
ร่าง แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ 
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดลุของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เพื่อหยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตวป์่าของชาติอย่างมีประสิทธภิาพ

เพื่อให้มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างเหมาะสม ยั่งยืน เป็นธรรม และ
เป็นฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยค านึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

3
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เชื่อมโยงกลไกการบริหาร
จัดการที่ดินป่าไม้ของประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพและเอกภาพ  
ทั้งหน่วยงาน นโยบาย แผน 
กฎหมาย คณะกรรมการ และ
กลไกอื่นๆ เกี่ยวกับการป่าไม้

มาตรการที่ 1

3 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

จัดท าแนวเขตที่ดินป่าไม้
ของรัฐทุกประเภทให้ชัดเจน 
สอดคล้องกับแนวเขตใน
พื้นที่จริง และมีเอกภาพ 
ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มาตรการที่ 2

1 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

จ าแนกพื้นที่ป่าไม้เพื่อการ
บริหารจัดการในภาพรวม
ของประเทศและระดับพื้นที่
ที่สอดคล้องกับนิยามและ
การจ าแนกป่าไม้ในนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติ พร้อมทั้ง
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
ในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน

มาตรการที่ 3

1 ตัวชี้วัด1 เป้าหมาย

ก าหนดกลไกทางนโยบายหรือจัดท า
คู่มือกลางที่แสดงกรอบหรือแนวทาง
ในการบริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในแต่ละพื้นที่ที่ได้
จ าแนกเพื่อการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพหรือขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ 
และสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

มาตรการที่ 4

4 ตัวชี้วัด1 เป้าหมาย

พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากร
ป่าไม้ทั้งในภาพรวมของประเทศและ
ระดับพื้นที่ให้มีมาตรฐาน เอกภาพ 
ทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ป่า
ไม้ทุกประเภท และเชื่อมโยงกับข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร
อื่นของประเทศ 

มาตรการที่ 5

2 ตัวชี้วัด1 เป้าหมาย

เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้
ได้ตามเป้าหมายและกรอบ
เวลาของนโยบายป่าไม้
แห่งชาติ ทั้งป่าอนุรักษ์ 
ป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชน

มาตรการที่ 6

2 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

ฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มี
ความสมบูรณ์ โดยก าหนดพื้นที่
เป้าหมายในการฟื้นฟูอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง มีการติดตาม ประเมินผล 
และเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อ
สาธารณะ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและก าหนดความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน

มาตรการที่ 7

3 ตัวชี้วัด1 เป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
อ านวยประโยชน์ต่อชุมชน สร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ของ
ประชาชน เป็นส่วนส่งเสริมให้ชุมชน
และท้องถ่ินเข้มแข็ง และเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

มาตรการที่ 8

2 ตัวชี้วัด1 เป้าหมาย

หยุดยั้งและป้องกัน
การท าลายทรัพยากร
ป่าไม้ในที่ดินป่าไม้
ของรัฐทุกรูปแบบให้
มีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 9

5
ตัวช้ีวัด

1
เป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุน
บทบาทและหน้าที่ของ
ทุกภาคส่วนให้มีจิตส านึก
และมีส่วนร่วม รวมทั้ง
รับผิดชอบในการอนุรักษ์ 
การจัดการ และการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

มาตรการที่ 10

2 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

พัฒนากลไกทาง
เศรษฐศาสตร์และ
การตลาดเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้อย่าง
เหมาะสม

มาตรการที่ 11

1
ตัวช้ีวัด

1
เป้าหมาย

จัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภท
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

มาตรการที่ 12

2 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าทั้งระบบ 
รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับสัตว์ป่าอย่างเป็น
รูปธรรม และสัตว์ป่าได้รับการ
คุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบ
นิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ

มาตรการที่ 13

5 ตัวชี้วัด1 เป้าหมาย

ผลักดันให้มีป่าต้นแบบ
ที่มีความส าคัญทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที่ 14

2
ตัวช้ีวัด

1
เป้าหมาย

พัฒนาการด าเนินงาน
กับองค์กรและ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่าไม้ 

มาตรการที่ 15

4
ตัวช้ีวัด

1
เป้าหมาย

ด้านการจัดการป่าไม้

คณะอนุกรรมการจัดท าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ใน คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

