรมปลกูจติส�านกึของเยาวชนให้มี
โอกาสได้เรยีนรูถ้งึการรกัษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต	ิอนัจะ 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development) 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ในอนาคตต่อไป

กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือกำรอนุรักษ์และฟื้ นฟูส่ิงแวดล้อม 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.	 เพาะช�ากล้าไม้ทัว่ไป	จ�านวน	๑๕๐,๐๐๐	กล้า	เพือ่น�าไปปลกูฟ้ืนฟใูนบรเิวณพืน้ท่ีโครงการฯ	และเพือ่ส�าหรบั 
จัดเป็นกล้าไม้ขนาดใหญ่	(กล้าไม้ปี	ที่	๒)
	 ๒.	 เพาะช�าหญ้าแฝก	จ�านวน	๑๐๐,๐๐๐	กล้า
	 ๓.	 จัดท�าแนวกันไฟ	ระยะทาง	๒๐	กิโลเมตร
	 ๔.	 ดูแลกล้าไม้พระราชทาน	ที่ได้รับพระราชทานจากพระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	จ�านวนประมาณ	๔๔	วงศ์	๑๓๒	สกุล	๑๗๕	ชนิด	จ�านวน	๓,๓๖๗	ต้น
	 ๕.	 พัฒนาพืชสมุนไพรและไม้ขนาดเล็ก	จัดท�าเส้นทางศึกษาพืชสมุนไพร	๑	แห่ง
	 ๖.	 ส�ารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ผืนป่าตะวันตก	ไม้เฉพาะถิ่น
	 ๗.	 ปรบัปรุงภมูทิศัน์/ไม้ดอกไม้ประดับ	บรเิวณดอยพระธาตเุหมอืงผาแดง	และพืน้ท่ีโครงการฯ	(ปลกูไม้ดอกสขีาว 
บนเจดีย์พระธาตุเหมืองผาแดง	จ�านวน	๒	วงศ์	๓	สกุล	๓	ชนิด	๑,๙๙๘	ต้น	ได้แก่	เสี้ยวดอกขาว	ปีบ	แคกาญจนิการ์)
	 ๘.	 ปรับปรุงอาคารประกอบหมายเลข	๑๙	-	๒๒
	 ๙.	 จัดสร้างโรงเรือนเพาะช�ากล้าไม้	ขนาด	๓๐x๓๐	เมตร	จ�านวน	๕	โรง	
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   สำระส�ำคัญ
	 การส�ารวจ	 วิเคราะห์	 และประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้	 เพื่อใช้ในการก�าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้	 การประเมินผลและติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้	 และนโยบายการแก้ไขปัญหา 
ข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย	หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ	 มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีข้อมูลสภาพทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศที่เป็นปัจจุบัน	 เพื่อใช้ส�าหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้	
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.	 ด�าเนนิงานอ่าน	แปล	และตีความภาพถ่ายดาวเทยีม	ซึง่กรมป่าไม้ได้ร่วมมอืกบัศนูย์วจิยัป่าไม้	คณะวนศาสตร์	
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	ด�าเนนิโครงการจดัท�าข้อมลูสภาพพ้ืนทีป่่าไม้	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๑	เพือ่ส�ารวจและวเิคราะห์
สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เป็นจริง	สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	จากผลการจัดท�าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๒	พบว่า	
	 	 ๑.๑	 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้	 จ�านวน	๑๐๒,๔๘๘,๓๐๒.๑๙	 ไร่	 หรือร้อยละ	๓๑.๖๘	ของพื้นที่ประเทศ	
โดยมีสภาพพื้นที่ป่าไม้แบ่งตามภูมิภาค	ดังนี้

กิจกรรมส�ำรวจและวิเครำะห์ทรัพยำกรป่ำไม้

กิจกรรมหลักปรับปรุงเครื่องมือ และกลไกในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ

ภูมิภำค พ้ืนที่ทั้งหมด (ไร่) พ้ืนที่ป่ำไม้ (ไร่) ร้อยละพ้ืนที่ป่ำไม้

ภาคกลาง ๕๖,๙๑๒,๖๔๕.๙๐ ๑๒,๑๖๓,๘๖๙.๖๖ ๒๑.๓๗

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐๔,๘๒๓,๗๐๙.๒๒ ๑๕,๗๕๐,๐๙๘.๕๓ ๑๕.๐๓

ภาคตะวันออก ๒๑,๕๕๐,๘๘๓.๕๖ ๔,๗๒๕,๑๖๒.๓๖ ๒๑.๙๓

ภาคตะวันตก ๓๔,๐๓๘,๒๑๐.๔๓ ๒๐,๑๐๘,๕๑๓.๕๔ ๕๙.๐๘

ภาคใต้ ๔๖,๑๕๔,๙๐๑.๔๐ ๑๑,๒๐๗,๒๒๘.๗๐ ๒๔.๒๘

ภาคเหนือ ๖๐,๐๔๘,๓๔๙.๑๔ ๓๘,๕๓๓,๔๒๙.๔๐ ๖๔.๑๗

รวม ๓๒๓,๕๒๘,๖๙๙.๖๕ ๑๐๒,๔๘๘,๓๐๒.๑๙ ๓๑.๖๘
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แผนที่แสดงสภาพพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

 	 ๑.๒		 จากการด�าเนนิการจดัท�าข้อมลูชนดิป่า	โดยจ�าแนกรายละเอยีดของข้อมลูออกเป็น	ป่าดบิชืน้	(Moist	
Evergreen	Forest)	ป่าดิบแล้ง	(Dry	Evergreen	Forest)	ป่าดิบเขา	(Montane	Forest)	ป่าสนเขา	(Pine	Forest)	ป่าพรุ	
(Peat	Swamp	Forest)	ป่าชายเลน	(Mangrove	Forest)	ป่าบึงน�า้จดื	(Freshwater	Swamp	Forest)	ป่าชายหาด	(Beach	
Forest)	ป่าเบญจพรรณ	(Mixed	Deciduous	Forest)	ป่าเต็งรัง	(Dry	Dipterocarp	Forest)	ป่าไผ่	(Bamboo	Forest)	
สวนป่าสัก	(Teak	Plantation)	สวนป่าอื่นๆ	(Other	Plantations)	ป่าที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ	(Secondary	Forest)	ป่าทุ่ง	
(Savanna)	สังคมพืชลานหิน	(Vegetation	on	Pen	Rock	Platform)	และพื้นที่ที่ไม่สามารถจ�าแนกได้	(Other	Areas)
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แผนที่แสดงชนิดป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
104 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนที่แสดงชนิดป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

 ป่าดิบชื้น 11,916,400.68 ไร่ ร้อยละ 3.68 
 ป่าดิบแล้ง 13,904,871.12 ไร่ ร้อยละ 4.30 
 ป่าดิบเขา 10,944,716.68 ไร่ ร้อยละ 3.38 
 ป่าสนเขา 541,822.97 ไร่ ร้อยละ 0.17 
 ป่าพรุ 273,263.28 ไร่ ร้อยละ 0.08 
 ป่าชายเลน 1,538,185.33 ไร่ ร้อยละ 0.48 
 ป่าบึงน้ าจืด 263,905.58 ไร่ ร้อยละ 0.08 
 ป่าชายหาด 65,840.83 ไร่ ร้อยละ 0.02 
 ป่าเบญจพรรณ 47,194,211.82 ไร่ ร้อยละ 14.59 
 ป่าเต็งรัง 11,885,932.37 ไร่ ร้อยละ 3.67 
 ป่าไผ่ 407,905.88 ไร่ ร้อยละ 0.13 
 สวนป่าสัก 915,326.73 ไร่ ร้อยละ 0.28 
 สวนป่าอ่ืน ๆ 27,552.42 ไร่ ร้อยละ 0.01 
 ป่าที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ 1,805,895.34 ไร่ ร้อยละ 0.56 
 ป่าทุ่ง 386,971.31 ไร่ ร้อยละ 0.12 
 สังคมพืชลานหิน 415,499.84 ไร่ ร้อยละ 0.13 
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	 ๒.	 ด�าเนินงานอ่าน	 แปล	 และตีความภาพถ่ายทางอากาศในพื้นท่ีความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	 โดยมีผล 
การด�าเนินงานตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๕๙	-	๒๕๖๒	ดังนี้	

	 ๓.	 จัดท�าฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ	 ๘	 ชนิด	 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม	้ 
ปี	พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๑

ผลกำรด�ำเนินงำน
ปีงบประมำณ

รวม
๒๕๕๙

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
แปลง ระวำง แปลง ระวำง

จ�านวน

แปลง/ระวาง

ทั้งหมด ๑๓๓ ๒๐ ๑๖๓ ๗๘ ๒๑ ๓๙๕ ๒๐

เสร็จแล้ว ๓๙ ๒๐ ๕๓ ๑ ๑๑ ๑๐๔ ๒๐

ยังไม่เสร็จ ๙๔ ๐ ๑๑๐ ๗๗ ๑๐ ๒๙๑ ๐

พืชเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เนื้อที่ (ไร่) ลุ่มน�้ำชั้น ๑, ๒ (ไร่) ลุ่มน�้ำชั้น ๓, ๔, ๕ (ไร่)

ข้าวโพด ๒,๙๘๗,๐๐๐.๓๕ ๑,๑๖๗,๕๒๔.๕๔ ๑,๘๑๙,๔๗๕.๘๑

อ้อย ๑,๓๖๒,๓๔๑.๓๓ ๑๙,๒๓๒.๗๑ ๑,๓๔๓,๑๐๘.๖๑

มันส�าปะหลัง ๒,๔๕๙,๒๑๘.๗๐ ๒๕๔,๓๐๕.๕๔ ๒,๒๐๔,๙๑๓.๑๖

ยางพารา ๕,๓๑๒,๕๘๑.๐๓ ๑,๔๓๓,๒๔๙.๕๔ ๓,๘๗๙,๓๓๑.๔๙

ปาล์มน�้ามัน ๗๕๒,๖๙๘.๔๘ ๖๒,๒๖๔.๒๗ ๖๙๐,๔๓๔.๒๐

สับปะรด ๓๐๐,๗๔๓.๔๗ ๓๔,๔๕๘.๑๒ ๒๖๖,๒๘๕.๓๕

ยูคาลิปตัส ๓๘๐,๖๗๖.๗๘ ๑๕,๒๗๐.๑๕ ๓๖๕,๔๐๖.๖๓

สัก ๓๓๘,๘๗๔.๓๕ ๕๙,๐๙๕.๗๗ ๒๗๙,๗๗๘.๕๗

รวม ๑๓,๘๙๔,๑๓๔.๔๗ ๓,๐๔๕,๔๐๐.๖๔ ๑๐,๘๔๘,๗๓๓.๘๓

   สำระส�ำคัญ
	 กรมป่าไม้ได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์กร	โดยการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย	 ส�าหรับรองรับระบบงานต่างๆ	 รวมถึงการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ท้ังภายในอาคาร	 และเครือข่าย
สื่อสารไปยังหน่วยงานย่อยต่างๆ	 ในสังกัด	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	 รวดเร็วและทันสมัย	 สามารถ 
ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก	 และแก่ประชาชนทั่วไป	 เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย	 e-Government	 ของรัฐบาล	 
ดงันัน้เพือ่ให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์	ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ประชุมทางไกล	(Video	Conference)	และการจดัท�า 
ข้อมูลแผนท่ี	 และแนวเขตป่าไม้ในระบบภูมิสารสนเทศ	 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ได้เป็นอย่างดี	จึงต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ	และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ�าเป็นและเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศป่ำไม้



111รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒   กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ๑.	 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ได้แก่	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๒๐	เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	๗๒	เครื่อง	
เครื่องพิมพ์	๔๗	เครื่อง	เครื่องสแกนเนอร์	๘	เครื่อง	และเครื่องส�ารองไฟ	๘๘	เครื่อง	จัดสรรให้แก่หน่วยงานของกรมป่าไม้	
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
	 ๒.	 ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่	(Mobile	Application)	ของกรมป่าไม้
	 ๓.	 ปรับปรุงระบบเครือข่าย
	 ๔.	 พัฒนาระบบแจกจ่ายกล้าไม้
	 ๕.	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายของกรมป่าไม้

