
แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) อพ.สธ. - อ.อ.ป. 1

2565 เปา้หมาย 2566 เปา้หมาย 2567 เปา้หมาย 2568 เปา้หมาย 2569 เปา้หมาย
F1A1 1. อนุรักษไ์ม้ปา่เพื่อ

เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
ออป.

ตะวนัออก
เฉียงเหนือ

1,300,000 พื้นที่อนุรักษ์ 
22,772.18  ไร่

1,350,000 พื้นที่อนุรักษ์ 
22,772.18  ไร่

1,400,000 พื้นที่อนุรักษ์ 
22,772.18  ไร่

1,450,000 พื้นที่อนุรักษ์ 
22,772.18  ไร่

1,500,000 พื้นที่อนุรักษ์ 
22,772.18  ไร่

- งบ อ.อ.ป.

1,300,000 - 1,350,000 - 1,400,000 - 1,450,000 - 1,500,000 -

F1A3 1.อนุรักษไ์ม้
ยางนาเพื่อเรียนรู้
ศึกษาธรรมชาติ สวน
ปา่กาญจนดิษฐ์

ออป.ใต้ 250,000 พื้นอนุรักษ์
ไม้ยางนา 
224.80 ไร่

250,000 พื้นอนุรักษ์
ไม้ยางนา 
224.80 ไร่

250,000 พื้นอนุรักษ์
ไม้ยางนา 
224.80 ไร่

250,000 พื้นอนุรักษ์
ไม้ยางนา 
224.80 ไร่

250,000 พื้นอนุรักษ์
ไม้ยางนา 
224.80 ไร่

- งบ อ.อ.ป.

F1A3 2. อนุรักษพ์นัธกุรรม
ไม้ด้ังเดิมหายากใน
สวนปา่แม่สุก

ออป.เหนือบน 56,100 พืน้ที่อนุรักษ์ไม้
ด้ังเดิม 55 ไร่ 
และพันธุ์พืชหา
ยากไม่น้อยกวา่ 

50 ชนิด

56,100 พืน้ที่อนุรักษ์ไม้
ด้ังเดิม 55 ไร่ 
และพันธุ์พืชหา
ยากไม่น้อยกวา่ 

50 ชนิด

56,100 พืน้ที่อนุรักษ์ไม้
ด้ังเดิม 55 ไร่ 
และพันธุ์พืชหา
ยากไม่น้อยกวา่ 

50 ชนิด

56,100 พืน้ที่อนุรักษ์ไม้
ด้ังเดิม 55 ไร่ 
และพันธุ์พืชหา
ยากไม่น้อยกวา่ 

50 ชนิด

56,100 พืน้ที่อนุรักษ์ไม้
ด้ังเดิม 55 ไร่ 
และพันธุ์พืชหา
ยากไม่น้อยกวา่ 

50 ชนิด

- ขอสนับสนุน
งบประมาณผ่าน 
อพ.สธ.

F1A3 3.โครงการ พฤกษานุ
รักษ ์มเหสักข์ 
นวมินทรานุสร

พื้นที่สวนป่า 
องค์การ

อุตสาหกรรมป่า
ไม้ 

ทั่วประเทศ

120,000 ดูแลรักษา 
132 ไร่

100,000 ดูแลรักษา 
132 ไร่

120,000 ดูแลรักษา 
132 ไร่

120,000 ดูแลรักษา 
132 ไร่

120,000 ดูแลรักษา 
132 ไร่

- งบ อ.อ.ป.

F1A3 4.โครงการปลูกพนัธุไ์ม้
 ดอกสีม่วง เฉลิมพระ
เกียรติฯ

สถาบนั 
คชบาลแหง่

ชาติฯ

13,400 ดูแลรักษา 
10 ไร่

13,400 ดูแลรักษา 
10 ไร่

13,400 ดูแลรักษา 
10 ไร่

13,400 ดูแลรักษา 
10 ไร่

13,400 ดูแลรักษา 
10 ไร่

- งบรัฐ ส.คช.

กรอบแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตลุาคม 2564-30 กันยายน 2569) กลุ่ม G4  การอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ชื่อหน่วยงาน  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ พ้ืนที่

ด าเนินการ
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปงีบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) หมายเหตุ

รวม 1 โครงการ



แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) อพ.สธ. - อ.อ.ป. 2

2565 เปา้หมาย 2566 เปา้หมาย 2567 เปา้หมาย 2568 เปา้หมาย 2569 เปา้หมาย

กรอบแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตลุาคม 2564-30 กันยายน 2569) กลุ่ม G4  การอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ชื่อหน่วยงาน  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ พ้ืนที่

ด าเนินการ
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปงีบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) หมายเหตุ

F1A3 5.อนุรักษพ์นัธกุรรม
ไม้ด้ังเดิมที่หายากใน
สวนปา่องค์การ
อุตสาหกรรมปา่ไม้

พื้นที่สวนปา่
 อ.อ.ป.

250,000 ปลูกรักษาไม้
ด้ังเดิมที่หา

ยาก ในพื้นที่ 
200 ไร่ อย่าง
นอ้ย 100 ชนดิ

250,000 ปลูกรักษาไม้
ด้ังเดิมที่หา

ยาก ในพื้นที่ 
200 ไร่ อย่าง
นอ้ย 100 ชนดิ

250,000 ปลูกรักษาไม้
ด้ังเดิมที่หา

ยาก ในพื้นที่ 
200 ไร่ อย่าง
นอ้ย 100 ชนดิ

250,000 ปลูกรักษาไม้
ด้ังเดิมที่หา

ยาก ในพื้นที่ 
200 ไร่ อย่าง
นอ้ย 100 ชนดิ

250,000 ปลูกรักษาไม้
ด้ังเดิมที่หา

ยาก ในพื้นที่ 
200 ไร่ อย่าง
นอ้ย 100 ชนดิ

- ขอสนับสนุน
งบประมาณผ่าน 
อพ.สธ.

689,500 - 669,500 - 689,500 - 689,500 - 689,500 -

F2A4 1. การจัดการ
พนัธกุรรมไม้สักสวน
ปา่เพื่อปลูกปา่
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

พืน้ที่ ออป.
เหนือบน, ออป.
เหนือล่าง และ 

ออป.กลาง

243,500 ดูแลและเก็บ
ข้อมูลแปลง
ปลูกทดสอบ

สายพันธุ์ไม้สัก 
69 ไร่ 3 แปลง

90,000 ดูแลและเก็บ
ข้อมูลแปลง
ปลูกทดสอบ

สายพันธุ์ไม้สัก 
69 ไร่ 3 แปลง

90,000 ดูแลและเก็บ
ข้อมูลแปลง
ปลูกทดสอบ

สายพันธุ์ไม้สัก 
69 ไร่ 3 แปลง

90,000 ดูแลและเก็บ
ข้อมูลแปลง
ปลูกทดสอบ

สายพันธุ์ไม้สัก 
 69 ไร่ 3 แปลง

90,000 ดูแลและเก็บ
ข้อมูลแปลง
ปลูกทดสอบ

สายพันธุ์ไม้สัก 
69 ไร่ 3 แปลง

- งบวิจัยและพัฒนา อ.
อ.ป.

243,500 - 90,000 - 90,000 - 90,000 - 90,000 -

F2A5 1. จัดท าฐานข้อมูล
ช้างไทย

สถาบนั 
คชบาลแหง่

ชาติฯ

637,000 ปรับปรุงและ
เพิ่มเติมข้อมูล
ช้างไทย 1,500

ข้อมูล

700,000 ปรับปรุงและ
เพิ่มเติมข้อมูล
ช้างไทย 1,500

ข้อมูล

750,000 ปรับปรุงและ
เพิ่มเติมข้อมูล
ช้างไทย 1,500

ข้อมูล

850,000 ปรับปรุงและ
เพิ่มเติมข้อมูล
ช้างไทย 1,500

ข้อมูล

933,000 ปรับปรุงและ
เพิ่มเติมข้อมูล
ช้างไทย 1,500

ข้อมูล

- งบรัฐ ส.คช.

