
การดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

กรมป่าไม้กรมป่าไม้กรมปาไมกรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม



ภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

     กรมป่าไม้กรมป่าไม้ ดาํเนินงาน โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ      กรมปาไมกรมปาไม ดาเนนงาน โครงการอนเนองมาจากพระราชดารโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร 

ตามภารกิจในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง   นบัตั้งแต่ปี  พ.ศ.2547  จนถึง

้ ้ โโปัจจุบนั  ดาํเนินงานโครงการทงัสิน   40 40 โครงการโครงการ 

ั ํ ิ ป็ ํ ิ ํ ิ ใ      ลกัษณะการดาํเนินการ เป็นการดาํเนินการตามพระราชดาํริใน

ดา้นทรัพยากรป่าไม ้เพื่อ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูพฒันา และส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูพฒันา และส่งเสริมุ ูุ ู

พฒันาคุณภาพชีวติพฒันาคุณภาพชีวติ โดยบูรณาการร่วมกบัส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง



ภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริจําแนกตามพระราชดาํริ                  โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริจําแนกตามพระราชดาํริ                  

่่ททีรงพระราชทานให้กรมป่าไม้ดาํเนินการ ททีรงพระราชทานให้กรมป่าไม้ดาํเนินการ ((11))

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  12  12  โครงการโครงการ    
    

็ ้ ิ ี็ ้ ิ ี โโสมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ                     สมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ                     1111  โครงการโครงการ
      

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎราชกมาร      สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎราชกมาร      2  2  โครงการ โครงการ     สมเดจพระบรมโอรสาธราชฯสยามมกฎุราชกมุาร      สมเดจพระบรมโอรสาธราชฯสยามมกฎุราชกมุาร      2  2  โครงการ โครงการ     



ภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริจําแนกตามพระราชดาํริ                  โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริจําแนกตามพระราชดาํริ                  

่่ททีรงพระราชทานให้กรมป่าไม้ดาํเนินการ ททีรงพระราชทานให้กรมป่าไม้ดาํเนินการ ((22))

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี    สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี    12  12  โครงการโครงการ  
        

สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์        สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์        33    โครงการโครงการ

อคัรราชกมารี อคัรราชกมารี อครราชกมุาร อครราชกมุาร 
    



ภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริจําแนกตามพืน้ทีด่าํเนินงาน โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริจําแนกตามพืน้ทีด่าํเนินงาน ((11))โครงการอนเนองมาจากพระราชดารจาแนกตามพนทดาเนนงาน โครงการอนเนองมาจากพระราชดารจาแนกตามพนทดาเนนงาน ((11))

ภาคเหนือ                      ภาคเหนือ                      19   19   โครงการโครงการ    
    

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                                   88      โครงการโครงการภาคตะวนออกเฉยงเหนอภาคตะวนออกเฉยงเหนอ                                   88      โครงการโครงการ
      

ภาคกลางและตะวนัออก                                                           ภาคกลางและตะวนัออก                                                           66      โครงการ โครงการ 
    

ภาคใต้                                                                                       ภาคใต้                                                                                       7  7  โครงการโครงการ      



ภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริจําแนกตามพืน้ทีด่าํเนินงาน โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริจําแนกตามพืน้ทีด่าํเนินงาน ((22))

ภาคเหนือ                      ภาคเหนือ                      

โครงการอนเนองมาจากพระราชดารจาแนกตามพนทดาเนนงาน โครงการอนเนองมาจากพระราชดารจาแนกตามพนทดาเนนงาน ((22))

ภาคเหนอ                      ภาคเหนอ                      

ดาํเนินการในพืน้ทีจ่งัหวดัดาํเนินการในพืน้ทีจ่งัหวดั      เชียงใหม่  ลาํพูน  แม่ฮ่องสอน  น่าน เชียงใหม่  ลาํพูน  แม่ฮ่องสอน  น่าน 