   สำระส�ำคัญ
	 ตามที่	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	เพื่อให้การก�าหนดและขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการ
บริหารจดัการป่าไม้ทัง้ระบบ	ทนัต่อสถานการณ์และเป็นไปอย่างมเีอกภาพ	และเกดิดลุยภาพกบัการพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	
และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งมีมาตรการในการประสานงาน	ติดตาม	และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ตามกฎหมายเกีย่วกบัการป่าไม้และการด�าเนนิงานของหน่วยงานต่างๆ	ได้มปีระสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	และเกดิความยัง่ยนื	
ตลอดจนเพื่อเป็นการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนปฏิรูปประเทศ	 และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในด้านทีเ่กีย่วกบัทรพัยากรป่าไม้	โดยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาต	ิ(คปช.)	มอี�านาจหน้าท่ีในการจดัท�านโยบายป่าไม้ 
แห่งชาติ	 และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ	 ซึ่งกรมป่าไม้	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ท�าหน้าที่
เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	เพื่ออ�านวยการและสนับสนุนงานวิชาการ	ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติมอบหมาย	 กรมป่าไม้จึงได้มีค�าส่ังจัดตั้งส่วนคณะกรรมการนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติ	โดยให้มีอ�านาจและหน้าที่	ดังนี้

กิจกรรมบริหำรงำนคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำไม้แห่งชำติ



112 ANNUAL REPORT 2019  ROYAL FOREST DEPARTMENT

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.	 สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	 ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ	 
โดยได้ด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	จ�านวน	๒	ครั้ง	มีสาระส�าคัญดังนี้
	 	 ๑.๑	 การให้ความเห็นในนามคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	 มีมติ	 เห็นชอบและมอบหมาย 
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	ในฐานะเลขานกุารฯ	ด�าเนนิการให้ความเหน็แทนคณะกรรมการนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาต	ิในกรณทีีเ่ป็นเรือ่งทีไ่ม่ขดัต่อนโยบายของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาต	ิและสอดคล้องกบัความเหน็
ของหน่วยงาน
	 	 ๑.๒	 พจิารณาร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาต	ิมมีต	ิเหน็ชอบและปรบัปรงุตามข้อเสนอของทีป่ระชมุ	และมอบให้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
	 ๒.	 สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะอนกุรรมการจดัท�าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพฒันาการ
ป่าไม้แห่งชาติ	ดังนี้
	 	 ๒.๑	 ด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	จ�านวน	๒๐	ครั้ง	เพื่อจัดท�าร่างนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติ
	 	 ๒.๒	 จัดประชุม	Focus	group	เพื่อปรึกษาหารือในการจัดท�าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
	 	 ๒.๓	 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	
	 	 ๒.๔	 เสนอร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
	 ๓.	 น�าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรี

	 ๑.	 รับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	รวมทั้งคณะอนุกรรมการ	และ
คณะท�างานภายใต้	คปช.
	 ๒.	 รวบรวม	 จัดเตรียม	 และสนับสนุนข้อมูล	 เพื่อเป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย	 
ป่าไม้แห่งชาติ	และคณะอนุกรรมการ	และคณะท�างานภายใต้	คปช.
	 ๓.	 ประสานงาน	 และติดตามการด�าเนินงานตามมติ	 คปช.	 และมติคณะอนุกรรมการ	 คณะท�างาน	 และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 ๔.	 ด�าเนนิการเกีย่วกบังานเลขานกุารส�าหรบัการประชุมของ	คปช.	คณะอนกุรรมการ	คณะท�างานภายใต้	คปช.	
ตลอดจนประสานหน่วยงานต่างๆ	กรณีให้มาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
	 ๕.	 จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
	 ๖.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	คณะอนุกรรมการ	และกรมป่าไม้มอบหมาย
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   สำระส�ำคัญ
 เป็นกจิกรรมพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการรงัวดัหมายแนวเขตป่าไม้	การจัดท�าแผนทีป่่าไม้เป็นจดุอ้างองิ	เป็นจดุบงัคับ

เพื่อความแม่นย�าถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในการจัดท�าแผนที่	 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบพื้นฐานแผนที่	 (DATUM)	

จาก	INDIAN	1975	เป็น	WGS	1984	ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการรังวัดโดยระบบดาวเทียม	และใช้แผนที่ชุด	L7018	ของกรม

แผนที่ทหาร	 การจัดท�าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม	 จึงจ�าเป็นส�าหรับการท�าแนวเขต	 การรังวัดแปลงที่ดินใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ	 เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่	 โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง	 (GNSS	ระบบสอง

ความถี่)	ซึ่งมีวิธีด�าเนินการ	ดังนี้

	 ๑.	 จัดเตรียมแผนที่ท้ายกฎกระทรวงและแผนที่ภูมิประเทศ	ตลอดจนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ	๑:	๔,๐๐๐

	 ๒.	 ก�าหนดจุดพิกัดที่ต้องการถ่ายทอดลงบนแผนที่ส�าหรับปฏิบัติงาน

	 ๓.	 ฝังหมุดหลักฐาน	GNSS	ตามต�าแหน่งที่ก�าหนด

	 ๔.	 ใช้เครื่องมือ	GNSS	ระบบสองความถี่	ถ่ายทอดค่าพิกัดลงบนแผนที่ภูมิประเทศ

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ด�าเนินการฝังหมุดหลักฐาน	 GNSS	 ตามต�าแหน่งท่ีก�าหนด	 และใช้เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม	 GNSS	 

ในการรงัวดัค่าพกิดั	แล้วถ่ายทอดค่าพกัิดลงบนแผนทีภ่มิูประเทศ	โดยมจี�านวนระวางทีไ่ด้ด�าเนนิการวางหมดุหลกัฐานแผนท่ี

โดยระบบดาวเทียม	จ�านวน	๒,๐๐๐	ระวาง	ใน	๒๐	พื้นที่	๙๘	ป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรมจัดท�ำหมุดหลักฐำนแผนที่โดยระบบดำวเทียม

โครงกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐำนข้อมูลป่ำไม้
ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
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   สำระส�ำคัญ
	 กรมป่าไม้	 มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน	 เพื่อรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น	 ทั้งในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์	 การจัดฝึกอบรมการป้องกันรักษาป่า	การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	การเสริมสร้างเครือข่ายให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมไฟป่า	 ตลอดจนจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า	 (เหยี่ยวไฟ)	 ในการลาดตระเวน	 
เฝ้าระวงั	สนธกิ�าลังในการดับไฟป่า	โดยใช้เทคโนโลย	ีนวตักรรม	และภูมสิารสนเทศ	ในการปฏบิตังิาน	รวมถงึการประสานงาน 
กับหน่วยงานอื่นๆ	เพื่อสนับสนุนในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

   สำระส�ำคัญ
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	กรมป่าไม้ได้รับงบประมาณเป็นการต่อเนื่องจากปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	ซึ่งจะด�าเนินการ 
ตรวจสอบ	 (Ground	 check)	 แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายในการ 
ตรวจสอบภาคสนาม	ระยะทาง	๑๒๓,๕๓๔	กโิลเมตร	(แนวเขตป่าทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากโครงการ	One	Map)	เพือ่ด�าเนนิการ 
จัดท�าร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติฉบับใหม่

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ระวางแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือเตรียมก�าหนดเป็นกฎหมาย	๑๐,๐๐๐	 ระวาง	
และร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง	(๑,๒๒๑	ป่า)

กิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน

กิจกรรมจัดท�ำแผนที่แนบท้ำยกฎกระทรวงป่ำสงวนแห่งชำติภำยหลังจำกกำรปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร มำตรำส่วน ๑:๔,๐๐๐

โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
 มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี	 เพ่ือช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน	 จัดให้มีการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ก�าลังเจ้าหน้าท่ี	 จัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ์	 มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับไฟป่าจากสื่อที่ได้เผยแพร่ท�าให้ประชาชนได้เห็นภาพจริง	 และทราบถึงปัญหาของไฟป่าที่
เกิดขึ้นว่าจะกระทบต่อตนเองและสังคมอย่างไร	ท�าการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า	 (เหยี่ยวไฟ)	จ�านวน	๑๑๐	 
นาย	และได้ท�าการสนธิก�าลังในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า	ภาคเหนือ	ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	-	เมษายน	๒๕๖๒	และ
การสนธิก�าลังในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า	ป่าพรุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราช	ระหว่างเดือนกรกฎาคม	-	สิงหาคม	
๒๕๖๒	 ตลอดการปฏิบัติงานได้น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่	 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมไฟป่าท�าให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารที่รวดเร็วชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ส�าหรับรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการประกอบด้วย
	 ๑.		 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร	เครื่องมือ	อุปกรณ์	และยานพาหนะ
	 ๒.		 การประชาสัมพันธ์
	 ๓.		 การฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า
	 ๔.		 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
	 ๕.		 การสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
	 ๖.		 การประสานความร่วมมือกับ	อปท.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 ๗.		 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
	 ๘.	 ชิงเผา
	 ๙.	 การจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า	(เหยี่ยวไฟ)	
	 ๑๐.	การใช้เทคโนโลยี	นวัตกรรม	และภูมิสารสนเทศ	ในการปฏิบัติงาน
	 ๑๑.	การตรวจติดตาม	เฝ้าระวัง	และลาดตระเวนไฟป่า
	 ๑๒.	การสนธิก�าลังดับไฟป่า
	 ๑๓.	การศึกษาพัฒนาด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 กรมป่าไม้ได้อนมุตัแิผนการปฏบิตังิานให้ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ท้องที	่เพือ่ด�าเนินงานตามนโยบายรฐับาล
ในการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน	 ภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ	 (คทช.)	 ส�าหรับในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่ได้
ก�าหนดเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย	และคณะอนุกรรมการจัดหาทีดิ่นเหน็ชอบให้น�าไปด�าเนนิการจดัทีด่นิท�ากนิให้ชมุชนแล้ว	จะเข้าสู ่
กระบวนการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	เป็นการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์	โดยน�าที่ดินของรัฐที่มีผู้ใช้ประโยชน์มา
จัดระเบียบภายใต้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน	โดยร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด	(คทช.	จังหวัด)	ด�าเนินการ
จัดระเบียบที่ดินให้แก่ราษฎรตามหลักเกณฑ์	
	 ซ่ึงในการนี	้ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้เป็นองค์คณะใน	คทช.	จงัหวดั	ท่ีจะต้องเข้าร่วมหรอืสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
เพื่อการจัดที่ดินดังกล่าว	 ซึ่งในการด�าเนินงาน	 ปรากฏว่ามีป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ระหว่าง	 คทช.	 จังหวัด	 ตรวจสอบ 
คุณสมบัติของราษฎรเพื่อรับรองรายชื่อราษฎรผู้ได้รับการจัดท่ีดินท�ากินให้ชุมชน	 ในขณะนี้มีผลการด�าเนินงาน	 จ�านวน	
๑๓๕,๖๐๓	ไร่	

   สำระส�ำคัญ
	 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	 มีราษฎรครอบครองท�ากินกระจายอยู่โดยทั่วไป	 ท�าให้เกิดความขัดแย้งในการใช้
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้	 จากปัญหาดังกล่าวจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดการที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างเป็นระบบ	
เน้นด้านการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	อยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้ง	แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้	
ให้ราษฎรสามารถอยูไ่ด้อย่างถกูต้องเป็นหลกัแหล่งเหมาะสม	ควบคมุมใิห้มกีารบกุรุกขยายพืน้ทีป่ฏบิตั	ิโดยด�าเนนิการตาม
นโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	(คทช.)	ซึ่งมีวิธีด�าเนินการ	
คือ	 ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด	 (คทช.	 จังหวัด)	 โดยร่วมส�ารวจและตรวจสอบ
ข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร	เพื่อน�าไปใช้ในการจัดระเบียบที่ดินท�ากินให้ชุมชน

กิจกรรมจัดระเบียบเพ่ือจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ

โครงกำรจัดที่ดินให้ประชำชนผู้ด้อยโอกำสอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ได้ด�าเนินการตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ
ราษฎรผู้ได้รับการจัดท่ีดินท�ากนิให้ชมุชน	มผีลการด�าเนนิงาน	จ�านวน
เนื้อที่	๖๐,๙๕๘	ไร่

   สำระส�ำคัญ
	 ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ	 มีราษฎรครอบครองท�ากิน	
ท�าให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้	จากปัญหา 
ดงักล่าวจึงได้ด�าเนนิการจัดการทีดิ่นในเขตป่าสงวนแห่งชาตอิย่างเป็น
ระบบ	 เน้นด้านการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ควบคุม
มิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่โดยการอนุญาตให้ราษฎรสามารถอยู่ได้
อย่างถกูต้องเป็นหลกัแหล่งเหมาะสม	ดังนัน้	จึงต้องควบคมุการปฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดการใช้ที่ดิน	 ตามนโยบายของ
รัฐบาลด้านการจัดท่ีดินท�ากนิให้ชมุชน	ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ	(คทช.)	ซึ่งมีวิธีด�าเนินการ	คือ	ตรวจสอบติดตามการใช้
ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินท�ากิน

