
103

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

กรมปาไม

ที่ผานมาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศถูกใชในการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งทางดาน

เศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นดวย สงผลให

ทรัพยากรธรรมชาติไดลดนอยและเสื่อมโทรมลงไป โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม เน่ืองจากปริมาณการ

ใชภายในประเทศ ไมสอดคลองกับปริมาณที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ  ดังน้ันการจัดทําแผน

ปฏิบัติราชการของกรมปาไมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไขปญหาดังกลาว ใหสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน

กรมปาไม ในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการอนุรักษ สงวน 

คุมครอง ทํานุบํารุงปา  การจัดการปาชุมชน และการดําเนินงานเกี่ยวกับการปาไม การเก็บหาของปา 

การใชประโยชนในที่ดินปาไม เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ มีความมุงมั่นที่จะนํานโยบาย

ของรัฐบาลแผนบริหารราชการแผนดิน และปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม นําไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลสําเร็จ โดยมีจุดมุงหมายใน 4 ปขางหนา คือการปองกัน ดู

แลรักษา ปาสงวนแหงชาติ ปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และปาไมถาวรใหคง

อยูใหได รวมถึงการดําเนินการตรวจสอบและพิสูจนสิทธิทํากินใหแกราษฎรในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

ใหแลวเสร็จ ตลอดจนสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง

ในปจจุบันที่โลกมีการจัดระเบียบใหม หรือที่เรียกวายุคโลกาภิวัตน ถือเปนยุคของการ

เปล่ียนแปลงและการแขงขัน โดยอาศัยภูมิปญญาที่อยูบนฐานของเทคโนโลยี การช้ีนําการบริหาร 

การตัดสินใจ สั่งการ ประชาชนโดยทั่วไปใหความสนใจยอมรับ และเห็นดวยที่มีการเปลี่ยนแปลง ดัง

น้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใหได

สําหรับสถานการณปาไมของประเทศนั้น กลาวโดยรวมพบวาการบุกรุกถือครอบครอง

ที่ดินปาไมและตัดไมทําลายปายังคงมีอยู การสั่งไมจากตางประเทศเขามาสนองความตองการใชภาย

ในประเทศมีมากขึ้น และท่ีสําคัญความขัดแยง ระหวางเจาหนาที่ปาไมผูมีหนาที่ดูแลรักษาปา และ

ประชาชนที่บุกรุกเขาไปทํากินอยูในปามีแนวโนมที่รุนแรงขึ้นในอนาคต

ทิศทางการทํางานของกรมปาไมในอนาคตนอกจากจะตองตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชน แตในขณะเดียวกันก็ตองทําหนาที่ดูแลรักษาปาใหอยูในสภาพที่สมบูรณที่สุดดวย ดัง

น้ันการใหความสําคัญตอบทบาทขององคการปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน รวมถึงการใหการ
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บริการที่ดีตอประชาชนจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในขณะนี้ การปฏิบัติดังกลาวจะประสบความสําเร็จตอง

ใหความสําคัญกับสิ่งตอไปน้ี ซึ่งจะสามารถแกไขปญหาได คือ

1. การรวมมือกับประชาชนในทองที่ องคการปกครองสวนทองถิ่น ในการรณรงคทํา

ความเขาใจการเขาถึงประชาชนที่บุกรุกเขาไปทํากินในพื้นที่ปาไม ปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตร มาเปน

การปลูกตนไมแบบวนเกษตร การทําสวนปา

2. ปรับปรุงการบริการประชาชนใหสะดวกและรวดเร็วขึ้น

3. มีกระบวนการกํากับดูแลที่ดี หมายถึงการสรางและเพิ่มความแข็งแรงใหกับระบบ

การตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่ และพรอมที่รับการตรวจสอบของสังคม ซึ่งนําไปสูการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังวิสัยทัศนของกรมปาไมที่วา “บริหารจัดการทรัพยากรปาไมใหสม

ประโยชนอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวม”

วิสัยทัศน  กรมปาไม

“ บริหารจัดการทรัพยากรปาไมใหสมประโยชนอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวม”