พษิณโลก อตรดติถ์ แพร่ ตาก เพชรบรณ์ รวม พษิณโลก อตรดติถ์ แพร่ ตาก เพชรบรณ์ รวม 99  จงัหวดัจงัหวดัพษณุโลก อุตรดตถ แพร ตาก เพชรบูรณ รวม พษณุโลก อุตรดตถ แพร ตาก เพชรบูรณ รวม 99  จงหวดจงหวด

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                     ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ                     ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ                     

ดาํเนินการในพืน้ทีจ่งัหวดัดาํเนินการในพืน้ทีจ่งัหวดั    หนองคาย ศรีสะเกษ ยโสธร สกลนคร หนองคาย ศรีสะเกษ ยโสธร สกลนคร 

สรินทร์ มกดาหาร นครพนม อบลราชธานี รวม สรินทร์ มกดาหาร นครพนม อบลราชธานี รวม 88  จงัหวดัจงัหวดัสุรนทร มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธาน รวม สุรนทร มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธาน รวม 88  จงหวดจงหวด



ภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริจําแนกตามพืน้ทีด่าํเนินงาน โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริจําแนกตามพืน้ทีด่าํเนินงาน ((33))

ภาคกลางและภาคตะวนัออก                      ภาคกลางและภาคตะวนัออก                      

โครงการอนเนองมาจากพระราชดารจาแนกตามพนทดาเนนงาน โครงการอนเนองมาจากพระราชดารจาแนกตามพนทดาเนนงาน ((33))

ภาคกลางและภาคตะวนออก                      ภาคกลางและภาคตะวนออก                      

ดาํเนินการในพืน้ทีจ่งัหวดัดาํเนินการในพืน้ทีจ่งัหวดั      สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี 

สระแก้ว ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ลพบรี กาญจนบรี และอยธยา รวม สระแก้ว ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ลพบรี กาญจนบรี และอยธยา รวม 1010  จังหวดัจังหวดัสระแกว ฉะเชงเทรา อางทอง ลพบุร กาญจนบุร และอยุธยา รวม สระแกว ฉะเชงเทรา อางทอง ลพบุร กาญจนบุร และอยุธยา รวม 1010  จงหวดจงหวด

ภาคใต้                    ภาคใต้                    ภาคใต                    ภาคใต                    

ดาํเนินการในพืน้ทีจ่งัหวดัดาํเนินการในพืน้ทีจ่งัหวดั    ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ พทัลุง ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ พทัลุง 

รวม รวม 44  จงัหวดัจงัหวดัรวม รวม 44  จงหวดจงหวด



ภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริภาพรวมการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริจําแนกตามลกัษณะโครงการโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริจําแนกตามลกัษณะโครงการโครงการอนเนองมาจากพระราชดารจาแนกตามลกษณะโครงการโครงการอนเนองมาจากพระราชดารจาแนกตามลกษณะโครงการ

โครงการด้านการอนุรักษ์                                                         โครงการด้านการอนุรักษ์                                                         9     9     โครงการ         โครงการ         

โครงการด้านการฟื้นฟและพฒันา                        โครงการด้านการฟื้นฟและพฒันา                        1818    โครงการโครงการโครงการดานการฟนฟูและพฒนา                        โครงการดานการฟนฟูและพฒนา                        1818    โครงการโครงการ

โครงการด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ          โครงการด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ          13  13  โครงการโครงการ
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      ข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอย่หัวฯโครงการอนเนองมาจากพระราชดารในพระบาทสมเดจพระเจาอยูหวฯ
โครงการหว้ยองคตอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  จงัหวดักาญจนบุรี

โครงการพระบรมราชานสาวรียพ์ระนเรศวรมหาราชและโครงการสมเดจ็โครงการพระบรมราชานุสาวรยพระนเรศวรมหาราชและโครงการสมเดจ

    พระศรีสุริโยทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

โครงการศนยศ์ึกษาการพฒันาพิกลทอง  จงัหวดันราธิวาสโครงการศูนยศกษาการพฒนาพกลุทอง  จงหวดนราธวาส

โครงการพฒันาป่าไมแ้ละระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนงัฯจงัหวดั  

  นครศรีธรรมราช  นครศรธรรมราช

โครงการพฒันาเบด็เสร็จลุ่มนํ้าสาขาแม่ปิงอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ จงัหวดั

  เชียงใหม่  เชยงใหม



      ข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอย่หัวฯโครงการอนเนองมาจากพระราชดารในพระบาทสมเดจพระเจาอยูหวฯ
โครงการพื้นที่ลุ่มนํ้าแม่อาว  จงัหวดัลาํพนู

โครงการพฒันาสวนสาธารณะ  จงัหวดัแม่ฮ่องสอนโครงการพฒนาสวนสาธารณะ  จงหวดแมฮองสอน

โครงการเขื่อนแควนอ้ยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  จงัหวดัพิษณุโลก 

โครงการอนรักษแ์ละฟื้นฟทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นที่ล่มนํ้าป่าสกัฯ จงัหวดัเพชรบรณ์โครงการอนุรกษและฟนฟทูรพยากรปาไมในพนทลุมนาปาสกฯ จงหวดเพชรบูรณ

โครงการฟื้นฟแูละพฒันาป่าไมบ้า้นแม่แรมอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัแพร่ 

โครงการพฒันาป่าไมบ้า้นลานเตง็ตามแนวพระราชดาํริ  จงัหวดัตากโครงการพฒนาปาไมบานลานเตงตามแนวพระราชดาร  จงหวดตาก

โครงการศูนยก์ารเรียนรู้การพฒันางานดา้นป่าไมท้่าสวา่งอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

  จงัหวดัสรินทร์  จงหวดสุรนทร



      ข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโครงการอนเนองมาจากพระราชดารในสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ

โครงการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป์่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จงัหวดั 

  (จงัหวดัชลบรี จงัหวดัสระแก้ว  จงัหวดัระยอง  จังหวดัจนัทบรี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา)  (จงหวดชลบุร จงหวดสระแกว  จงหวดระยอง  จงหวดจนทบุร  จงหวดฉะเชงเทรา)

โครงการฟาร์มตวัอยา่งตามพระราชดาํริสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ์ฯ  จงัหวดัอ่างทอง

โครงการฟาร์มตวัอยา่งตามพระราชดาํริ  จงัหวดัปัตตานีโครงการฟารมตวอยางตามพระราชดาร  จงหวดปตตาน

โครงการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริในสมเดจ็พระนางเจา้ พระบรมราชินีนาถ

   เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้พื้นที่อาํเภอดอยเต่า  จงัหวดัเชียงใหม่   เพอแกไขปญหาภยแลงพนทอาเภอดอยเตา  จงหวดเชยงใหม

โครงการธนาคารอาหารชุมชนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน



      ข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโครงการอนเนองมาจากพระราชดารในสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ

โครงการธนาคารฟืนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

โครงการศนยพ์ฒันาการเกษตรภสิงห์  จงัหวดัศรีสะเกษโครงการศูนยพฒนาการเกษตรภูสงห  จงหวดศรสะเกษ

โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  จงัหวดัสกลนคร

โครงการฟาร์มตวัอยา่งบา้นดอนม่วงพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  โครงการฟารมตวอยางบานดอนมวงพฒนาอนเนองมาจากพระราชดาร  

    จงัหวดัมุกดาหาร

โครงการฟาร์มตวัอยา่งชมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นโคกสวา่ง  จงัหวดันครพนมโครงการฟารมตวอยางชุมชนเศรษฐกจพอเพยงบานโคกสวาง  จงหวดนครพนม