   สำระส�ำคัญ
 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยป่าไม้ในทุกๆ	 ด้านให้เป็นมาตรฐานสากล	 และสามารถน�าผลการวิจัยไป
พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์	อุตสาหกรรม	ครัวเรือน	สังคม	และชุมชน	อีกทั้งยังเป็นการพัฒนางานวิจัย
ด้านป่าไม้ให้เป็นระบบบรูณาการ	สามารถท�างานร่วมกับหน่วยงานหลักทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ยงัเป็นการสร้างความร่วมมอืระหว่าง
นักวิจัย	สถาบันการศึกษา	สถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	และหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัย	สร้างองค์ความรู้	
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน	 รวมทั้งเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบมาตรฐานและคุณภาพงานวิจัยของประเทศ
	 กรมป่าไม้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยป่าไม้ด้วยเล็งเห็นความส�าคัญของป่าไม้เป็นหลัก	ดังนั้นการวิจัย
พื้นฐานซึ่งเป็นการวิจัยที่แสวงหาข้อเท็จจริงหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษา	เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจพื้นฐาน	และเพื่อน�าไปใช้ในการทดลอง	สร้างสูตร	กฎ	หรือสร้างทฤษฎีอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับการป่าไม้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากป่าไม้	การปลูก	การผลิตผลผลิตจากป่าไม้	พืชสมุนไพร	รวมถึงวงจร
ชีวิตของป่าไม้	 แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยพื้นฐานไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทันทีในชีวิตจริง	 
แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆ	 และการวิจัยในข้ันตอนต่อๆ	 ไป	 แต่อาจมีผู้น�าผล 
การวจิยัไปใช้ประโยชน์ภายหลงั	ผลการวจิยัทีไ่ด้ยงัท�าให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงการใช้ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์อย่างยัง่ยนื	 
ซึ่งจะเป็นการรักษาสมดุลของป่าไม้ตลอดไป

กิจกรรมติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรอนุญำตและตรวจสอบติดตำม
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของรำษฎรที่ได้รับกำรอนุญำต

แผนงำนบูรณำกำร (Agenda)

โครงกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงฐำนควำมรู้ในงำนด้ำนป่ำไม้

กิจกรรมวิจัยพ้ืนฐำน
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ได้ด�าเนินการวิจัย	จ�านวน	๔	แผนงาน	๑๒	โครงการ	ดังนี้
 ๑. การพัฒนานวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้เพื่อเสริมสร้างผลิตภาพของชุมชน
	 	 ๑.๑	 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพต่อการเข้าท�าลายของ 
ปลวกใต้ดิน
	 	 ๑.๒	 การปรับปรุงคุณภาพของแผ่นวัสดุทดแทนไม้ด้วยคุณสมบัติความหนาแน่นลดหลั่นทางความหนา	 
จัดเตรียมวัตถุดิบโดยเลือกใช้ไม้ยางพาราจากจังหวัดนครศรีธรรมราช	ขึ้นรูปแผ่นวัสดุทดแทนไม้	รวมทั้งทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเชิงกลของแผ่นที่ได้จากการทดลอง

	 	 ๑.๓	 การศึกษาความเป็นไปได้ในการดัดโค้งผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ด้วยคลื่นความถี่สูง	ศึกษาหาวัตถุดิบ
และกระบวนการที่เหมาะสมแล้วทดลองขึ้นรูปแผ่นวัสดุทดแทนไม้ด้วยเครื่องอัดร้อนคลื่นความถี่สูง

	 	 ๑.๔	 การศึกษาความทนทานของแผ่นวัสดุทดแทนไม้	 ในการเร่งสภาวะอากาศ	 เพื่อการใช้งานภายใน 
และภายนอกอาคาร	 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของชิ้นทดสอบที่วางไว้ตามสภาวะธรรมชาติเปรียบเทียบ
กับการเร่งสภาวะอากาศโดยใช้เครื่องเร่งสภาวะอากาศจ�าลอง

	 	 ๑.๕	 การศกึษาคณุภาพของกาวสงัเคราะห์ฟีนอลฟอร์มลัดไีฮด์ในน�า้หนกัโมเลกลุทีแ่ตกต่างกนัเพือ่การผลิต
แผ่นวัสดุทดแทนไม้	ทดสอบคุณสมบัติของกาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ที่สังเคราะห์	โดยมีอัตราส่วนของ	ฟีนอล:	ฟอร์มัลดีไฮด์
ที่แตกต่างกัน
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 ๒. การวิจัยและพัฒนาไม้และของป่าในสวนป่าเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์
	 	 ๒.๑	 การพัฒนาการใช้สารป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืชป่าไม้ในสวนป่าเชิงพาณิชย์	 เพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม	 ด�าเนินการศึกษาข้อมูลด้านชีววิทยา	 นิเวศวิทยา	 ของด้วงหนวดปมสีน�้าตาลไหม้	 (Aristrobia horridula) 
และศึกษาแนวทางการป้องกันก�าจัด

	 	 ๒.๒	 การวิจัยและส่งเสริมเตาเผาถ่านเพ่ือผลิตถ่านคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เศษเหลือจาก
กระบวนการผลิตถ่านเพื่อเพิ่มมูลค่าไม้สวนป่า	 โดยด�าเนินการปรับปรุงเตาเผาถ่านให้เหมาะสมกับการใช้งานและทดสอบ
ประสิทธิภาพของเตาที่ออกแบบซ�้าอีก	๒	ครั้ง	และน�าเตาเผาถ่านที่ออกแบบใหม่ให้ผู้ร่วมทดสอบใช้งาน

ในพื้นที่สวนป่าพะยูงสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ในพื้นที่สวนป่าพะยูง ของเกษตรกรต�าบลนาค�าไฮ อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู
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	 	 ๒.๓	 การวิจัยการพัฒนาน�้ามันหอมระเหยจากใบของยูคาลิปตัส	 ซิทริโอดอรายูคาลิปตัส	 คามาลดูเลนซิส	
และยูคาลิปตัสลูกผสม	ปม	๒-๕	เพื่อการใช้ประโยชน์ขับไล่แมลงและป้องกันยุง	โดยด�าเนินการเก็บตัวอย่างใบยูคาลิปตัส	
มาสกัดน�้ามันหอมระเหยด้วยวิธีการกลั่นด้วยน�้า	 แยกน�้ามันยูคาลิปตัสให้บริสุทธิ์	 และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วย
เครื่อง	GC-MS	

	 	 ๒.๔	 การวจิยัและส่งเสรมิการเพาะเลีย้งเหด็เพือ่เพิม่มลูค่าเชงิพาณชิย์	ในสวนป่ายคูาลปิตสั	สวนป่ากระถนิ
ณรงค์	และสวนป่าธรรมชาติ	โดยด�าเนินการเก็บตัวอย่างเห็ดชนิดต่างๆ	น�าไปเพาะขยายเชื้อบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการ	และ
ศกึษาการเกดิดอกเหด็ในสวนป่ายคูาลปิตัสและกระถนิลกูผสม	โดยทดลองใส่หวัเช้ือรปูแบบต่างๆ	โดยใส่เชือ้ซ�า้ทุกๆ	๔	เดอืน	
(อยู่ระหว่างการทดลอง	โดยติดตามผลการเกิดดอกเห็ด	หลังจากใส่เชื้อเป็นระยะเวลา	๓	ปีขึ้นไป)
	 	 ๒.๕	 นเิวศวทิยาของปลวกเพาะเลีย้งเชือ้รากบัชนดิของเหด็โคนในสวนป่าเชงิพาณชิย์	เพือ่การส่งเสรมิการเพิม่ 
มูลค่าและการใช้ประโยชน์	 จากการส�ารวจพบปลวกส่วนใหญ่จัดอยู่ในวงศ์	 Termitidae	 มีบทบาทเก่ียวพันเป็นห่วงโซ่
อาหารที่ซับซ้อนอยู่ในระบบนิเวศ	 ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตของมวลชีวภาพ	 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของ 
ป่าธรรมชาตไิปเป็นพืน้ท่ีใช้ประโยชน์ต่างๆ	ดงันัน้จงึเป็นทรพัยากรแมลงทีม่คีณุค่าต่อการอนรุกัษ์ในฐานะเป็นตวัจักรส�าคญั
ในการเป็นผู้ย่อยสลายในธรรมชาติ

การส�ารวจนิเวศวิทยาและความหลากหลายของปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อราและปลวกท�าลายไม้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดราชบุรี และในพื้นที่แปลงทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีในการป้องกันก�าจัดปลวกใต้ดิน
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 ๓. การสกัดดีเอ็นเอจากชิ้นไม้สกุล Dalbergia เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์
เนื้อไม้   
	 	 ศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการสกัดดีเอ็นเอจากส่วนต่างๆ	 ของเนื้อไม้	 (sapwood	 และ	 heartwood)	 ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการสกัดดีเอ็นเอจากชิ้นไม้สดและชิ้นไม้แห้ง	 และประเมินผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากดีเอ็นเอท่ีสกัด
จากเนื้อไม้

 ๔. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพของการบูรเพื่อการใช้ประโยชน์ 
	 	 ด�าเนินการส�ารวจและเก็บตัวอย่างใบการบูรเพื่อน�ามาสกัดน�้ามันหอมระเหยด้วยวิธีกลั่นด้วยน�้า	 จากนั้น
วิเคราะห์ด้วยวิธ	ีGC/MS	พบองค์ประกอบหลกัทางเคมเีป็นแคมเฟอร์	(camphor)	α	-pinene	limonene	และ	α-guaiene	
จากการน�าน�้ามันหอมระเหยจากใบการบูรมาแยกออกเป็น	๒	 ส่วน	 จะได้ส่วนที่เป็นน�้ามัน	 (oils)	 และส่วนที่เป็นของแข็ง 
สีขาว	(white	solid)	จากนั้นน�าส่วนที่เป็นของแข็งสีขาวมาระเหยแล้วน�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี	GC/MS	
พบเป็นสารส�าคัญแคมเฟอร์	(camphor)
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   สำระส�ำคัญ
 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยป่าไม้ในทุกๆ	ด้าน	ให้เป็นมาตรฐานสากล	และสามารถน�าผลการวิจัยไป
พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์	อุตสาหกรรม	ครัวเรือน	สังคม	และชุมชน	อีกทั้ง		ยังเป็นการพัฒนางานวิจัย
ด้านป่าไม้ให้เป็นระบบบรูณาการ	สามารถท�างานร่วมกับหน่วยงานหลักทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ยงัเป็นการสร้างความร่วมมอืระหว่าง
นักวิจัย	สถาบันการศึกษา	สถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	และหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัย	สร้างองค์ความรู้	
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน	 รวมทั้งเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบมาตรฐานและคุณภาพงานวิจัยของประเทศ
	 กรมป่าไม้ได้ตระหนักถงึความส�าคัญของป่าไม้และวัฏจกัรของป่าไม้เพือ่ท่ีจะคงความสมบรูณ์ของป่าไม้ให้สมบรูณ์
ตลอดไป	จึงได้เล็งเห็นว่างานวิจัยด้านป่าไม้เป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เป็นระบบและครบวงจร	ดังนั้น 
จึงได้เร่งพัฒนางานวิจัยให้เป็นการวิจัยประยุกต์เพื่อที่จะได้น�าผลของการวิจัยหรือข้อค้นพบจากการวิจัยพื้นฐานหรือน�า 
ความรู้ทฤษฎีที่มีผู้สร้าง	 หรือศึกษาไว้ไปใช้ทดลองแก้ไขปัญหาหรือน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ	 เช่น	 
การวิจัยการจัดเก็บเมล็ดไม้สายพันธุ์ดี	 การเพาะช�ากล้าไม้สายพันธุ์ดี	 การศึกษาแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์เมล็ดไม้	 การเจริญ
เตบิโต	การป้องกันรกัษาโรคแมลงท�าลายไม้	การสกดัหาสารส�าคญัจากพชืสมนุไพร	การใช้พลงังานทดแทนไม้	การแปรรปูไม้	 
การผลติเยือ่และกระดาษจากไม้ด้วยกรรมวธิต่ีางๆ	และรวมไปถงึการใช้วสัดทุดแทนไม้จากเศษไม้ปลายไม้หรอืเศษเหลอืทิง้
จากวัสดุการเกษตรต่างๆ	ซึ่งการวิจัยทั้งหมดนี้จะถูกน�าไปถ่ายทอดท�าให้เกิดการใช้ป่าไม้อย่างเป็นระบบต่อไป