 ประเด็นยุทธศาสตร

ก. การอนุรักษและจัดการการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติเปน

              ไปอยางสมดุลและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข.  การบริหารจัดการเพื่อใหมีการใชประโยชนความหลากหลาย

     ทางชีวภาพอยางยั่งยืนและเปนธรรม

ง.  การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ

     โดยการมีสวนรวมและมีบูรณาการในทุกระดับ

ฉ.  การบริหารจัดการไปสูความเปนเลิศ
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ประเด็นยุทธศาสตร ก

การอนุรักษและจัดการการใชประโยชนทรัพยากรปาไมเปนไปอยางสมดุลและสอด

คลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังน้ี

(01-01-002), (01-03-013), (04-19-121), ( 04-19-124), ( 04-19-127)

เปาประสงค ทรัพยากรปาไม และที่ดินปาไมไดรับการปกปองดูแลรักษาและ

ฟนฟูใหมีความอุดมสมบรูณเพือ่เปนฐานการพฒันา ประเทศและ

การใชประโยชนของประชาชนอยางเหมาะสม

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 48-51

 จํานวนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ไดรับการปองกันและดูแล

รกัษา (ลานไร)

 จํานวนพื้นที่ปาไมที่สําคัญไดรับการฟนฟูใหมีความอุดมสมบูรณเพิ่ม

ขึ้น (ลานไร)

 จํานวนรายของราษฎรทีไ่ดรบัการตรวจสอบและรบัรองสทิธทิาํกนิในพืน้

ทีป่าสงวนแหงชาต ิ (ราย)

55.8

0.370

201,000

กลยุทธหลัก

 เพิ่มประสิทธิ์การคุมครองดูแลรักษาปองกันการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม

   เรงรัดฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เสื่อมโทรมใหกับคืนความสมบูรณ

   ลดความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรปาไมและท่ีดินของรัฐ โดยการใหสิทธิทํากินและ

    จัดระเบียบการใชประโยชน
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เจาภาพหลัก

กลุมภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ

 กรมปาไม

- สํานักจัดการและควบคุมปาไม

- สํานักสงเสริมการปลูกปา

- สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม

- กองการอนุญาต
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ประเด็นยุทธศาสตร  ข

การบรหิารจดัการเพือ่ใหมกีารใชประโยชนทรพัยากรปาไมและชวีภาพอยางมปีระ

สทิธภิาพและยัง่ยนื

มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังน้ี

(04-20-128), (04-20-129), (04-20-130), (04-23-144)

กลยุทธหลัก

 สรางกระบวนการเรียนรูและสํารวจจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องคความรู    

และภูมิปญญาทองถิ่น

  วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณคาการใชทรัพยากรปาไมและชีวภาพอยางยั่งยืน

  วิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเชิงรุกในดานการจัดการทรัพยากรปาไมและชีวภาพตลอดจนการ

   ใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เปาประสงค ทรัพยากรปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับ

ระบบนิเวศและระดับชุมชนไดรับการสํารวจคนหาและรวบรวม

ภูมิปญญาเพื่อการคุมครอง จัดการการเขาถึงและแบงปนการ

ใชประโยชนอยางเปนธรรมและยั่งยืน

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 48-51

• จํานวนผลงานวิจัยดานปาไมและชีวภาพที่ไดรับการวิจัยพัฒนาตอ

ยอดเพื่อเพิ่มคุณคาการใชประโยชนอยางยั่งยืน (เรื่อง)

10

• จํานวนผลิตภัณฑหรือจํานวนภูมิปญญาที่ไดรับการจดสิทธิบัตร

• งานวิจัยและพัฒนาดานปาไมที่นําไปประยุกตใชได (เรื่อง)

• ราษฎรที่ไดรับการสงเสริมการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา

(ครั้ง/คน)

2

60

49/19,400



108

กลยุทธหลัก  (ตอ)

  สํารวจสงเสริม พัฒนาและถายทอดการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา

เจาภาพหลัก

กลุมภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ

 กรมปาไม

- สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม
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ประเด็นยุทธศาสตร  ง

การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ

        โดยการมีสวนรวมและมีบูรณาการในทุกระดับ

มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังน้ี

(04-19-121), (04-19-124), (04-19-127), (04-20-130), (04-22-136), (04-22-138),         

เปาประสงค • ประชาชน เอกชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นรวมทั้งทุกภาคสวน  ตระหนักในสิทธิหนาที่และ มี

สวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมี

แหลงธรรมชาติเพื่อการศึกษาเรียนรู การนันทนาการ 

ซึ่งกอใหเกิดประโยชนทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและ

ความมั่นคง มั่งคั่งของชาติและประชาชนตลอดจนการ

มีสภาพสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเอื้อตอการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด เปาหมาย 48-51

• จํานวนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ที่มีการสงเสริมและ
จัดการโดยการมีสวนรวมของชุมชน (ลานไร)

• จํานวนพื้นที่ปาไมที่เพิ่มขึ้นโดยประชาชน (ลานไร)
- ปาเศรษฐกิจ
- ปาใชหน้ี
- ปาแบบ Reclaim

• จํานวนกลาไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ลานกลา)

• จํานวนหมูบานเปาหมายที่เขารวมโครงการหมูบานปาไม
     แผนใหม (หมูบาน)

2.00

0.303
0.37
0.40

278.75

7,600
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กลยุทธหลัก

 สงเสริมใหชุมชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดูแลรักษา ฟนฟูจัดการและพัฒนา

   ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน

 ศึกษา วิจัย และจัดการองคความรูเพื่อการประชาสัมพันธเผยแพรและสงเสริมการถายทอด

   ความรูเทคโนโลยี แลกเปล่ียนภูมิปญญารวมทั้งพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากร

   ธรรมชาติ การเฝาระวังภัยธรรมชาติใหกับกลุมเปาหมายและสาธารณชน

 คุมครองรักษาแหลงธรรมชาติ ซากดึกดําบรรพ รวมทั้งจัดการและพัฒนาแหลงเรียนรู

   แหลงนันทนาการทางธรรมชาติใหมีคุณภาพ มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

   และการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นและเอกชนรวมบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด เปาหมาย 48-51

• จํานวนสวนสาธารณะ ที่ไดรับการจัดตั้งและพัฒนาตามโครงการ
หน่ึงตําบลหนึ่งสวนสาธารณะ (แหง)

• จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมการจัดการปาชุมชน
(แหง)

• จํานวนสถาบันศาสนาที่เขารวมพัฒนาปาไม (แหง)

• จํานวนชุมชนที่ไดรับพัฒนาศักยภาพการจัดการพื้นที่ในรูปแบบวน
เกษตรและปาในเมือง (แหง)

• จํานวนหมูบานเปาหมายและ/หรือพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาการปาไม
ตามแนวพระราชดําริและ/หรือในเขตพื้นที่เฉพาะ (หมูบาน/พื้นที่)

• แหลงธรรมชาติไดรับการดูแลในรูปแบบของวนอุทยาน          
สวนรุกขชาติ และสวนพฤกษศาสตร (แหง)

• พันธุพืชปาที่มีศักยภาพและไดรับการพัฒนา

• กิจกรรมวิจัยบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น (โครงการ)

438

2,790

233

831

100

194

5

1
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กลยุทธหลัก    (ตอ)

 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรปาไม

 บริการ ประชาสัมพันธ เผยแพร สงเสริมถายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนภูมิปญญา รวมทั้ง

   พัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรปาไมใหกับกลุมเปาหมายและสาธารณะชน ศึกษา คนควา

   วิจัย และปรับปรุง

 บูรณาการเชิงรุกดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการเชิงรุก

เจาภาพหลัก

กลุมภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ

 กรมปาไม

- สํานักจัดการปาชุมชน

- สํานักจัดการและควบคุมปาไม

- สํานักสงเสริมการปลูกปา

- สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม

- กองการอนุญาต



112

ประเด็นยุทธศาสตร  ฉ

การบริหารจัดการไปสูความเปนเลิศ

มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังน้ี

 (06-32-189), (06-32-191), (06-32-192), (06-32-193), (06-32-194)