โครงการศูนยศ์ิลปาชีพบา้นยางนอ้ย  อาํเภอเขื่องใน  จงัหวดัอุบลราชธานี



      ข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ

่ ่โครงการสวนสาธารณศรีนครเขื่อนขนัธ์อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  จงัหวดั    

    สมุทรปราการ

่โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  จงัหวดัลพบุรี

โครงการอนุรักษพ์นัธุ์ไมป้่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  จงัหวดัหนองคาย

้ ่โครงการพฒันาพื้นที่บา้นทุ่งรัก  จงัหวดัพงังา

โครงการพฒันาพื้นที่ลุ่มนํ้าแม่ลอบ อาํเภออมก๋อย  จงัหวดัเชียงใหม่

้โครงการพฒันาลุ่มนํ้าแม่งอนตามแนวพระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

    จงัหวดัเชียงใหม่

์โครงการศูนยภ์ฟู้าพฒันา จงัหวดัน่าน



      ข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดาฯโครงการอนเนองมาจากพระราชดารในสมเดจพระเทพรตนราชสุดาฯ

โครงการพฒันาป่าไมแ้ละสิ่งแวดลอ้มบา้นสบปืนตามพระราชดาํริ

   สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดาฯ  จงัหวดัน่าน   สมเดจพระเทพรตนราชสุดาฯ  จงหวดนาน

โครงการฟื้นฟทูรัพยากรป่าไมใ้นพื้นที่เกิดอุทกภยัและดินถล่ม  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

โครงการฟื้นฟและพฒันาป่าไมบ้า้นท่าวะตามพระราชดาํริโครงการฟนฟแูละพฒนาปาไมบานทาวะตามพระราชดาร

   สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ    จงัหวดัแพร่

โครงการอนรักษต์น้รักและการพฒันาภมิปัญญาทอ้งถิ่นในการใชป้ระโยชน์โครงการอนุรกษตนรกและการพฒนาภูมปญญาทองถนในการใชประโยชน

   จากยางรัก อาํเภออมก๋อย  จงัหวดัเชียงใหม่

โครงการอนรักษฟ์ื้นฟสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่โครงการอนุรกษฟนฟสูภาพปาในพนทปาสงวนแหงชาตอมกอย จงหวดเชยงใหม



      ข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริข้อมูลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

่โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 

โครงการพฒันาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  จงัหวดัยโสธร

โครงการ “เกษตรวชิญา” โครงการตามแนวพระราชดาํริฯ

   สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ   จงัหวดัเชียงใหม่

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริในสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

โครงการจฬาภรณ์พฒันา 7  จงัหวดัยะลาโครงการจุฬาภรณพฒนา 7  จงหวดยะลา

โครงการจุฬาภรณ์พฒันา 9  จงัหวดัยะลา

โครงการหม่บา้นจฬาภรณ์พฒันา 12  จงัหวดันราธิวาสโครงการหมูบานจุฬาภรณพฒนา 12  จงหวดนราธวาส



ยุทธศาสตร์การดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริยุทธศาสตร์การดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ท่านอาํพล เสนาณรงค์ องคมนตรีให้เกยีรตเิป็นประธาน ท่านอาํพล เสนาณรงค์ องคมนตรีให้เกยีรตเิป็นประธาน ทานอาพล เสนาณรงค องคมนตรใหเกยรตเปนประธาน ทานอาพล เสนาณรงค องคมนตรใหเกยรตเปนประธาน 



ยุทธศาสตร์การดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริยุทธศาสตร์การดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ระดมความคดิจดัทาํกรอบยุทธศาสตร์



กรอบแผนการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริกรอบแผนการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

11 ั ํ ์ ั ํ ์ (S i  M )(S i  M ) 1.1. จดทาแผนกลยุทธ จดทาแผนกลยุทธ (Strategic Map)(Strategic Map) 

          จดัทาํแผนทียุ่ทธศาสตร์ (Strategic Map) ครอบคลมุ 4 มติ ิคอื ุ ( g p) ุ

 มติดิ้านการพฒันาองค์กร 

 มติดิ้านประสิทธิภาพการดาํเนินงาน  มตดานประสทธภาพการดาเนนงาน 

 มติดิ้านคุณภาพากรให้บริการ (ประชาชน)

ิ ิ ้ ป ิ ิ ั ิ มติดิ้านประสิทธิผลตามพนัธกจิ 



ยุทธศาสตร์การดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริยุทธศาสตร์การดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

22   อบรมพฒันาศักยภาพของเจ้าหน้าทีป่ฎบิัตงิานของกรมป่าไม้อบรมพฒันาศักยภาพของเจ้าหน้าทีป่ฎบิัตงิานของกรมป่าไม้22. . อบรมพฒนาศกยภาพของเจาหนาทปฎบตงานของกรมปาไมอบรมพฒนาศกยภาพของเจาหนาทปฎบตงานของกรมปาไม

   เพือ่ให้มคีวามรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาํเนินงานเพือ่สนองงาน    

        พระราชดาํริ

  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนนการดาํเนินงาน  สงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการสนบสนุนการดาเนนงาน

       ร่วมกบัรัฐ 

  สร้างเครือข่ายองค์กรชมชน การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทและความขดัแย้ง         สรางเครอขายองคกรชุมชน การไกลเกลยขอพพาทและความขดแยง       

       ในการจดัการทรัพยากรป่าไม้ 

ิ ป ิ ป ิ ั ิ  ตดิตามและประเมนิผลการปฎบิัตงิาน



ยุทธศาสตร์การดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริยุทธศาสตร์การดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ั ิ ป ิ ิั ิ ป ิ ิ33. . จดัทาํรายงานการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานจดัทาํรายงานการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงาน

     โดยจดัทาํรายงานการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของ     โดยจดทารายงานการตดตามและประเมนผลการดาเนนงานของ

โครงการต่างๆ ทีก่รมป่าไม้รับผดิชอบและดาํเนินงานอยู่ในปัจจุบันทั้งสิ้น 

43 โครงการ โดยให้มผี้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมสนับสนนองค์ความร้ทาง43 โครงการ โดยใหมผูเชยวชาญภายนอกรวมสนบสนุนองคความรูทาง

วชิาการและเทคนิคการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา 

่ ใ ้ ่ ่ร่วมกบัการใช้กระบวนการมสี่วนร่วม (Participatory Process) ของ

หัวหน้าโครงการ/เจ้าหน้าทีผู่้ปฎบิัตงิาน



ยุทธศาสตร์การดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริยุทธศาสตร์การดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ั ์ ี ี่ ี ิั ์ ี ี่ ี ิ44. . สังเคราะห์บทเรียนทดีจีากการดาํเนินงาน สังเคราะห์บทเรียนทดีจีากการดาํเนินงาน 

            จดัให้มกีารสังเคราะห์และสรปบทเรียนทีด่ขีองเจ้าหน้าที่            จดใหมการสงเคราะหและสรุปบทเรยนทดของเจาหนาท

ปฎบิัตงิาน  ในลกัษณะของการจัดการชุดความรู้ (KM) ทีผ่่านการปฎบิัติ

จริงของเจ้าหน้าทีป่ฎบิัตงิาน (L i  th h A ti ) อนัเป็นการจรงของเจาหนาทปฎบตงาน (Learning through Action) อนเปนการ

สื่อสารความรู้สู่สาธารณะและเกดิผลดตี่อการขยายผลบทเรียนทีด่สีู่การ

ใ ื้ ่ ื่ ่ ไปฎบิัตใินพนืทอีนืๆ ต่อไป



      โครงสร้างการบริหารจดัการโครงสร้างการบริหารจดัการ

กรมป่าไม้

อธิบดี

รองอธิบดี รองอธิบดีรองอธิบดี

ส่วนกลาง ส่วนกลางในภูมภิาค

รองอธบด รองอธบดรองอธบด

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพฒันาระบบบริหาร

กล่มนิตกิารกลุมนตการ

สํานักบริหารกลาง กองการอนุญาต สํานักจัดการทีด่ินป่าไม้ สํานักจัดการป่าชุมชน

สํานักป้องกนัไฟป่าและ

ควบคุมไฟป่า

สํานักแผนงาน    

และสารสนเทศ

สํานักวจิัยและ

พฒันาการป่าไม้

สํานักส่งเสริม

การปลูกป่า

สํานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที ่1-13ุ ู

ส่วนโครงการพระราชดาํริและกจิการพเิศษ โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 40 โครงการ



ผลการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริผลการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ ด้านการอนุรักษ์



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ ด้านการอนุรักษ์

ใ ิ ใ ื ้ ี่ ี่ ี ั ่ โในภาพรวมดาํเนินการในพนืททีมีคีวามสําคญั  เช่นโครงการ

สวนกลางมหานคร อนุรักษ์ พืน้ทีส่ีเขยีวบริเวณอาํเภอพระประแดง 

1,267 ไร่  อนุรักษ์แหล่งพนัธุกรรมพชื เช่นจําปีสิรินธร จ.ลพบุรี   

การอนรักษ์พืน้ทีป่่ารอยต่อ 5  จงัหวดั                                                             การอนุรกษพนทปารอยตอ 5  จงหวด                                                             

ในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิ  โดยรอบ                                                          

เขตรักษาพนัธ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤาไน พืน้ที ่                                            เขตรกษาพนธสตวปา เขาอางฤาไน พนท                                             

กว่า 600,000 ไร่



เขาอ่างฤาไน 

เขาสิบห้าชั้น

เขาสอยดาว

ป่าขุนซ่อง

ป่าจันตาแป๊ะ-เขาวงัแจง
ป่าบ้านนา ท่งควายกนิปาบานนา-ทุงควายกน

เขาชะเมา-เขาวง ป่าดงกระสือ

                      พื้นที่ป่าอนุรักษ ์ดูแลโดยกรมอุทยานแห่งชาติสตัวป์่าและพนัธุ์พืชพื้นที่ป่าอนุรักษ ์ดูแลโดยกรมอุทยานแห่งชาติสตัวป์่าและพนัธุ์พืช

เขาคชิฌกฏู

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดูแลโดยกรมป่าไม้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดูแลโดยกรมป่าไม้

พื้นที่ป่าเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น ดูแลร่วมกนัพื้นที่ป่าเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น ดูแลร่วมกนั



ผลการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริผลการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  ด้านการฟื้นฟพฒันาโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร  ดานการฟนฟูพฒนา



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  ด้านการฟื้นฟูพฒันา

โครงการทีส่ําคญัเช่น โครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํริ จ.พษิณุโลก ดาํเนินการฟื้นฟูพืน้ทีลุ่่มนํา้เขือ่นแควน้อย และุ ู ุ

บริเวณพืน้ทีร่อบเขือ่นแควน้อยไปแล้ว 20,840 ไร่ โครงการพฒันาพืน้ที่

อาํเภอดอยเต่าฟื้นฟพืน้ทีไ่ปแล้วกว่า 4 000 ไร่ อาเภอดอยเตาฟนฟูพนทไปแลวกวา 4,000 ไร 

ในภาพรวมโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ ด้านการฟื้นฟู

้ ้พฒันา กรมป่าไม้ดาํเนินการปลูกป่าไปแล้วรวมทั้งสิ้น  3838,,810 810 ไร่ไร่ จดัทาํฝาย

ต้นนํา้แบบผสมผสานไปแล้ว  11,,200 200 แห่งแห่ง      



      โครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริโครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

        ใ ป่ ไ ้ ป็ ั ี ้ใ ป่ ไ ้ ป็ ั ี ้        งานในภาพรวมของกรมป่าไม้ เป็นดงันีงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ เป็นดงันี

ป็ ื่1.1.เป็นเรอืงของการตรวจสอบการตรวจสอบการ
อนญาตอนญาตใช้อนุญาตอนุญาตใช
         พืน้ทีป่่าสงวน

่ ่แหง่ชาต ิ  เพือ่กอ่สร้างเขือ่นแควน้อย
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิอนเนองมาจากพระราชดาร 



          โครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริโครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

33 เป็นเรือ่งเป็นเรือ่ง    การป้องกนัรกัษาป่าการป้องกนัรกัษาป่า      3.3. เปนเรองเปนเรอง    การปองกนรกษาปาการปองกนรกษาปา      
พืน้ทีป่่าเหนือเขือ่นแควน้อยอนัพืน้ทีป่่าเหนือเขือ่นแควน้อยอนั
ื่ ํ ิื่ ํ ิเนื่องมาจากพระราชดาํริเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ       



โครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริโครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ผลการดาํเนินงานตัง้แตปี ผลการดาํเนินงานตัง้แตปี 2547  2547  จนถงึปัจจุบนัจนถงึปัจจุบนั

ั ่ ปีั ่ ปี ี่ ป่ ไ ้ไ ้ ั ัี่ ป่ ไ ้ไ ้ ั ันับแต่ปี นับแต่ปี 2547  2547  ทกีรมป่าไม้ได้รับการสนับสนุนทกีรมป่าไม้ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากสาํนักงาน กปรงบประมาณจากสาํนักงาน กปร.  .  กรมชลประทาน และงบกรมชลประทาน และงบ

ปกตขิองกรมป่าไม้  ได้ปลูกฟื้นฟูป่าไปแล้ว  ปกตขิองกรมป่าไม้  ได้ปลูกฟื้นฟูป่าไปแล้ว  2020,,840 840 ไร่  ไร่  

และในปี และในปี 25525533    กรมป่าไม้มีแผนงานปลกฟื้นฟป่าเหนือกรมป่าไม้มีแผนงานปลกฟื้นฟป่าเหนือและในป และในป 25525533    กรมปาไมมแผนงานปลูกฟนฟูปาเหนอกรมปาไมมแผนงานปลูกฟนฟูปาเหนอ

พืน้ที่ลุ่มนํา้แควน้อย  รวมอีก พืน้ที่ลุ่มนํา้แควน้อย  รวมอีก 11,,8800 00 ไร่ไร่



      โครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริโครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ลกัษณะการดาํเนินงานจะเป็น การดาํเนินงานของลกัษณะการดาํเนินงานจะเป็น การดาํเนินงานของ

กิจกรรมตามกิจกรรมตามทฤษฎีการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชดาํริทฤษฎีการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชดาํริ    กจกรรมตามกจกรรมตามทฤษฎการพฒนาปาไมตามแนวพระราชดารทฤษฎการพฒนาปาไมตามแนวพระราชดาร    

คือปลกูป่า คือปลกูป่า 3 3 อย่าง ประโยชน์ อย่าง ประโยชน์ 4 4 อย่าง  การปลกูหญ้าแฝก  อย่าง  การปลกูหญ้าแฝก  

ื่ ้ื ่ ้การปลกูหวาย  เพือสร้างธนาคารอาหารชมุชน  การการปลกูหวาย  เพือสร้างธนาคารอาหารชมุชน  การ

สาํรวจรวบรวมพนัธไ์ม้ป่า  เพื่อจดัทาํข้อมลพนัธไ์ม้ในพืน้ที่  สาํรวจรวบรวมพนัธไ์ม้ป่า  เพื่อจดัทาํข้อมลพนัธไ์ม้ในพืน้ที่  ุ ู ุุ ู ุ