โครงกำรวิจัยและพัฒนำงำนป่ำไม้

กิจกรรมวิจัยประยุกต์

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ได้ด�าเนินการวิจัย	จ�านวน	๖	แผนงาน	๑๐	โครงการ	ดังนี้
 ๑. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าและการใช้ประโยชน์
	 	 ๑.๑	 การทดสอบสายพันธุ์และถิ่นก�าเนิดไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจระยะที่	๒

	 	 ๑.๒		 การทดสอบความแตกต่างของกล้าไม้พะยูงระหว่างการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ
ส�าหรับการปลูกสร้างสวนป่า
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 ๒. การพัฒนาพันธุ์ไม้ระบบการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ครั่ง
	 	 ๒.๑	 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ครั่ง
	 	 	 (๑)	 ทดสอบมาตรฐานครั่งเม็ด	การวิเคราะห์หาปริมาณสารที่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์ร้อน

	 	 	 (๒)	 ทดลองท�าลิปสติกจากสีครั่ง

	 	 ๒.๒	 โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงครั่งของประเทศไทย	 ติดตามสถานการณ  ์
การเพาะเลี้ยงครั่งในภาคเหนือ	 ท้องที่จังหวัดล�าพูน	 สุโขทัย	 แพร่	 และล�าปาง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ท้องท่ีจังหวัด
นครพนม	เลย	ขอนแก่น	และมหาสารคาม	พบว่าตัวครั่งตายเกือบหมด	ซึ่งยังมีครั่งบางส่วนที่รอดตายแต่น้อยมาก	คาดว่า
คงไม่ได้เก็บผลผลิต
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 ๓. การพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ไม้สกุลอะเคเซียเพื่อสวนป่าและอุตสาหกรรม
	 	 การทดสอบสายพันธุ์ไม้อะเคเซียลูกผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ดี

	 	 ๒.๓	 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งเพื่อเพิ่มผลผลิต
	 	 	 (๑)	 ทดลองปล่อยครั่งในแปลงปลูกถั่วมะแฮะที่สถานีวิจัยผลิตผลป่าไม้	จังหวัดสุโขทัย
	 	 	 (๒)	 ส�ารวจและเก็บตัวอย่างครั่งจากแหล่งเพาะเลี้ยงครั่งในพื้นที่ต่างๆ
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 ๔. การจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืนเพื่อเกษตรกร (ระยะที่สอง)
	 	 ๔.๑	 วนวัฒนวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตและวิธีการประเมินผลผลิตของสวนป่าสัก

	 	 ๔.๒	 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าสัก

 ๕. การใช้ประโยชน์ไม้ตามศักยภาพการใช้งาน
	 	 เกบ็ตัวอย่างและแปรรูปไม้ตัวอย่างสกลุสนเขา	และศกึษากลสมบตัไิม้โดยวธิไีม่ท�าลายตวัอย่าง	โดยใช้เครือ่งหา 
ความแข็งแรงไม้โดยใช้เสียง	(Electric	sound	detector)	เครื่องทดสอบอุลตร้าโซนิค	(ultrasonic	testing	equipment)	
และค้อนสะท้อนแรง	 (rebound	hammer)	ทดสอบคุณสมบัติตัวอย่างไม้ทดสอบ	จ�านวน	๓๐	ตัวอย่าง	 (อยู่ในระหว่าง 
การสรุปผลการศึกษา)

 ๖. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพลับพลึงธาร
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   สำระส�ำคัญ
	 เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยป่าไม้ในทุกๆ	 ด้านให้เป็นมาตรฐานสากล	 และสามารถน�าผลการวิจัย 
ไปพฒันาต่อยอดให้เกดิประโยชน์ทัง้เชงิพาณชิย์	อตุสาหกรรม	ครวัเรอืน	สงัคม	และชมุชน	อกีทัง้ยงัเป็นการพฒันางานวจิยั
ด้านป่าไม้ให้เป็นระบบบรูณาการ	สามารถท�างานร่วมกับหน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ยงัเป็นการสร้างความร่วมมอืระหว่าง
นักวิจัย	สถาบันการศึกษา	สถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	และหน่วยงานภาครัฐ	ในการลงทุนวิจัย	สร้างองค์ความรู้ 
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน	 รวมทั้งเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบมาตรฐานและคุณภาพงานวิจัยของประเทศ
	 การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยเพื่อสร้างหรือค้นหาแนวคิด	 แนวทาง	 วิธีปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ไปสู ่
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์	 ผลิตภัณฑ์	 นวัตกรรม	 รูปแบบ	 กระบวนการใหม่ๆ	 เพื่อให้เกิด
การใช้ป่าไม้ให้เป็นระบบ	 อีกทั้งยังคงความสมบูรณ์ของป่าไม้ให้ยั่งยืนและยังเป็นการช่วยพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
ให้เกิดรายได้และยังเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติได้	พร้อมทั้งเป็นการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมป่าไม้ให้เป็น
อุตสาหกรรมระดับมาตรฐานโลก

โครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในงำนด้ำนป่ำไม้

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือน�ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ได้ด�าเนินการวิจัย	จ�านวน	๓	แผนงาน	๑๒	
โครงการ	ดังนี้
	 ๑.	 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ที่
มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ
	 	 ๑.๑	 การศึกษาและการใช้ประโยชน์
ของสารสกัดไผ่ในเชิงพาณิชย์	 ทดลองท�าผลิตภัณฑ์
โลชั่นทาผิวผสมสารสกัดใบไผ่ซางหม่น	 และทดสอบ
ความพึงพอใจกับอาสาสมัคร	๓๐	คน	พบว่าส่วนใหญ่
ไม่ชอบส	ีและกล่ิน	และพอใจกับความชุม่ชืน้เม่ือเทยีบ
กับโลชั่นท้องตลาด

	 	 ๑.๒	 การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง
อัดเม็ดจากเศษเหลือไม้ไผ่
	 	 	 (๑)	 การน�าเศษเหลอืหรอืเศษกิง่
ขนาดเล็กของไม้ไผ่มาผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดอีก	๑	ชนิด
	 	 	 (๒)	 การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด
จากไม้ไผ่ที่เผาแบบกึ่งดิบกึ่งสุกอีก	๑	ชนิด
	 	 	 (๓)	 ทดลองเช้ือเพลิงอัดเม็ด
ด้วยการใช้ส่วนผสมอื่น	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ	และ
วิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมี
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	 	 ๑.๓	 การวจัิยและพฒันาวสัดุซเีมนต์เสรมิเส้นใยไผ่เพือ่ผลติวสัดกุ่อสร้าง	ใช้ในการก่อสร้างอาคาร	บ้านเรอืน	
เป็นฉนวนกันความร้อนช่วยลดอณุหภมูภิายใน	และเพิม่ความแขง็แรงเพือ่ประยกุต์ใช้เป็นกระเบือ้งหลงัคาและบลอ็กซเีมนต์
ชีวมวล

	 	 ๑.๔	 การใช้ประโยชน์ขี้เลื่อยไม้ไผ่เป็นวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์

	 	 ๑.๕	 การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยผสมน�้ายางพาราธรรมชาติ	 เพื่อใช้เป็นฉนวน
กันความร้อนของหลังคาและผนังในอาคาร	บ้านเรือน	 ท่ีมีน�้าหนักเบา	 โดยศึกษาถึงอัตราส่วนผสมระหว่างเส้นใยไม้ไผ่กับ
น�้ายางพาราที่เหมาะสม	ปัจจัยที่มีผลต่อการเผาไหม้และหาแนวทางในการลดอัตราการเผาไหม้
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 ๒. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
	 	 ๒.๑	 คุณสมบัติและลักษณะโครงสร้างไม้ไผ่บางชนิด	 ทดสอบคุณสมบัติไม้ตัวอย่าง	 จ�านวน	๓๐	 ตัวอย่าง	
ตามแผนการปฏิบัติงานประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 ๒.๒	 เทคโนโลยีการผลิตไบโอชาร์และการใช้ประโยชน์	

	 	 ๒.๓		 การพฒันาการป้องกนัก�าจดั
ศัตรูพืชป่าไม้ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจใน 
สวนป่าเชิงพาณิชย์	เพื่อศึกษาถึงชนิดของโรคและ 
แมลงศัตรูพืชป่าไม้	 พร้อมทั้งแนวทางในการ
ป้องกันและควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชป่าไม้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมตัวอย่างถ่านชาร์จากวัสดุการเกษตร ๔ ชนิด ด้วยเตาเผา ๓ รูปแบบ

ปลูกพืชในดินที่ผสมถ่านชาร์ย้ายพืช
การเกษตรที่แตกต่างกันลงในกระถาง ย้ายพืชปลูกลงดินหลังจากย้ายกล้าไม้ลงกระถาง วัสดุเป็นเวลา ๕ เดือน
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	 	 ๒.๔	 ประสทิธภิาพของนวตักรรมใหม่ในการป้องกันก�าจดัปลวกใต้ดนิ	ด�าเนนิการทดสอบโดยเปรยีบเทียบกัน 
๒	วิธีการ	ได้แก่	วิธี	Modified	Ground	Board	(MGB)	และ	Stake	Test	(ST)

 ๓. การใช้ประโยชน์สีเสียดเปลือกและสีเสียดแก่น
	 	 ๓.๑	 ประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากสีเสียดเปลือกและสีเสียดแก่นในการป้องกันก�าจัด	 เช้ือรา 
ท�าลายไม้
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	 	 ๓.๒	 การสกดัแทนนนิจากสเีสยีดเปลอืกและสเีสยีดแก่น	ทดสอบหาชนดิของตวัท�าละลาย	และหาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการสกัดสารแทนนินจากสีเสียดเปลือกและสีเสียดแก่น

	 	 ๓.๓	 คุณสมบัติของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางด้วยกาวแทนนินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 
ได้จดัเกบ็ไม้สเีสยีดแก่น	(Acacia catech Willd)	และเปลอืกของสเีสยีดเปลอืก	(Pentace burmanica Kurz)	มาสกดัสาร
แทนนินและท�าให้เป็นผงแห้งเพือ่น�าไปใช้ท�าแผ่นใยไม้อดัความหนาแน่นปานกลาง	และท�าการเตรยีมเส้นใยจากไม้ยางพารา 
โดยแยกเยื่อไม้ด้วยกรรมวิธีการแยกเยื่อแบบแอสพลุนด์	จากนั้นบดเยื่อหยาบด้วยเครื่องบดเยื่อแบบ	single	disc	refiner	
ภายใต้ความดันบรรยากาศปกติ	แล้วอบเยื่อให้เหลือความชื้นประมาณ	ร้อยละ	๓	-	๕	จากนั้นใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้เพื่อท�า
แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางต่อไป
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   สำระส�ำคัญ
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 ๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 
โดยโครงการฯ	ได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์	ที่	๕	การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย
ของดิน	โดยมีเป้าหมายฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ลุ่มน�้า	๒๕	ลุ่มน�้า
	 พื้นที่ป่าต้นน�้าเป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญต่อการเก็บรักษาความชุ่มช้ืน	 การดูดซับน�้า	 การชะลอการไหลของน�้า	 
และเป็นแหล่งระบบนิเวศที่ส�าคัญของพื้นที่ต้นน�้า	 สถานการณ์การบุกรุกเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณ
พื้นที่ป่าไม้กลายมาเป็นปัญหาส�าคัญ	 โดยการบุกรุกดังกล่าวได้เปลี่ยนสภาพการใช้ท่ีดินเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและชุมชน	
โดยภาคเหนือมรีะดบัความรนุแรงของการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิสงูสดุ	โดยเฉพาะในลุม่น�า้น่าน	ป่าสกั	สาละวิน	
เป็นต้น	ซ่ึงเป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธารทีส่�าคญัของประเทศ	ในส่วนของการบกุรกุพืน้ทีป่่าเพือ่ขยายทีท่�ากนิและพืน้ทีอ่ยูอ่าศยันัน้ 
เกิดขึ้นท้ังในบริเวณพื้นที่ลุ่มน�้าชั้น	๑,	 ๒	 ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไม้	 ความลาดชันสูง	 บางส่วนเป็นพื้นท่ีลาดเชิงเขา 
และที่ราบ	 รองลงมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่	 ลุ่มน�้ามูล	 โขง	 และชี	 ตามล�าดับ	 รวมท้ังในพื้นท่ีภาคใต้	 ได้แก่	 
ลุ่มน�้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ลุ่มน�้าตาปี	และลุ่มน�้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ซึ่งจากการบุกรุกท�าให้เกิดการเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า
ต้นน�า้	เกดิการเปลีย่นแปลงในระบบนเิวศป่าไม้	ท�าให้ระบบนเิวศป่าไม้เสยีสมดุล	ส่งผลให้วฏัจกัรน�า้ในระบบนเิวศ	ไม่เป็นไป
ตามปกต	ิเกดิการเปลีย่นแปลงปรมิาณน�า้ท่า	มผีลกระทบทัง้การเกดิอทุกภยัและการขาดแคลนน�า้	ต่อประชาชน	นอกจากนี ้
ยังรวมถึงเกิดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันหรือพื้นที่ภูเขาลงสู่แม่น�้าล�าคลองเกิดปัญหาการตื้นเขินของล�าน�้า
	 ดังนั้น	 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน�้า	 จึงต้องด�าเนินการร่วมกัน	 ประกอบด้วย	 การปลูกฟื้นฟูป่า	 การควบคุม 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน	และการลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ป่าต้นน�้า