เปาประสงค • องคกร บุคลากร และระบบบริหารจัดการไดรับการปรับ

ปรุงและพัฒนาใหมีศักยภาพและมีขีดสมรรถนะในการ

ดําเนินงานตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหมและ

สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

• ภารกิจตามนโยบายเรงดวนที่ไดรับมอบหมายใหม รวม

ทั้งพันธกิจตามกฎหมายและนโยบายตอเนื่องไดรับการ

สนับสนุนใหสามารถปฏิบัติไดบรรลุผลตามวัตถุประสงค

ตัวชี้วัด เปาหมาย 48-51

• รอยละของความสําเร็จของการพัฒนาองคกรบุคลากร และการ
พัฒนากฎหมายดานปาไม (รอยละ)

• จํานวนเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตทางดานอุตสาหกรรมปาไม
และการใชประโยชนพื้นที่ปาไมที่ใหบริการหนวยงานและประชา
ชน โดยผานระบบ e-permit เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 ตอ
ป (ราย/เรื่อง)

• จํานวนระบบขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรปาไม (ระบบ)

• ประชาชนไดรับการบริการทางดานอุตสาหกรรมปาไมและการ
ใชประโยชนพื้นที่ปาไม (ราย)

• ระดับความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมใหมดานทรัพยากรปาไม
ที่ดําเนินการตามนโยบายขอสั่งการและมติ ค.ร.ม. ที่กําหนด
เพิ่มเติมหรือบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น

95

700/1

10

85,000

4
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กลยุทธหลัก

 ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกระบวนการทํางาน รวมทั้งกฎระเบียบดานทรัพยากรปาไมใหมี

   ความเหมาะสมและทันสมัยควบคูไปกับการเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและสราง มาตรฐาน

   การปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

 เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริหารดานทรัพยากรธรรมชาติ

  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย รวมทั้งบูรณาการเครือขายขอมูลใหเกิด

  ความเชื่อมโยง

 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรปาไม สําหรับการบริหารและบริการประชาชน

 พัฒนากลไกและระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของประชาชน

 เรงรัดดําเนินการภารกิจดานทรัพยากรปาไม ตามกฎหมายงานตอเน่ืองรวมทั้งนโยบาย

   ขอสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีใหมใหแลวเสร็จตามกําหนด

เจาภาพหลัก

กลุมภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ

 กรมปาไม

- สํานักงานเลขานุการกรม

- กองแผนงาน

- กองการอนุญาต
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โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร

งบประมาณตาม

ประเด็นยุทธศาสตร

*งบประมาณ

รวม  (บาท)
48 49 50 51

ประเด็นยุทธศาสตร ก.
การอนุรักษและจัดการการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
เปนไปอยางสมดุลและสอด
คลองกับแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน

6,445,126,144
 
 

  

   375,036,620
 
 

  

1,947,581,627
 
 

  

2,089,732,889
 
 

  

2,059,775014
 

 
 
 

(1) กิจกรรมปองกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไม

1,995,370,800
 
 

 96,370,800
 
 

104,175,000
 
 

  600,000,000
 
 

726,000,000
 
 

(2) กิจกรรมปลูกและบํารุงปา 2,988,270,197 196,768,650 149,300,000   957,210,036 1,006,878,616

(3) กิจกรรมรวมพลังสรางปา 395,499,600 -   25,000,000   128,841,800 128,841,500

(4) กิจกรรมจัดที่ดินและสงเสริม
อาชีพดานปาไม

630,287,814
 

 81,897,170
 

  55,698,100
 

259,159,422
 

30,071,800
 

(5) กิจกรรมวนอทุยาน 152,737,060 - - 50,486,360 64,544,000

(6) กิจกรรมงานสวนรกุขชาตแิละ

     สวนพฤกษศาสตร

282,960,673 - - 94,035,271 103,435,798

ประเด็นยุทธศาสตร ข.
การบริหารจัดการเพ่ือให
มีการใชประโยชนความหลาก
หลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
และเปนธรรม

38,148,700
 
 

     2,148,700
 
 

   2,148,700
 

   12,000,000
 
 

     14,000,000
 
 

(1) กิจกรรมวิจัยความหลาก
หลายทางชีวภาพดานปาไม

      38,148,700
 

   2,148,700
 

   2,148,700
 

    12,000,000
 

      14,000,000
 

ประเด็นยุทธศาสตร  ง.