และการจดัสร้างฝายต้นนํ้าแบบผสมผสานและการจดัสร้างฝายต้นนํ้าแบบผสมผสาน  



ปลูกป่ารอบพืน้ที่กกัเกบ็

ํ้ ื่ ไป ้นําของเขอืนไปแล้ว 

1,800 ไร่

เป้าหมายทีต่้องการบรรลคุอืเป้าหมายทีต่้องการบรรลคุอื

ปลูกรอบพืน้ทีก่กัเกบ็นํา้ปลูกรอบพืน้ทีก่กัเกบ็นํา้



      โครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริโครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ภาพกิจกรรมการปลูกป่า



      โครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริโครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ภาพกิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น



      โครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริโครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ภาพกิจกรรมการปลกหญา้แฝกภาพกจกรรมการปลูกหญาแฝก



      โครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริโครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ



ผลการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริทีส่ําคญัผลการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริทีส่ําคญั

 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริด้านการส่งเสริมและพฒันาคณภาพชีวติ โครงการอนเนองมาจากพระราชดารดานการสงเสรมและพฒนาคุณภาพชวต



 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ

          ดาํเนินการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติในพืน้ที่

ต่าง ๆ เช่น โครงการพฒันาพืน้ทีห่นองอึง่อนัเนื่องมาจากตาง ๆ เชน โครงการพฒนาพนทหนององอนเนองมาจาก

พระราชดาํริ จ.ยโสธร โครงการฟาร์มตวัอย่างบ้านดอนม่วง

่พฒันา โครงการฟาร์มตวัอย่างอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  

จ อ่างทอง โครงการธนาคารฟืนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  จ.อางทอง โครงการธนาคารฟนอนเนองมาจากพระราชดาร  

จ.แม่ฮ่องสอน 



 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ

โครงการพฒันาพืน้ทีบ่ริเวณหนองอึง่อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

่ ิ ั ี ้ ป่ ไ ้ ั ิ ั

จงัหวดัยโสธร

ส่งเสริมและพฒันาอาชีพดา้นป่าไม ้ ตามหลกั “ภมูิสงัคมและ

เศรษฐกิจพอเพียง” และ แนวพระราชดาํริ “ปลูกป่าในใจคน”

ส่งเสริมและพฒันาเทคนิคการเพิ่มปริมาณเห็ดป่าเศรษฐกิจ เพื่อ

เตรียมวตัถุดิบสาํหรับสหกรณ์แปรรูปผลิตผลป่าไมุ้ ู

พฒันาโครงการใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์





 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ

ผลผลติและมลค่าผลติภณัฑ์ของโครงการฯในปี 2552ผลผลตและมูลคาผลตภณฑของโครงการฯในป 2552

เห็ดโคนในนํา้เกลอื    จาํนวน     3,000 ขวด   มูลค่า    500,000   บาท, ู ,

ไข่มดแดงในนํา้เกลอื จาํนวน    3,000 ขวด   มูลค่า     150,000   บาท

เห็ดเผาะในนํา้เกลอื    จาํนวน    3,000 ขวด   มูลค่า    400,000   บาท

แม่เป้งอบเกลอื           จาํนวน    3,000 ขวด   มูลค่า    150,000   บาท



        ปัญหาปัญหา//อุปสรรคการดาํเนินงานอุปสรรคการดาํเนินงาน

ชุมชนอยู่อาศัยในพืน้ทีป่่าไม้               - ปัญหาข้อกฏหมายุ ู ญ ฏ

ชุมชนไม่ปฏิบัตติามกฏหมาย             - ฝ่าฝืน/บุกรุกุ ฏ ฏ ุ ุ

อุปสรรคในสภาพภูมปิระเทศ             - ทําให้ต้นทุนสูงุ ู ุ ู



การดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริการดาํเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

จบการนําเสนอ/ขอบคณจบการนาเสนอ/ขอบคุณ