หมายเหตุ	:	 พื้นที่เป้าหมายที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่	ตามค�าสั่ง
	 	 ทส.	ที่	๑๕/๒๕๖๒	ลงวันที่	๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ให้ด�าเนินการปลูกป่า	จ�านวน	๒๐,๘๒๐	ไร่

โครงกำรปลูกป่ำเพ่ือฟื้ นฟูระบบนิเวศน์

กิจกรรมโครงกำรฟื้ นฟูระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ

   ผลกำรด�ำเนินงำน

กิจกรรม พ้ืนที่ที่ได้รับตำมแผนงำน พ้ืนที่ที่ด�ำเนินกำร

ปลูกป่าทั่วไป ๓๐,๐๐๐		ไร่ ๒๐,๘๒๐	ไร่
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   สำระส�ำคัญ
	 เป็นการด�าเนนิโครงการพฒันาระบบอนญุาตส่งออกไม้และผลติภณัฑ์จากไม้	โดยประกอบด้วย	การพฒันาระบบ
อนุญาตส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และระบบ	e-Payment	 เพื่อรองรับการมอบภารกิจอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้	จากกรมการค้าต่างประเทศ	และพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินของกรมป่าไม้ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์

   สำระส�ำคัญ
 เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับราษฎรในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านทฤษฎ	ี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะ 
การปฏบิตังิานควบคุมไฟป่า	ซึง่เป็นการสร้างทกัษะให้ราษฎรในพืน้ท่ีมคีวามพร้อมท่ีจะปฏบัิติการดบัไฟป่าด้วยตนเอง	ราษฎร
ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงวิธีการดังกล่าวจะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีให้ชุมชน 
มีความรู้	 ความเข้าใจ	 ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	 แล้วเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แต่ยังไม่ได้น�าไปใช้งานจริง	 เนื่องจากกรมป่าไม้ยังไม่ได้รับมอบ
ภารกิจอนุญาตส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้จากกรมการค้าต่างประเทศ	

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้รับความรูด้้านทฤษฎี	และวิชาการดา้นไฟปา่ควบคูไ่ปกบัการได้รบัทักษะการปฏิบัตงิาน
ควบคมุไฟป่า	ตลอดจนท�าให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมนัน้มรีะเบยีบวนิยั	กล้าหาญ	อดทน	และมคีวามสามารถในการปฏบิตังิาน 
ดับไฟป่าร่วมกันเป็นหมู่คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และยังมีความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร ่
ให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

โครงกำรพัฒนำระบบอนุญำตส่งออกสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
(ด้ำนกำรจัดกำรน�้ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน)

กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรรับรองกำรส่งออกไม้

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

ภำคเหนือ
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ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำคกลำง

ภำคตะวันออก

ภำคใต้

   สำระส�ำคัญ
	 นโยบายของคณะรัฐมนตรี	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 
วันศุกร์ท่ี	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๗	 นโยบายที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 ข้อ	 ๙	 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้าง 
ความสมดลุระหว่างการอนรุกัษ์กบัการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื	ในข้อย่อย	ข้อ	๙.๑	ในระยะเฉพาะหน้า	เร่งปกป้องและฟ้ืนฟู
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน�้าและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความส�าคัญเชิงนิเวศ	 และจาก 
แผนแม่บทพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ	 ๒๕๕๗	 ก�าหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้	
ด�าเนนิการโดยใช้แผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศสปีี	๒๕๔๕	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นบรรทดัฐานในการตรวจสอบ
สภาพความสมบรูณ์ของป่า	แล้วน�าเอาภาพถ่ายทางอากาศสีปี	๒๕๔๕	โครงการ	DMC	ของกรมแผนท่ีทหารมาตรวจสอบร่วม 
หากพืน้ทีบ่รเิวณใดทีป่รากฏในภาพถ่ายปี	๒๕๕๔	โล่งเตยีนไปจากปี	๒๕๔๕	แสดงว่าเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารบกุรกุใหม่อย่างแน่นอน
ให้ด�าเนนิการตามกฎหมายได้ทนัท	ีโดยให้ตรวจสอบและด�าเนนิการพร้อมกนัทัง้ประเทศโดยเฉพาะพืน้ทีบ่กุรกุป่าใหม่ไม่มมีต	ิ
ครม.	หรือระเบียบใดๆ	ผ่อนผันให้ทัง้สิน้	ต้องด�าเนนิการตามกฎหมายท้ังหมดเพือ่น�าพืน้ท่ีท่ีถูกบุกรกุท�าลายมาฟ้ืนฟสูภาพป่า 
แล้วบางแห่งอาจจัดท�าเป็นป่าชุมชนมอบให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

กิจกรรมจัดท�ำแผนกำรป้องกันรักษำป่ำร่วมกับชุมชนภำคเหนือ
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   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	 ได้แก่	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี	 ๑	 (เชียงใหม่)	 
ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 ๒	 (เชียงราย)	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 ๓	 (ล�าปาง)	 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้
ที่	๔	(ตาก)	ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๑	สาขาแม่ฮ่องสอน	ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	๓	สาขาแพร่	ส�านักจัดการ
ทรพัยากรป่าไม้ที	่๔	สาขานครสวรรค์	และส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที	่๔	สาขาพษิณโุลก	ได้มกีารเน้นให้เจ้าหน้าทีป่ฏบิติังาน 
ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนด	 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยิ่งขึ้น	 โดยร่วมกับภาคประชาชน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม	้ 
การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการป้องกนัรักษาป่า	รวมทัง้ขบัเคลือ่นในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีแ่ละชุมชนให้เข้มแขง็	 
โดยหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันกับชุมชนจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “การจัดท�าแผนป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชน 
ในภาคเหนือ”	ได้ครบ	๒๕	หน่วย	
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   ผลกำรด�ำเนินงำน

   สำระส�ำคัญ
 ป่าต้นน�้าเป็นทรัพยากรเชิงพ้ืนที่ที่มีความส�าคัญยิ่ง	 ซ่ึงเป็นต้นทุนท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 
แต่ผลจากการพฒันาเศรษฐกจิ	อตุสาหกรรม	และเทคโนโลยขีองประเทศไทยท่ีผ่านมา	และการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนประชากร	
ท�าให้มคีวามต้องการใช้พืน้ท่ีเพือ่ท�ากนิและอยูอ่าศยัเพิม่ข้ึน	ประชาชนจงึบุกรกุครอบครองพืน้ท่ีป่าต้นน�า้	ส่งผลให้ขาดแคลนน�า้ 
ในการอุปโภค	 บริโภคในฤดูแล้งและการท�าการเกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นท่ีต้นน�้า	 ท�าให้น�้ามีการปนเปื้อนสารเคมีท่ีเกิดจาก
การท�าการเกษตร	 เช่น	 ยาฆ่าแมลง	 ยาฆ่าหญ้า	 เกิดอุทกภัยรุนแรง	 และปัญหาไฟป่าหมอกควัน	 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
ท่องเที่ยว	และประชาชน	มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	และเป็นโรคร้ายแรง	ท�าให้รัฐสูญเสียงบประมาณ
ในการดูแลด้านสาธารณสุข	ท�าให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดปัญหา	ส่งผลให้การพัฒนาประเทศขาดความสมดุล	ดังนั้น	จึงต้องมี
การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้าเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่	และสุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น

   สำระส�ำคัญ
	 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เป็นภมูภิาคหนึง่ในประเทศไทย	ตัง้อยูบ่นแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร	มแีม่น�า้โขงกัน้
ประเทศลาวทางทิศเหนือ	 และตะวันออกของภาค	ทางทิศใต้มีเทือกเขาพนมดงรักก้ันประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย	 และมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นทางตะวันตกแยกจากภาคกลาง	 มีเนื้อที่มาก
ที่สุดของประเทศไทย	ประมาณ	๑๖๘,๘๕๔	ตารางกิโลเมตร	หรือมีเนื้อที่ร้อยละ	๓๓.๑๗	เทียบได้กับหนี่งในสามของพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศไทย	 จัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย	 เทือกเขาท่ีสูงท่ีสุดในภาคอีสาน	 คือ	 ยอดภูลมโล	 

หมายเหตุ	:	 พ้ืนที่เป้าหมายที่ผ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นท่ี	 ตามค�าส่ัง	 
	 	 ทส.	ที่	๑๕/๒๕๖๒	ลงวันที่	๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ให้ด�าเนินการปลูกป่า	จ�านวน	๓๘,๘๐๐	ไร่	

กิจกรรมโครงกำรฟื้ นฟูป่ำต้นน�้ำเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น
ภำคเหนือ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม พ้ืนที่ที่ได้รับตำมแผนงำน พ้ืนที่ที่ด�ำเนินกำร 

๑.	ปลูกป่าทั่วไป	 ๔๕,๖๐๐	ไร่ ๓๘,๘๐๐	ไร่

๒.	เพาะช�าหญ้าแฝก	 ๑๔,๖๕๘,๐๐๐	กล้า	 ๑๔,๖๕๘,๐๐๐	กล้า

๓.	สร้างฝายต้นน�้าแบบผสมผสาน	 ๕,๐๑๖	แห่ง ๕,๐๑๖	แห่ง

๔.	สร้างฝายต้นน�้าแบบกึ่งถาวร ๑๕	แห่ง ๑๕	แห่ง

๕.	จัดท�าแนวกันไฟ ๖๕๐	กิโลเมตร ๖๕๐	กิโลเมตร
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ภหูลวง	และภกูระดึง	ซึง่เป็นต้นก�าเนิดของแม่น�า้สายส�าคญัของชาวอสีานในหลาย
จังหวัดด้วยกัน	 เช่น	 แม่น�า้ห้วยหลวง	 แม่น�า้ชี	 ล�าตะคอง	 แม่น�า้พอง	 แม่น�า้เลย	
แม่น�า้พรม	แม่น�า้มลู	แม่น�า้สงคราม	เป็นต้น	ท�าให้เป็นป่าต้นน�า้ทีส่�าคญัอกีแห่งหนึง่ 
ของประเทศไทย	 ซึ่งเป็นต้นทุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
แต่ผลทางด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	 อุตสาหกรรม	 และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยท่ีผ่านมา	 และการเพิ่มขึ้นของประชากร	 ท�าให้เกิดปัญหาทางด้าน 
การบกุรกุป่าต้นน�า้	ส่งผลให้เกดิภยัพบิติัต่างๆ	ตามมา	เช่น	น�า้ท่วม	น�า้แล้ง	ดนิถล่ม 
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 ประชาชน	 ท�าให้การพัฒนาประเทศขาด 
ความสมดลุและย่ังยนื	ดังน้ัน	จึงมคีวามจ�าเป็นต้องมกีารอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้	 
เพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู ่และสุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น	 และเกิด 
ความสมดุลและยั่งยืนแก่การพัฒนาประเทศ

   ผลกำรด�ำเนินงำน

กิจกรรม พ้ืนที่ที่ได้รับตำมแผนงำน พ้ืนที่ที่ด�ำเนินกำร 

๑. ปลูกป่าทั่วไป	 ๗,๕๐๐	ไร่ ๗,๕๐๐	ไร่

๒. เพาะช�าหญ้าแฝก	 ๒,๒๕๐,๐๐๐	กล้า	 ๒,๒๕๐,๐๐๐	กล้า	

๓. สร้างฝายต้นน�้าแบบผสมผสาน	 ๔๕๐	แห่ง ๔๕๐	แห่ง

๔. การก่อสร้างฟื้นฟูป่าต้นน�้า ๔	แห่ง ๔	แห่ง

๕. จัดท�าแนวกันไฟ ๒๕๐	กิโลเมตร ๒๕๐	กิโลเมตร

๖. การก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศ

 ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน�้า	(จังหวัดนครราชสีมา)

๑	แห่ง	 ๑	แห่ง	

   สำระส�ำคัญ
 ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงสลับกับภูเขา	 มีชายฝั่งทะเลท่ีเรียบยาวและโค้งเว้ามีทิวเขา
จันทบุรีอยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก	ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก	จรดกับทิวเขาบรรทัด	ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูา	และมแีม่น�า้สายส�าคญัอยูห่ลายสายทีไ่หลลงสูอ่่าวไทย	ได้แก่	แม่น�า้ระยอง	
แม่น�้าจันทบุรี	แม่น�้าประแสร์	แม่น�้าตราด	แม่น�้าบางปะกง	เป็นภูมิภาคที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	เนื่องจากเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรม	 ท�าให้ป่าต้นน�้าเป็นทรัพยากรเชิงพื้นท่ีท่ีมีความส�าคัญยิ่ง	 ซ่ึงเป็นต้นทุน	 ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
สิง่แวดล้อม	แต่ผลจากการพฒันาเศรษฐกจิ	อตุสาหกรรม	และการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร	ท�าให้มคีวามต้องการใช้พืน้ท่ี
เพื่อท�ากินและอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนจึงบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าต้นน�้า	ส่งผลให้ขาดแคลนน�้าในการอุปโภค	-	บริโภค	
ดังนั้น	จึงต้องมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้าเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่	และสุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น

ภำคตะวันออก
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   ผลกำรด�ำเนินงำน

กิจกรรม พ้ืนที่ที่ได้รับตำมแผนงำน พ้ืนที่ที่ด�ำเนินกำร

๑. ปลูกป่าทั่วไป	 ๒,๕๗๐		ไร่ ๒,๕๗๐		ไร่

๒. เพาะช�าหญ้าแฝก	 ๗๗๑,๐๐๐	กล้า	 ๗๗๑,๐๐๐	กล้า	

๓. จัดท�าแนวกันไฟ ๕๐	กิโลเมตร ๕๐	กิโลเมตร

   สำระส�ำคัญ
	 พ้ืนที่ป่าต้นน�้าถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้เพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดปะปนกันไป	 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	 อาทิ	
อุณหภูมิ	ปริมาณน�้าฝน	ลักษณะภูมิประเทศ	ชนิดของดิน	เป็นต้น	ซึ่งส่งผลให้ระบบนิเวศของป่าต้นน�้า	มีความหลากหลาย
แตกต่างกันไปตามชนิด	ปริมาณและประเภท	ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในผืนป่า	แต่สิ่งที่เหมือนกัน	คือ	คุณค่าของป่าต้นน�้า	ที่ท�า
หน้าที่ควบคุมระบบการดูดซับและเก็บกักน�้าฝนตามธรรมชาติ	 ตลอดจนการควบคุมการกัดชะพังทลายของดิน	 รวมทั้ง 
การช่วยลดความร้อนแรงจากแสงอาทิตย์	 และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ป่าต้นน�้าจึงเป็นทรัพยากรเชิงพ้ืนท่ี 
ทีม่คีวามส�าคญัยิง่	ซึง่เป็นต้นทนุทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	แต่ผลจากการพฒันาเศรษฐกจิ	อตุสาหกรรม	และ
การเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร	ท�าให้มคีวามต้องการใช้พืน้ทีเ่พือ่ท�ากนิและอยูอ่าศยัเพิม่ขึน้	ประชาชนจงึบกุรุกครอบครอง 
พื้นที่ป่าต้นน�้า	 ส่งผลให้ขาดแคลนน�้าในการอุปโภค	 -	 บริโภค	 และการท�าการเกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นที่ต้นน�้า	 ท�าให้น�้า 
มีการปนเปื้อนสารเคมีที่เกิดจากการท�าการเกษตร	ดังนั้น	 จึงต้องมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้าเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่	 
และสุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น

ภำคกลำง

   ผลกำรด�ำเนินงำน

กิจกรรม พ้ืนที่ที่ได้รับตำมแผนงำน พ้ืนที่ที่ด�ำเนินกำร 

๑.	ปลูกป่าทั่วไป	 ๒,๑๕๐	ไร่ -	

๒.	เพาะช�าหญ้าแฝก	 ๖๔๕,๐๐๐	กล้า	 ๖๔๕,๐๐๐	กล้า	

๓.	สร้างฝายต้นน�้าแบบผสมผสาน	 ๑๒๖	แห่ง ๑๒๖	แห่ง

๔.	จัดท�าแนวกันไฟ ๕๐	กิโลเมตร ๕๐	กิโลเมตร

หมายเหตุ	:	 พื้นที่เป้าหมายที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพ้ืนท่ี	 ตามค�าสั่ง	 
	 	 ทส.	ที่	๑๕/๒๕๖๒	ลงวันที่	๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	จ�านวน	๒,๑๕๐	ไร่	 เนื่องจากพื้นที่มีความเสี่ยงต่อ 
	 	 ความมั่นคงของชาติ
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   ผลกำรด�ำเนินงำน

กิจกรรม พ้ืนที่ที่ได้รับตำมแผนงำน พ้ืนที่ที่ด�ำเนินกำร 

๑.	ปลูกป่าทั่วไป	 ๒,๕๐๐	ไร่ ๑,๑๕๐	ไร่

๒.	เพาะช�าหญ้าแฝก	 ๗๕๐,๐๐๐	กล้า	 ๗๕๐,๐๐๐	กล้า	

๓.	จัดท�าแนวกันไฟ ๕๐	กิโลเมตร ๕๐	กิโลเมตร

   สำระส�ำคัญ
 ภาคใต้	มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ	เต็มไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่	โดยเฉพาะตอนกลางของภูมิภาค	
เช่น	จังหวัดระนอง	ชุมพร	สุราษฎร์ธานี	โดยมีจุดสูงสุดของภาคใต้อยู่ที่ยอดเขาหลวง	๑,๘๓๕	เมตร	เหนือระดับน�้าทะเล
ปานกลาง	 โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่	 ๒	 ด้าน	 คือ	 ตะวันออกด้านอ่าวไทยและตะวันตก
ด้านทะเลอันดามัน	และมีแม่น�้าสายส�าคัญ	ได้แก่	แม่น�้ากระบุรี	แม่น�้าหลังสวน	แม่น�้าตะกั่วป่า	แม่น�้าพุมดวง	แม่น�้าตาปี	
แม่น�า้ปากพนัง	เป็นต้น	ท�าให้ภาคใต้เป็นป่าต้นน�า้ทีส่�าคญัของประเทศไทย	ซึง่ป่าต้นน�า้ดงักล่าว	เป็นทรพัยากรเชงิพืน้ทีท่ีม่ี
ความส�าคัญยิ่ง	โดยการเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	แต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยขีองประเทศทีผ่่านมา	รวมทัง้การเพิม่ขึน้ของประชากร	ส่งผลให้ทรพัยากรทีม่อียูไ่ม่เพยีงพอต่อความต้องการของ
ประชากรจนเกิดการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าต้นน�้า	ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม	เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ปัญหาทางด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนและท�าให้การพัฒนาประเทศขาดความสมดุล	 จึงมีความจ�าเป็น	 
ต้องบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งฟื้นฟูป่าต้นน�้า	ดังนั้น	 เพื่อสร้างความสมดุลส�าหรับการพัฒนา
ในด้านต่างๆ	ของประเทศ	และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ	:	 พื้นที่เป้าหมายที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่	ตามค�าสั่ง	
	 	 ทส.	ที่	๑๕/๒๕๖๒	ลงวันที่	๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ให้ด�าเนินการปลูกป่า	จ�านวน	๑,๑๕๐	ไร่	

ภำคใต้
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   สำระส�ำคัญ
	 โครงการสร้างป่า	 สร้างรายได้	 เป็นโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธารที่ถูกท�าลาย	 โดยด�าเนินไปพร้อมกันทั้งด้านสร้างจิตส�านึกด้วยกระบวนการ
ศึกษาแก่ประชาชนให้ร่วมฟื้นฟูป่า	 เป็นผู้รักษาป่าและอยู่กับป่าอย่างกลมกลืน	 รวมท้ังคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง	เพื่อแกป้ัญหา	และเรง่ฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธารดว้ยรูปแบบและวิธกีารผสมผสาน	จงึจ�าเป็นตอ้งใชห้ลกั 
วชิาการบรูณาการร่วมกันท้ังความรูด้้านป่าไม้	การเกษตร	หลกัเศรษฐศาสตร์	และกฎหมาย	เพือ่เพิม่พืน้ทีป่่าและช่วยชาวบ้าน 
ให้มีรายได้จากพืชควบอย่างเกื้อกูล	 และเป็นการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	 เช่น	 กรมป่าไม้	 กรมวิชาการเกษตร	
กรมพฒันาทีด่นิ	กรมส่งเสรมิการเกษตร	ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	และภาคธรุกจิ
เอกชน	เป็นต้น	เพื่อให้สามารถด�าเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.		ประชาสัมพันธ์	ชักชวนชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ
	 ๒.	 จัดท�าประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
	 ๓.		คณะท�างานระดับต�าบลส�ารวจวิเคราะห์พื้นท่ีเป็นรายครัวเรือนและก�าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเป้าหมายรวมทั้ง
ส�ารวจความต้องการพันธุ์ไม้รายบุคคล
	 ๔.		จัดหาพันธุ์ไม้	ขนส่งกล้าไม้	เพื่อสนับสนุนแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่า	สร้างรายได้
	 ๕.		ให้ผู้เข้าร่วมโครงการการสร้างป่า	สร้างรายได้	อบรม	ศึกษาดูงาน
	 ๖.		การตรวจติดตามผลการด�าเนินงานจากทางผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภำคเหนือ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
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   สำระส�ำคัญ
 กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน	 เป็นการจัดการป่าไม้ในรูปแบบของการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน	เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภูมิประเทศและความต้องการของ
ราษฎรในชมุชนในการจดัการป่าไม้	เช่น	ควบคมุ	ดแูล	รกัษา	หรอืบ�ารุงป่าโดยเน้นการสนบัสนนุให้กลุม่ราษฎรในชมุชนเป็น
ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นศูนย์กลางในการจัดการป่าชุมชน	 เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการร่วมปฏิบัติให้การสนับสนุน
ความรู้ทางวิชาการ	รวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ	ในการด�าเนินงาน	โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ส�าคัญจากความต้องการ
และความพร้อมของชุมชนเป็นล�าดับแรก

กิจกรรมบริหำรจัดกำรป่ำชุมชนเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ภำคเหนือ
  ๑. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
	 	 ด�าเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	ล�าพูน	เชียงราย	พะเยา	ล�าปาง	อุตรดิตถ์	ตาก	สุโขทัย	
ก�าแพงเพชร	แม่ฮ่องสอน	แพร่	น่าน	นครสวรรค์	พิจิตร	อุทัยธานี	พิษณุโลก	และเพชรบูรณ์
	 	 ๑.๑	 การส่งเสริมประชาสัมพันธ์	๒๒๑	หมู่บ้าน
		 	 ๑.๒	 การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ	๒๒๑	หมู่บ้าน
		 	 ๑.๓	 การติดตามและอ�านวยการผลการด�าเนินงาน	๒๒๑	หมู่บ้าน

 ๒. กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า
	 	 ด�าเนนิการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพป่าชมุชนระดบัจงัหวดั	จ�านวน	๕	จงัหวดั	๔๐๐	คน	ได้แก่	จงัหวดัเชยีงราย	
ก�าแพงเพชร	เพชรบูรณ์	แพร่	และน่าน
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 ๓. สร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 
	 	 ด�าเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ	 รวม	 ๒,๖๓๐	 ไร่	 ได้แก่	 จังหวัด
แม่ฮ่องสอน	๕๓๐	ไร่	เชียงราย	๕๐	ไร่	พะเยา	๑๐๐	ไร่	น่าน	๑๐๐	ไร่	ล�าปาง	
๑,๑๐๐	ไร่	แพร่	๑๐๐	ไร่	อุตรดิตถ์	๓๐๐	ไร่	ตาก	๕๐	ไร่	พิษณุโลก	๑๐๐	ไร่	
สุโขทัย	๕๐	ไร่	ก�าแพงเพชร	๕๐	ไร่	และเพชรบูรณ์	๑๐๐	ไร่