การบริหารจัดการและการพฒั

นาศกัยภาพทรพัยากร

ธรรมชาตแิละคณุภาพสิง่

แวดลอมโดยการมสีวนรวม/มี

บูรณาการในทกุระดับ

4,821,930,171

 

 

 

274,708,100

 

 

 

1,408,292,040

 

 

 

1,498,813,591

 

 

 

1,,639,616,440

 

 

 

(1) โครงการฟนฟทูรพัยากรปาไมเพ่ือ
แกไขปญหาหนีส้นิเกษตรกร

415,855,710 - - 127,544,930 127,544,930

(2) โครงการหมูบานปาไมแผนใหมตาม
แนวพระราชดาํริ

1,208,826,100 90,000,000 - 379,990,000 379,990,000
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งบประมาณตาม

ประเด็นยุทธศาสตร

*งบประมาณ

รวม (บาท)
48 49 50 51

ประเด็นยุทธศาสตร  ง.

(ตอ)

(3) กิจกรรมหนึ่งตําบลหนึ่ง

สวนสาธารณะ

  162,793,200

 

 -

 

7,737,500     54,264,400

 

    55,764,400

 

(4) กิจกรรมสงเสริมการจัด

การปาชุมชน

  554,831,700

 

    48,942,700

 

93,850,400

 

  168,120,000

 

184,932,000

 

(5) กิจกรรมปลูกปาโดย

ประชาชน

1,411,680,000  - 368,660,000   470,550,000   572,470,000

(6) โครงการสงเสริมการ

ปลูกไมเศรษฐกิจ

410,645,940 97,963,400 127,410,980 92,635,780 92,635,780

(7) โครงการพัฒนาปาไม

อันเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

626,825,378 35,145,500 178,755,250 196,630,775 216,293,853

(9) โครงการหมูบานรักษปา

ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา

   29,972,143

 

      2,656,500

 

      8,252,460

 

      9,077,706

 

    9,985,477

 

ประเด็นยุทธศาสตร  ฉ.

การบริหารจัดการไปสูความ

เปนเลิศ

361,204,700 2,321,400 164,766,120 102287,180 91,830,000

(1) กิจกรรมพัฒนาระบบ

บริหาร และจัดการความรูใน

องคกร

76,450,000    320,000 23,000,000 25,300,000 27,830,000

(2) กิจกรรมพัฒนาระบบตรวจ

สอบการอนญุาตนาํไมเคลือ่นที่

96,753,300 - 56,766,120 19,987,180 20,000,000

(3) กิจกรรมพัฒนาระบบการ

ใหบริการและสารสนเทศดาน

การอนุญาต

    75,000,000

 

 

 -

 

 

    60,000,000

 

 

 10,000,000

 

 

 5,000,000

 

 

(4) พัฒนาสารสนเทศ

ปาไม

92,001,400 2,001,400 20,000,000 40,000,000  30,000,000

(5) กิจกรรมโครงการปรับปรุง

ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร

พ้ืนที่สวนปาเพ่ือเศรษฐกิจ

21,000,000 - 5,000,000 7,000,000 9,000,000
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งบประมาณตามภารกิจงานประจําและตอเนื่อง

งบประมาณ (หนวย:บาท)ประเภทรายการ

รวม ป 48 ป 49 ป 50 ป 51
1.รายจายประจาํข้ันต่าํ  671,870,316 931,159,700

1.1คาใชจายบุคลากร  640,747,816 868,849,700   
    1.1.1 เงินเดือน   664,531,100   
    1.1.2 คาจางประจาํ   199,343,600