F2A5 2. ฐานข้อมูลต้น
มเหสักข-์สักสยามินทร์
 องค์การอุตสาหกรรม
ปา่ไม้

ออป.ภาค
ทกุภาค และ

 ส.วป.

10,000 มีฐานข้อมูล
มเหสักข์-สักสยา
มินทร์ 132 ไร่ 

และรอบ
ส านักงานสวน
ป่าๆ ละ 9 ต้น

10,000 มีฐานข้อมูล
มเหสักข์-สักสยา
มินทร์ 132 ไร่ 

และรอบ
ส านักงานสวน
ป่าๆ ละ 9 ต้น

10,000 มีฐานข้อมูล
มเหสักข์-สักสยา
มินทร์ 132 ไร่ 

และรอบ
ส านักงานสวน
ป่าๆ ละ 9 ต้น

10,000 มีฐานข้อมูล
มเหสักข์-สักสยา
มินทร์ 132 ไร่ 

และรอบ
ส านักงานสวน
ป่าๆ ละ 9 ต้น

10,000 มีฐานข้อมูล
มเหสักข์-สักสยา
มินทร์ 132 ไร่ 

และรอบ
ส านักงานสวน
ป่าๆ ละ 9 ต้น

- งบ อ.อ.ป.

รวม 7 โครงการ

รวม 1 โครงการ



แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) อพ.สธ. - อ.อ.ป. 3

2565 เปา้หมาย 2566 เปา้หมาย 2567 เปา้หมาย 2568 เปา้หมาย 2569 เปา้หมาย

กรอบแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตลุาคม 2564-30 กันยายน 2569) กลุ่ม G4  การอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ชื่อหน่วยงาน  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ พ้ืนที่

ด าเนินการ
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปงีบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) หมายเหตุ

F2A5 3. ฐานข้อมูลไม้
ด้ังเดิมหายากในพื้นที่
สวนปา่องค์การ
อุตสาหกรรมปา่ไม้

ออป.ภาค
ทกุภาค และ

 ส.วป.

10,000 มีฐานข้อมูลไม้
ด้ังเดิมหายาก
ในพื้นที่สวนป่า

องค์การ
อุตสาหกรรมป่า
ไม้ อย่างน้อย 

100 ชนิด

10,000 มีฐานข้อมูลไม้
ด้ังเดิมหายาก
ในพื้นที่สวนป่า

องค์การ
อุตสาหกรรมป่า
ไม้ อย่างน้อย 

100 ชนิด

10,000 มีฐานข้อมูลไม้
ด้ังเดิมหายาก
ในพื้นที่สวนป่า

องค์การ
อุตสาหกรรมป่า
ไม้ อย่างน้อย 

100 ชนิด

10,000 มีฐานข้อมูลไม้
ด้ังเดิมหายาก
ในพื้นที่สวนป่า

องค์การ
อุตสาหกรรมป่า
ไม้ อย่างน้อย 

100 ชนิด

10,000 มีฐานข้อมูลไม้
ด้ังเดิมหายาก
ในพื้นที่สวนป่า

องค์การ
อุตสาหกรรมป่า
ไม้ อย่างน้อย 

100 ชนิด

- งบ อ.อ.ป.

657,000 - 720,000 - 770,000 - 870,000 - 953,000 -

F3A7 1. พพิธิภณัฑ์เกี่ยวกับ
ช้าง

สถาบนั 
คชบาลแหง่

ชาติฯ

100,000 เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการ

เรียนรู้สู่
ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

100,000 เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการ

เรียนรู้สู่
ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

100,000 เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการ

เรียนรู้สู่
ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

100,000 เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการ

เรียนรู้สู่
ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

100,000 เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการ

เรียนรู้สู่
ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

- งบรัฐ ส.คช.

100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000 -

F3A8 1. งานจัดประชุม
วชิาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ.