 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
	 	 ด�าเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่	 จังหวัด
อุดรธานี	เลย	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	และสกลนคร
	 	 ๑.๑		การส่งเสริมประชาสัมพันธ์	๗๐	หมู่บ้าน
		 	 ๑.๒		การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ	๗๐	
หมู่บ้าน
		 	 ๑.๓		การติดตามและอ�านวยการผลการด�าเนนิงาน	๗๐	หมูบ้่าน
 ๒. กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า
	 	 ๒.๑	 ด�าเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนระดับจังหวัด	
จ�านวน	๑	จังหวัด	๑๐๐	คน	ได้แก่	จังหวัดสกลนคร
	 	 ๒.๒	 ด�าเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนระดับอ�าเภอ	
จ�านวน	๑	จังหวัด		๕๔๐	คน	ได้แก่	จังหวัดสกลนคร

 ๓. สร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
	 	 ด�าเนนิการในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	รวม	๓,๐๐๐	ไร่	ได้แก่	จงัหวดัสกลนคร	๒,๘๕๐	ไร่	นครราชสมีา	
๑๐๐	ไร่	และชัยภูมิ	๕๐	ไร่
 ๔. โครงการจัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน
	 	 จัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	จ�านวน	๘	กิโลเมตร	ในพื้นที่	๓	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	
และสกลนคร
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 ๓. โครงการจัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน
	 	 จัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	จ�านวน	๖	กิโลเมตร	ในพื้นที่	๔	
จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดสงขลา	สตูล	กระบี่	และพังงา

 ภำคใต้
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
	 	 ด�าเนินการในพื้นที่ภาคใต้	 ได้แก่	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ชุมพร	
ระนอง	นครศรีธรรมราช	ตรัง	พัทลุง	กระบี่	พังงา	ภูเก็ต	สงขลา	และสตูล
	 	 ๑.๑	 การส่งเสริมประชาสัมพันธ์	๑๒	หมู่บ้าน
		 	 ๑.๒	 การบรหิารจดัการพืน้ทีโ่ดยการสนบัสนนุจากภาครฐั	๑๒	
หมู่บ้าน
		 	 ๑.๓	 การติดตามและอ�านวยการผลการด�าเนนิงาน	๑๒	หมูบ้่าน
 ๒. กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า
	 	 ๒.๑	 ด�าเนนิการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพป่าชมุชนระดบัจงัหวดั	
จ�านวน	๒	จังหวัด	๑๕๐	คน	ได้แก่	จังหวัดสตูล	และตรัง
	 	 ๒.๒	 ด�าเนนิการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพป่าชมุชนระดบัอ�าเภอ	
จ�านวน	๑	จังหวัด	๒๔๐	คน	ได้แก่	จังหวัดสตูล

 ภำคตะวันออก
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
	 	 ด�าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี	 ระยอง	 จันทบุรี	 ตราด	 และ
ปราจีนบุรี
	 	 ๑.๑	 การส่งเสริมประชาสัมพันธ์	๓๕	หมู่บ้าน
		 	 ๑.๒	 การบรหิารจดัการพืน้ทีโ่ดยการสนบัสนนุจากภาครฐั	๓๕	
หมู่บ้าน
		 	 ๑.๓	การตดิตามและอ�านวยการผลการด�าเนนิงาน	๓๕	หมูบ้่าน
 ๒. กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า
	 	 ๒.๑	 ด�าเนนิการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพป่าชมุชนระดับจังหวดั	
จ�านวน	๕	จงัหวัด	๔๕๐	คน	ได้แก่	จงัหวัดฉะเชงิเทรา	ตราด	ระยอง	ชลบรุ	ีและ
จันทบุรี
	 	 ๒.๒	 ด�าเนนิการส่งเสรมิพฒันาศักยภาพป่าชมุชนระดบัอ�าเภอ	
จ�านวน	๔	จังหวัด	๑,๒๒๐	คน	ได้แก่	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ตราด	ระยอง	และ
จันทบุรี

 ๓. โครงการจัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน
	 	 จัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	จ�านวน	๒	กิโลเมตร	ในพื้นที่	๒	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดราชบุรี	และกาญจนบุรี
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   สำระส�ำคัญ
	 กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานทีส่นองงานพระราชด�ารด้ิานการอนรัุกษ์ทรพัยากรป่าไม้มาอย่างต่อเนือ่ง	โดยมจีดุมุ่งหมาย 

เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพระราชด�าริ	ให้เกิดความสมดุลของระบบ

นิเวศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น	 และสามารถอยู่ร่วมกับป่า 

ได้อย่างเก้ือกูลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงได้น้อมน�า	 ขยายผล	 และเผยแพร่	 “ศาสตร์พระราชา”	 

เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพในการทรงงานเพื่อปวงพสกนิกรชาวไทย	 พระราชกรณียกิจ

และแนวพระราชด�าริ	 โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 หลักการทรงงาน	 ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	และเพือ่ให้ชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบพ้ืนทีป่่าได้เกิดจติส�านกึรกัและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตใินท้องถ่ินของตนเอง	 

และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนตลอดไป

กิจกรรมน้อมน�ำศำสตร์พระรำชำให้คนอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงยั่งยืน

   ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ๑.		เพาะช�าหญ้าแฝก

	 ๒.		รณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันส�าคัญ

	 ๓.		ครูป่าไม้สืบสานแนวพระราชด�าริ

ภำคเหนือ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำคตะวันออก
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ภำคกลำง

ภำคใต้

   สำระส�ำคัญ
 กรมป่าไม้ได้จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 (รสทป.)	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 จนถึงปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว	 กรมป่าไม้จะมอบผ้าผูกคอ	 “พิทักษ์ป่า	 เพื่อรักษาชีวิต”	 ซ่ึงได้ขอพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาต	จากสมเด็จพระนางเจ้าสริิกต์ิิ	พระบรมราชินนีาถ	พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง	อญัเชิญพระนามาภิไธย

ย่อ	 สก.	 ประดับบนผ้าผูกคอ	 และมอบให้ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 หลังเสร็จการฝึกอบรมเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็น 

สริมิงคล	และเป็นเครือ่งยดึมัน่ในอดุมการณ์ทีจ่ะกระท�าความด	ีสร้างความสามคัคเีป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัในการท่ีจะพทิกัษ์

รักษาดูแลพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป	 ส�าหรับชุมชนหรือหมู่บ้านใดเมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการราษฎร

อาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 (รสทป.)	 ไปแล้ว	 จะมีการรวมตัวของหมู่บ้านหรือชุมชน	 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 ในชุมชน 

ของตนเอง	 จนมีการจัดตั้งเป็นองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 (รสทป.)	 ในพื้นท่ีภาคเหนือ	 เพื่อรักษาสภาพป่าที่มี 

ความอุดมสมบรูณ์	และไม่ให้มกีารลกัลอบตัดไม้ท�าลายป่า	หรอืบุกรกุพืน้ท่ีป่า	อนัจะน�าไปสูก่ารขอพระราชทานธง	“พทัิกษ์ป่า	 

เพื่อรักษาชีวิต”	 จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ตามโครงการธง	 

“พิทักษ์ป่า	เพื่อรักษาชีวิต”	ต่อไป

กิจกรรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.)

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ภำคเหนือ
	 จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	(รสทป.)	ในพื้นที่ภาคเหนือ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	จนถึงปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๒	มีการจัดฝึกอบรมในส่วนของกรมป่าไม้	จ�านวน	๖๖	รุ่น	มีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว	ประมาณ	๖,๕๗๒	คน	 

มีการท�าฝายชะลอน�้า	ท�าแนวกันไฟ	และปลูกต้นไม้เนื่องในวันส�าคัญต่างๆ
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 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
 จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 (รสทป.)	 ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 

จนถึงปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 มีการจัดฝึกอบรมในส่วนของกรมป่าไม้	 จ�านวน	 ๔๗	 รุ่น	 มีผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว	

ประมาณ	๔,๔๓๘	คน	มีการจัดอบรมเยาวชน	ปลูกป่าเนื่องในส�าคัญต่างๆ	และจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า

 ภำคตะวันออก
	 จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า	(รสทป.)	ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	จนถงึปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๒	มีการจัดฝึกอบรมในส่วนของกรมป่าไม้	 จ�านวน	๑๑	 รุ่น	 มีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วประมาณ	๑,๐๔๕	 คน	 

มีการท�าพิธีบวชป่า	ท�าฝายชะลอน�้า	และร่วมดับไฟป่ากับเจ้าหน้าที่
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 ภำคกลำง
	 จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	(รสทป.)	ในพื้นที่ภาคกลาง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	จนถึงปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๒	มีการจัดฝึกอบรมในส่วนของกรมป่าไม้	จ�านวน	๒๒	รุ่น	มีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว	ประมาณ	๒,๑๓๓	คน	 

มีการปลูกป่าเนื่องในวัน	๑๒	สิงหา	มหาราชินี	ท�าฝายชะลอน�้า	และลาดตระเวนในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่

 ภำคใต้
	 จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 (รสทป.)	 ในพื้นที่ภาคใต้	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 จนถึงปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	มีการจัดฝึกอบรมในส่วนของกรมป่าไม้	จ�านวน	๓๖	รุ่น	มีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว	ประมาณ	๓,๖๗๑	คน	 

มีการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า	ออกลาดตระเวนกับเจ้าหน้าที่	และปลูกต้นไม้เนื่องในวันส�าคัญต่างๆ
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   สำระส�ำคัญ
	 กิจกรรมจัดท�าแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้	 เป็นกิจกรรมการจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติทุกป่าให้มีความชัดเจน	

ตามมาตรา	๘	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	ซึ่งด�าเนินการในแนวเขตพื้นที่เป้าหมายที่มีความเร่งด่วน

และล่อแหลมต่อการถูกบุกรุก	ซึ่งมีวิธีด�าเนินการ	ดังนี้	

	 ๑.	 เตรียมข้อมูลเพื่อการส�ารวจรังวัดซ่อมแซมแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

	 	 ๑.๑	 ข้อมูลการรังวัดซ่อมแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

	 	 ๑.๒	 แผนที่ท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

	 	 ๑.๓	 สมุดจดรายการรังวัด	(Field	Book)

	 	 ๑.๔	 แผนที่ภูมิประเทศ	มาตราส่วน	๑:๕๐,๐๐๐	/	แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

	 ๒.	 ประชุมชี้แจงราษฎรที่ตั้งถิ่นฐานใกล้กับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่จะด�าเนินการ	 และชี้แจงต่อที่ประชุม

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดท�าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

	 ๓.	 ท�าการส�ารวจรังวัดพื้นที่และฝังหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรมจัดท�ำแนวเขตในพ้ืนที่ป่ำไม้

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ด�าเนินการฝังหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ในท้องที่ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้	ที่	๘	(นครราชสีมา)	จ�านวน	๑	

ป่าสงวนแห่งชาติ	คือ	ป่าพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทาง	๓๘	กิโลเมตร
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   สำระส�ำคัญ
 ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีความต้องการไม้ในกลุ่ม

การใช้ไม้หลักของประเทศประมาณ	๕๘	 ล้านตันต่อปี	 และจากการประมาณการคาดว่าในปี	 ๒๕๗๙	 จะมีความต้องการ

ใช้ไม้ในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นถึง	 ๑๕๖	 ล้านตัน	 แต่ไม้โตเร็วท่ีเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมไม้มีปริมาณไม่เพียงพอ 

ที่จะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมไม้แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้โตเร็วเพื่อ

รองรบัอุตสาหกรรมทีใ่ช้ไม้เป็นวตัถดุบิ	โดยด�าเนนิการส่งเสรมิให้ปลกูไม้โตเรว็ในพ้ืนทีเ่อกชนโดยเฉพาะพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม 

แก่การท�าเกษตรกรรม

	 กรมป่าไม้	 จึงได้จัดท�าโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและ 

รายได้ให้แก่ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนและสามารถพึ่งตนเองได้รวมถึงมีวัตถุดิบไม้โตเร็วรองรับอุตสาหกรรม 

ที่ใช้เป็นวัตถุดิบเสริมเพิ่มเติมจากการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้โตเร็ว

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ๑.	 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

	 	 ๑.๑	 ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๑๖๒	ราย	เนื้อที่	๑,๙๐๐	ไร่	

	 	 ๑.๒	 สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่ละ	๓๐๐	ต้น	

	 	 ๑.๓	 จ่ายเงินสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร	 ปีที่	 ๑	 ไร่ละ	 ๑,๕๐๐	 บาท	 จ�านวนเงินทั้งสิ้น	

๒,๘๕๐,๐๐๐	บาท

	 ๒.	 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

	 	 ๒.๑	 ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๑๘๙	ราย	เนื้อที่	๑,๔๑๔	ไร่