  
    1.1.3 คาตอบแทนพิเศษ 1,990,000 4,975,000

1.2 คาเชาอาคาร   794,000 1,035,000   
1.3 คาสาธารณูปโภค  9,828,500 15,000,000   
    1.3.1 สวนกลาง      
    1.3.2สวนภูมิภาค      
1.4 คาเชาบาน   18,510,000 46,275,000   
2.รายจายผูกพันตามสัญญา    

  
2.1 คาตอบแทนพนักงาน
ราชการ

 - 724,631,850

  
2.2เงินอุดหนุน เงินสมทบ    

 
3. รายจายภารกิจประจํา/
ตอเนื่อง

6,324,403,964 1,044,806,196 1,607,923,120 1,745,669,284  1,926,415,364
ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ปาไมได
รับการคุมครอง

46,307,628 2,677,900 13,634,290 14,997,719 14,997,719
1. กิจกรรมจัดการพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ

46,307,628 2,677,900 13,634,290 14,997,719 14,997,719
ผลผลิตที่ 2  งานวิจัยและ
พัฒนาดานปาไม

923,745,210 77,213,500 249,529,310 287,348,800 310,153,600
2. กิจกรรมวิจัยและ
พัฒนาการใชประโยชนปาไม

432,953,900 20,953,900 122,000,000 140,000,000 150,000,000
3. กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจปา
ไม

 4,131,900    438,200 1,093,700 1,200,000   1,400,000
4. กิจกรรมวนวัฒนวิจัย

245,172,500 40,235,900 61,936,600 68,000,000 75,000,000
5. โครงการสงเสริมการใช
ประโยชนไมขนาดเล็ก/ของ
ปา 169,486,910 15,585,500  46,499,010  51,148,800 56,253,600
6. กิจกรรมวิจัยและ
พัฒนาการใชประโยชนปาไม
สวนปาเชิงพาณิชย 72,500,000 -  18,000,000  27,000,000 27,500,000
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งบประมาณ (หนวย:บาท)ประเภทรายการ

รวม ป 48 ป 49 ป 50 ป 51
ผลผลิตที่ 3  การบริการดาน
ปาไม

5,354,351,126 964,914,796 1,34,759,520 1,443,322,765 1,601,264,045
1. กิจกรรมเพาะชํากลาไม
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

841,964,420 128,475,020 200,836,000 226,707,300 285,946,100
2. กิจกรรมพัฒนาปาไมรวม
กับสถาบันศาสนาตามมติ
คณะรัฐมนตรี   70,239,760  45,838,360  3,273,400 10,061,000 11,067,000
3. กิจกรรมวนศาสตรชุมชน

269,052,140  24,945,200  71,368,980  71,368,980 101,368,980
4. กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาพันธุไมปาดิบชื้นเปน
พืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา 31,579,000  5,430,000 7,900,000   8,690,000 9,559,000
5. กิจกรรมอํานวยการ

3,936,908,086 745,048,316 1,003,282,920 1,063,427,585 1,125,149,265
6. กิจกรรมบริหารจัดการงาน
นิติการ

30,696,220     696,220    10,000,000    10,000,000    10,000,000
7. กิจกรรมบริการดานการ
อนุญาต

165,411,480   14,481,680    45,598,200    50,157,900   55,173,700
8. กิจกรรมตรวจสอบรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑปาไมและ
ตรวจสอบพิสูจนไม       8,500,020 -     2,500,020     3,000,000     3,000,000


	à¨éÒÀÒ¾ËÅÑ¡
	¡ÅÂØ·¸ìËÅÑ¡
	¡ÅÂØ·¸ìËÅÑ¡  \(µèÍ\)
	à¨éÒÀÒ¾ËÅÑ¡

	¡ÅÂØ·¸ìËÅÑ¡
	¡ÅÂØ·¸ìËÅÑ¡    \(µèÍ\)
	à¨éÒÀÒ¾ËÅÑ¡

	¡ÅÂØ·¸ìËÅÑ¡
	à¨éÒÀÒ¾ËÅÑ¡