พื้นที่ อพ.สธ.
 ก าหนด

100,000 งานประชุม
วชิาการและ
นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย: 
ประโยชน์แท้แก่

มหาชน

100,000 งานประชุม
วชิาการและ
นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย:
หวนดูทรัพยส่ิ์ง

สินตน

100,000 งานประชุม
วชิาการและ
นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย:
ศักยภาพมากล้น

มีให้เห็น

- ขอสนับสนุน
งบประมาณผ่าน 
อพ.สธ.

F3A8 2. พฒันาเวบ็ไซต์และ
ระบบฐานข้อมูล 
อพ.สธ.

อพ.สธ.-อ.อ.ป. 450,000   เพือ่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงาน
ร่วมกบั อพ.สธ. 
เช่นการประชุม
ติดตามผล /การ
อบรมทีส่นอง
พระราชด าริฯ

433,000   เพือ่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงาน
ร่วมกบั อพ.สธ. 
เช่นการประชุม
ติดตามผล /การ
อบรมทีส่นอง
พระราชด าริฯ

80,000     เพือ่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงาน
ร่วมกบั อพ.สธ. 
เช่นการประชุม
ติดตามผล /การ
อบรมทีส่นอง
พระราชด าริฯ

50,000      เพือ่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงาน
ร่วมกบั อพ.สธ. 
เช่นการประชุม
ติดตามผล /การ
อบรมทีส่นอง
พระราชด าริฯ

50,000     เพือ่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงาน
ร่วมกบั อพ.สธ. 
เช่นการประชุม
ติดตามผล /การ
อบรมทีส่นอง
พระราชด าริฯ

- ขอสนับสนุน
งบประมาณผ่าน 
อพ.สธ.

รวม 3 โครงการ

รวม 1 โครงการ



แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) อพ.สธ. - อ.อ.ป. 4

2565 เปา้หมาย 2566 เปา้หมาย 2567 เปา้หมาย 2568 เปา้หมาย 2569 เปา้หมาย

กรอบแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตลุาคม 2564-30 กันยายน 2569) กลุ่ม G4  การอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ชื่อหน่วยงาน  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ พ้ืนที่

ด าเนินการ
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปงีบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) หมายเหตุ

F3A8 3. การเผยแพร่โดยส่ือ
ต่างๆ เช่น จัดพมิพ์
หนังสือ ท าวดีีทศัน์ 
เอกสารเผยแพร่

อ.อ.ป. 60,000 เผยแพร่กจิกรรม 
อพ.สธ.- อ.อ.ป. ใน
วารสาร เพือ่นป่า

60,000 เผยแพร่กจิกรรม 
อพ.สธ.- อ.อ.ป. ใน
วารสาร เพือ่นป่า

60,000 เผยแพร่กจิกรรม 
อพ.สธ.- อ.อ.ป. ใน
วารสาร เพือ่นป่า

60,000 เผยแพร่กจิกรรม 
อพ.สธ.- อ.อ.ป. ใน
วารสาร เพือ่นป่า

60,000 เผยแพร่กจิกรรม 
อพ.สธ.- อ.อ.ป. ใน
วารสาร เพือ่นป่า

- งบ อ.อ.ป.

610,000     - 493,000 - 240,000 - 110,000 - 210,000 -

3,600,000 - 3,422,500 - 3,289,500 - 3,309,500 - 3,542,500 -

หมายเหตุ   
F   หมายถึง กรอบการด าเนินการด าเนินงาน อพ.สธ.  3 กรอบ  ดังนี้ F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์  F3 กรอบการสร้างจิตส านึก
A  หมายถึง กิจกรรม 8 กิจกรรม  ดังนี้ A1 กิจกรรมปกปกัทรัพยากร  A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรA3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

 A4 กิจกรรมอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรัพยากร
    A7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากร  A8  กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษท์รัพยากร

* ทรัพยากร 3 ฐาน ดังนี้  ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวฒันธรรมและภมูิปญัญา

รวม 3 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ


