
งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม

แผนงบประมำณ แผนงบประมำณ แผนงบประมำณ แผนงบประมำณ

รวมงบประมำณท่ีได้รับ 11,000,400.00                        24,900,100.00                          1,316,000.00                            37,216,500.00                      

2. แผนงำนพ้ืนฐำน

2.1 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1.1) ผลผลิต พ้ืนท่ีป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร

(1) กิจกรรมหลักป้องกันรักษำป่ำ

(1.2) กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 2,973,600.00                              2,973,600.00                           

(2) กิจกรรมหลักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ -                                          

(2.1) กิจกรรมจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ 300,000.00                                300,000.00                              

(2.2) กิจกรรมจัดกำรแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 30,000.00                                  30,000.00                                

(2.3) กิจกรรมโครงกำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ 50,000.00                                  50,000.00                                

(3) กิจกรรมหลักส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว -                                          

(3.1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 159,000.00                                159,000.00                              

(3.2) กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยเกษตรกรอำชีพปลูกสวนป่ำ 195,000.00                                195,000.00                              

(3.3) กิจกรรมพัฒนำป่ำชุมชนเมืองเพ่ือลดสภำวะโลกร้อน 82,800.00                                  82,800.00                                

(4) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้ -                                          

(4.1) กิจกรรมบ ำรุงรักษำป่ำ -                                          

  - กิจกรรมบ ำรุงรักษำป่ำ (งำนบ ำรุงรักษำป่ำ) 677,400.00                                   677,400.00                              

  - กิจกรรมบ ำรุงรักษำป่ำ (งำนพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน) 1,254,600.00                                 1,254,600.00                           

  - กิจกรรมบ ำรุงรักษำป่ำ (งำนโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ) 342,000.00                                   342,000.00                              

  - กิจกรรมบ ำรุงรักษำป่ำ (งำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัย) 64,900.00                                     64,900.00                                

(4.2) กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว -                                          

  - กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (งำนเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ) 108,000.00                                12,659,900.00                               12,767,900.00                         

  - กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (งำนพัฒนำป่ำชุมชนเมืองเพ่ือลดสภำวะโลกร้อน ) 390,300.00                                   390,300.00                              

  - กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (งำนส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ) 1,235,000.00                                 1,235,000.00                           

  - กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (งำนบริหำรกิจกำรงำนวิจัย) 38,000.00                                     38,000.00                                

(4.3) กิจกรรมเพ่ิมศักยภำพงำนเพำะช ำกล้ำไม้ 431,400.00                                   431,400.00                              

(5) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนำกำรป่ำไม้ -                                          

(5.1) กิจกรรมพัฒนำป่ำไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ำยบูรณำกำร 76,100.00                                  76,100.00                                

(5.2) กิจกรรมพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน 131,100.00                                916,300.00                                   1,047,400.00                           

(5.3) กิจกรรมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี 30,000.00                                  30,000.00                                

(5.4) กิจกรรมโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 380,000.00                                380,000.00                              

(6) กิจกรรมหลักบริหำรจัดกำรงำนป่ำไม้ -                                          

(6.1) กิจกรรมอ ำนวยกำรงำนแผนงำนและสำรสนเทศ 1,259,000.00                              1,259,000.00                           

(6.2) กิจกรรมเพ่ิมศักยภำพกำรจัดกำรงำนป่ำไม้ 987,200.00                                   987,200.00                              

(7) กิจกรรมหลักบริกำรงำนป่ำไม้ -                                          

(7.1) กิจกรรมบริกำรด้ำนกำรอนุญำต 202,000.00                                202,000.00                              

(8) กิจกรรมหลักพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศป่ำไม้ -                                          

(8.1) กิจกรรมพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 250,000.00                                250,000.00                              

(9) กิจกรรมหลักบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ -                                          

(9.1) กิจกรรมบริหำรจัดกำรงำนวิจัย 671,600.00                                10,300.00                                     681,900.00                              

(9.2) กิจกรรมพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 44,000.00                                  44,000.00                                

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ -                                          3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันกำรท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติ -                                          

1) โครงกำรป้องกันรักษำป่ำ พัฒนำและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว -                                          

(1) กิจกรรมหลักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ -                                          

(1.3) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันรักษำป่ำ 620,800.00                                620,800.00                              

(1.4) กิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน 55,000.00                                  205,600.00                                   260,600.00                              

(2) กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงมีส่วนร่วม -                                          

(2.1) กิจกรรมพัฒนำเครือข่ำยป่ำชุมชน พิทักษ์ป่ำ พัฒนำชำติ 49,100.00                                  49,100.00                                

(3) กิจกรรมหลักส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร -                                          (3.2) กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพ่ือส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักร 45,000.00                                  45,000.00                                

(3.3) กิจกรรมรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพ่ือสนับสนุนกำรรับรองถ่ินก ำเนิด Rules of Origin (ROO) 
ตำมกฎ AEC และกำรออกใบอนุญำตส่งออก 120,000.00                                120,000.00                              

(3.4) กิจกรรมจัดท ำมำตรฐำนควำมถูกต้องตำมกฎหมำยเพ่ือรองรับ พรบ .สวนป่ำ และมำตรฐำนอ่ืนๆใน
ระดับสำกล 104,700.00                                104,700.00                              

(3.5) กิจกรรมโครงกำรสนับสนุนกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 10,600.00                                  800,000.00                                   810,600.00                              

(3.6) กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้ยำงพำรำและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 8,800.00                                    8,800.00                                  

(5) กิจกรรมหลักส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน -                                          

(5.1) กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 1,316,000.00                                 1,316,000.00                           

(5.2) กิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ .ศ. 2562 306,000.00                                306,000.00                              

(6) กิจกรรมหลักส่งเสริมกำรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว -                                          

(6.1) กิจกรรมรุกขกร 40,000.00                                  40,000.00                                

(6.2) กิจกรรมผลิตกล้ำไม้ -                                          

  - กิจกรรมผลิตกล้ำไม้ (งำนผลิตกล้ำไม้) 4,000.00                                    2,147,200.00                                 2,151,200.00                           

  - กิจกรรมผลิตกล้ำไม้ (งำนโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้ยำงพำรำและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ) 58,000.00                                     58,000.00                                

2)โครงกำรบริหำรจัดกำรท่ีดินป่ำไม้อย่ำงเป็นระบบและเป็นธรรม -                                          

2.1) กิจกรรมหลักกำรจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ในระดับพ้ืนท่ี -                                          

(1) กิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรท่ีดินและป่ำไม้เพ่ือจัดท ำข้อมูลท่ีดินท ำกินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดินในพ้ืนท่ี
ป่ำไม้ถำวร 320,000.00                                320,000.00                              

(2) กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนท่ีเพ่ือจัดหำท่ีดินท ำกินให้ชุมชนในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ และกำรบริกำรด้ำน
กำรอนุญำตในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ -                                          

  - กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ เพ่ือกำรจัดหำท่ีดินท ำกินให้ชุมชน 121,400.00                                121,400.00                              

  - กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐำนกำรอนุญำต ให้เข้ำท ำประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ 27,900.00                                  27,900.00                                

(4) กิจกรรมตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำรใช้ท่ีดินของผู้ได้รับกำรจัดกำรท่ีดินตำมโครงกำร
จัดท่ีดินท ำกินให้ชุมชน 164,000.00                                164,000.00                              

(5) กิจกรรมโครงกำรบริหำรจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ท้ังระบบ 40,000.00                                  2,682,000.00                                 2,722,000.00                           

(6) กิจกรรมโครงกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีดินและป่ำไม้ระดับพ้ืนท่ี 1,640,000.00                              1,640,000.00                           

2.2) กิจกรรมหลักปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐและฐำนข้อมูลป่ำไม้ระดับพ้ืนท่ี -                                          

(1) กิจกรรมประชำพิจำรณ์ร่ำงกฎกระทรวงป่ำสงวนแห่งชำติ ภำยหลังจำกกำรปรับปรุงแผนท่ีแนวเขต
ท่ีดินของรัฐแบบบูรณำกำรมำตรำส่วน 1:4,000 (One Map) เพ่ือประกำศเป็นกฎหมำย 380,900.00                                380,900.00                              

แผนงำน/ผลผลิต/กิจกรรม