	 	 ๒.๒	 สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่ละ	๘๐๐	ต้น
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   สำระส�ำคัญ
 ด�าเนินการผลิตกล้าไม้มีค่าและไม้ถ่ินเดิม	 แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีภาคใต้ได้น�าไปปลูกเพื่อการส่งเสริม

การปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมและเงินมรดกในพื้นที่สวนยางพารา	 ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทาง

ชีวภาพของระบบนิเวศกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ	 และเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว	 ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมเพำะช�ำกล้ำไม้เพ่ือส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำเป็นเงินออมและเงินมรดก
ในพ้ืนที่สวนยำงพำรำ

   ผลกำรด�ำเนินงำน
 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	หน่วยงานเพาะช�ากล้าไม้ด�าเนินการเพาะช�ากล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 

เป็นเงินออมและเงินมรดกในพื้นที่สวนยางพารา	จ�านวน	๓๗๕,๐๐๐	กล้า	เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน	เอกชน	ชุมชนและ

องค์กรปกครองท้องถิ่น	รวมทั้งทุกภาคส่วน		
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ผลงำนส�ำคัญอื่น
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	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๑๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 กองกิจการ 

ในพระองค์	๙๐๔	ส�านักงานราชเลขานกุาร	ในพระองค์	พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 

กรุงเทพมหานคร	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 

วชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย	 กิจกรรม	 “รวมใจไทย	

ปลูกต้นไม้	 เพ่ือแผ่นดิน”	 ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมพิธีเชิญพระราชกระแสทรง

ชมเชย	 ประกอบด้วย	 นายเสริมยศ	 สมมั่น	 ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นายอรรถพล	เจริญชันษา	อธิบดีกรม

ป่าไม้	นายเฉลิมชัย	ปาปะทา	รองอธิบดีกรมอุทยาน	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	

นายป่ินสักก์	สรุสัวด	ีและนายจเรศกัดิ	์นนัตะวงษ์	รองอธบิดกีรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง	 พร้อมด้วยนายยรรยง	 กางการ	 ผู้อ�านวยการส�านัก 

ส่งเสริมการปลูกป่า	นางวราวรรณ	ธนะกิจรุ่งเรือง	ผู้อ�านวยการส�านักแผน

งานและสารสนเทศ	 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี	 โดยกิจกรรม	

“รวมใจไทย	 ปลูกต้นไม้	 เพ่ือแผ่นดิน”	 ภายใต้	 “โครงการและกิจกรรม

ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”	 เนื่องในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึก	 ในการ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 หวงแหนและ 

มุ่งมั่นที่จะช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	 ซ่ึงปัจจุบันมีต้นไม้ท่ี

ปลกูและลงทะเบยีนมากกว่า	๗.๕	ล้านต้น	(เป้าหมาย	๑๐	ล้านต้น)	มผีูร่้วม

โครงการแล้วเกือบ	๑.๓	แสนคน	นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด

มไิด้	ทีพ่ระองค์ทรงพระราชทานพระราชกระแสทรงชมเชย	และขอน้อมน�า

พระราชกระแสทรงชมเชย	ให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานและผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

ทกุคน	เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจและเป็นพลงัในการปฏบิตัหิน้าทีป่กป้องรกัษา

ทรัพยากรป่าไม้เพื่อลูกหลานไทยสืบไป

ผลงำนส�ำคัญอื่น

พิธีเชิญพระรำชกระแสทรงชมเชย กำรจัดท�ำกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 
เพ่ือแผ่นดิน”
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 เม่ือวันเสาร์ท่ี	 ๑๘	 พฤษภาคม	๒๕๖๒	นายอรรถพล	 เจริญชันษา	 อธิบดีกรมป่าไม้	 เป็นประธานในกิจกรรม 

ปลกูต้นไม้	เนือ่งในวนัวสิาขบชูา	ซึง่เป็น	“วนัต้นไม้ประจ�าปีของชาต”ิ	ณ	ดอยจระเข้	บรเิวณอ่างเกบ็น�า้	ป่ากุม่	(ห้วยถ�า้เสอื)	

ต�าบลป่าตงึ	อ�าเภอแม่จนั	จงัหวดัเชยีงราย	โดยม	ีนายสมศกัดิ	์เจยีมสงวนวงค์	ผูอ้�านวยการส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที	่๒	

(เชียงราย)	นายสมบูรณ์	ธีรบัณฑิตกุล	ผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากร	ป่าไม้ที่	๓	สาขาแพร่	ปลัดอาวุโส	อ�าเภอแม่จัน	 

(รักษาการนายอ�าเภอแม่จนั)	นายก	อบต.ป่าตงึ	หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที	่๓๑	ก�านนัต�าบลป่าตงึ	ผูใ้หญ่บ้านต�าบลป่าตงึ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนประชาชนในพื้นที่	เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรป่าไม้	 ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาต	ิ 

อันเกิดจากการตัดไม้ท�าลายป่า	ระบบนิเวศขาดสมดุล	อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญ	

คุณค่าประโยชน์ของต้นไม้และป่าไม้	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ	 เป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐบาลในการฟื้นฟูสภาพป่า	 ให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์	 รวมทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ	 เนื่องในพระราชพิธ ี

บรมราชาภิเษก	เพื่อเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชานี้

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสำขบูชำ
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	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๔	ตุลาคม	๒๕๖๒	นายวราวุธ	 ศิลปอาชา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโครงการ	 “คนรักษ์ป่า	 ป่ารักชุมชน”	 

โดยกรมป่าไม้	ร่วมกับ	บริษัท	ราช	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดขึ้น	โดยมี	นายกิจจา	ศรีพัฑฒางกุระ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	

บริษัท	ราช	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	กล่าวถึงเจตนารมณ์ของโครงการฯ	นายอรรถพล	เจริญชันษา	อธิบดีกรมป่าไม้	กล่าวถึง 

ความส�าเร็จจากการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้	พร้อมด้วย	 นายธเนศพล	 ธนบุณยวัฒน	์ เลขานุการรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	นายจตพุร	บุรษุพฒัน์	ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 

นายอดิศร	นุชด�ารงค์	รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ผูบ้รหิารในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 ผู้บริหารของบริษัท	 ราช	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และเครือข่ายป่าชุมชนท่ีได้รับการคัดเลือกท้ัง	๘	 แห่ง	 

เข้าร่วมในพิธี	ณ	ห้องแกรนด์	เอบี	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์คอนเวนชั่น	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	

	 โดยในปี	๒๕๖๒	มีป่าชุมชนที่เข้ารับรางวัล	๘	ป่าชุมชน	ดังนี้

	 -		 รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ	 ป่าชุมชนบ้านปี้	 จังหวัดพะเยา	 รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และรางวัล		รองชนะเลิศ	อีก	๓	ป่าชุมชน

	 -		 รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศดีเด่นด้าน	“ป่าชุมชน	:	สืบสาน	รักษา	ต่อยอด	สร้างสุขปวงประชา”	ป่าชุมชนบ้าน

แม่ขมิง	จังหวัดแพร่	และรางวัลรองชนะเลิศ	อีก	๓	ป่าชุมชน	

	 นอกจากนี้ยังมีป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลในโครงการ	“คนรักษ์ป่า	ป่ารักชุมชน”	รวม	๑๔๗	ป่าชุมชน	ซึ่งนับเป็น

โครงการต้นแบบความร่วมมือภาครัฐและเอกชน	 ท่ีมุ่งส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกด้วยแนวคิดการปลูกป่าในใจคนและ 

ขบัเคล่ือนงานด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในรปูแบบของป่าชมุชน	ทัง้นี	้กรมป่าไม้มเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่จ�านวนป่าชมุชน

ให้ถึง	๑๐	ล้านไร่	ภายในระยะเวลา	๕	ปี

โครงกำร “คนรักษ์ป่ำ ป่ำรักชุมชน” โดยกรมป่ำไม้ ร่วมกับ บริษัท รำช กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน)
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 เมื่อวันอังคารที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๖๒	นายอรรถพล	

เจริญชันษา	 อธิบดีกรมป่าไม้	 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแจก

กล้าไม้ดอกสีเหลืองจ�านวน	๑๐๑,๐๑๐	ต้น	เนื่องในโอกาสมหา

มงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

ในวันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๒	เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและ

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนกิรชาวไทย	โดยมี	 

นายยรรยง	 กางการ	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการปลูกป่า	

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว	 ทั้งนี	้ 

มีนายจิระศักด์ิ	 ชูความดี	 รองอธิบดีกรมป่าไม้	 นางวิลาวัณย์	

กิจกรรมแจกกล้ำไม้ดอกสีเหลืองจ�ำนวน ๑๐๑,๐๑๐ ต้น เนื่องในโอกำสมหำมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

วเิชยีรนพรตัน์	ผูต้รวจราชการกรมป่าไม้	ผูบ้รหิารกรมป่าไม้	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที	่และประชาชนท่ีมารบักล้าไม้เข้าร่วมงาน	

ส�าหรับกิจกรรมภายในงาน	อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบต้นรวงผึ้งให้กับผู้มาลงทะเบียน	๑๐	ท่านแรก	จากนั้นอธิบดีกรมป่าไม้	

พร้อมผู้บริหารร่วมแจกกล้าไม้ดอกสีเหลืองให้กับประชาชนที่มารอรับกล้าไม้	ณ	บริเวณโซนด้านหน้ากรมป่าไม้
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 เมื่อวันพุธที่	๒๓	มกราคม	๒๕๖๒	

นายอรรถพล	เจรญิชนัษา	อธบิดกีรมป่าไม้	เป็น

ประธานเปิดโครงการ	“ลดพลาสติก	ลดขยะ 

รักษ์สิ่งแวดล้อม	เริ่มต้นที่เรา”	ณ	ลานสมาน

มิตร	 คิดดี	 พูดดี	 ท�าดี	 โดยมี	 นายปรมินทร	์

วงศ์สุวัฒน์	 นางอ�านวยพร	 ชลด�ารงค์กุล	 

รองอธิบดกีรมป่าไม้	นายธวชัชยั	ลดักรดู	ผูต้รวจ 

ราชการกรมป่าไม้	 ผู้บริหาร	 ข้าราชการและ

เจ้าหน้าทีใ่นสงักัดกรมป่าไม้	เข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและ 

งดใช้โฟมบรรจุอาหาร	 พร้อมทั้งน�าร ่อง

ก�าหนดให้ทุกวันอังคารห้ามน�าถุงพลาสติกหู

หิ้วเข้าภายในอาคารส�านักงาน	 และรณรงค์

ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันคัดแยกขยะ	 เพื่อช่วยลด

ขยะต้นทาง	นอกจากนี้	ยังได้ร่วมเดินรณรงค์

กจิกรรม	“ใครถอืถงุผ้า	ยกมอืขึน้”	ณ	บรเิวณ

ตลาดนัดกรมป่าไม้	เพือ่สร้างความตระหนกัรู้ 

ให้แก่แม่ค้าและประชาชนถึงความส�าคัญ 

ในการแก้ไขปัญหาขยะ	 ซึ่งรัฐบาลก�าหนด 

ให้เป็นวาระแห่งชาติ

โครงกำร “ลดพลำสติก ลดขยะ รักษ์ส่ิงแวดล้อม เริ่มต้นที่เรำ”
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	 ตามความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

และสาธารณรัฐเกาหลี	 ตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 -	 ๒๕๖๒	 

เพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วย

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล	 

ซึ่งจะด�าเนินงานใน	๓	 ประเทศ	 ได้แก่	 ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	 

และไทย	 โดยในส่วนของประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชุมชนน�าร่อง

จ�านวน	๓	แห่ง	ได้แก่

โครงกำร “Facilitating the Participatory Planning of Community-based 
Forest Management Using Geographic Information System and 
Remote Sensing Technologies in Forest Resources Management 
in the Philippines, Indonesia and Thailand”

	 ๑)	 ป่าชุมชนต�าบลแม่ทา	อ�าเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่

	 ๒)	 ป่าชุมชนต�าบลสหกรณ์นิคม	อ�าเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี

	 ๓)	 ป่าชุมชนต�าบลคลองชะอุ่น	อ�าเภอพนม	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 ผลการด�าเนินงาน	ในปี	๒๕๖๒	ประกอบไปด้วย	การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	ป้องกันไฟป่า	ดูแลพื้นที่ปลูกเรือน

เพาะช�า	 และป่าชุมชน	 พัฒนาฐานข้อมูล	 จัดหาอุปกรณ์ส�าหรับสนับสนุนการด�าเนินโครงการฯ	 ติดตามและประเมินผล 

ในพื้นที่ป่าชุมชนดังกล่าว	
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กำรประเมินส่วนรำชกำร
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ

ในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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