ด้านการใช้ประโยชน์ผลติผลและการบริการจากป่าไม้และอตุสาหกรรมป่าไม้

ส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจในพื้นที่
เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

มาตรการที่ 1

5
ตัวช้ีวัด

2
เป้าหมาย

พัฒนาระบบฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ 
การบริการจากป่าไม้ และ
อุตสาหกรรม ที่ใช้ผลิตผลจากปา่ไม้
ของประเทศที่เชื่อมโยงกับข้อมูล
ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการที่ 2

2 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

พัฒนากลไกทางการเงิน 
การคลัง และการตลาด เพื่อ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
แบบครบวงจร

มาตรการที่ 3

3 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

ส่งเสริมและพัฒนาให้
การปลูกไม้เศรษฐกิจ
เป็นอาชีพที่ส าคัญ
ของคนไทย

มาตรการที่ 4

4
ตัวช้ีวัด

2
เป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่ใช้
ผลิตผลจากป่าไม้และ
สมุนไพรครบวงจร

มาตรการที่ 5

2
ตัวช้ีวัด

1
เป้าหมาย

พัฒนาเขตอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการป่าไม้ใน
เขตพื้นที่ส่งเสริมปลูก
ไม้เศรษฐกิจในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศ

มาตรการที่ 6

1
ตัวช้ีวัด

1
เป้าหมาย

พัฒนาและส่งเสริมการรับรอง
ป่าไม้ตามมาตรฐานทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล

มาตรการที่ 7

5 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

ส่งเสริมและพัฒนาการบริการของระบบ
นิเวศป่าไม้ทั้งระบบอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน (Forest ecosystem services) 

มาตรการที่ 8

3 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

ด้านการพฒันาระบบบริหารและองค์กรเกีย่วกบัการป่าไม้

พัฒนาระบบและกลไกการเข้า
สู่ต าแหน่งของบุคลากรแต่ละ
ระดับในองค์กรภาครัฐด้าน
ทรัพยากรป่าไม้บนพื้นฐานหลัก
ธรรมาภิบาล ความเป็นมืออาชีพ
ในงานป่าไม้ และความ
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
รวมทั้งเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ

มาตรการที่ 4

4 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

สร้างกลไกที่ย่ังยืนในการจัดสวัสดิการ
ของบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครอง รักษาทรัพยากร
ป่าไม้ในภาคสนามให้มีความเหมาะสม
กับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และไม่น้อย
กว่าบุคลากรสายงานอื่นท่ีมีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกัน

มาตรการที่ 5

1 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

สร้างความเช่ือมโยงกับ
สถาบันการศึกษาในการผลิต
บุคลากรท่ีมีปริมาณและคุณภาพท่ี
เหมาะสมเพื่อรองรับการ
พัฒนาการป่าไม้ท้ังระบบ

มาตรการที่ 6

1 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

ปรับปรุงโครงสร้าง วิสัยทัศน์ ภารกิจของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ และส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทสจ.) ให้สามารถบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และ
ป่าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดท่ีเหมาะสม ลดความซ้ าซ้อน 
ค านึงถึงการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางการจัดการเชิงระบบนิเวศ 
(Ecosystem Management) ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และเอ้ือต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายป่าไม้
แห่งชาติ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

มาตรการที่ 1

2 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

พัฒนาศักยภาพหรือปรับปรุงโครงสร้าง
ของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีปฏิบัติงานในส่วน
ภูมิภาคและท้องถ่ิน ให้สามารถ
สนับสนุนการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตให้กับประชาชน
และการบริการอื่น ๆ

มาตรการที่ 2

3 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

เตรียมความพร้อมในการปรับปรุง
โครงสร้างหรือพัฒนากลไกของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมการรองรับการ
ปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ (เช่น การจัดต้ังศาลสิ่งแวดล้อม
และออกกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
สิ่งแวดล้อม)

มาตรการที่ 3

1 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

ก าหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังระบบ ในนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัยระดับชาติ และ
พิจารณาจัดต้ังหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่ึงในหน่วยบริหารและจัดการทุน
วิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit, PMU) ท่ีด าเนินการ
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
และ/หรือต้ังสถาบันวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ 
ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นหน่วยบริหารและ
จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ 
ปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์กรมหาชน) ให้มีบทบาทด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นหน่ึงในหน่วยบริหารและจัดการ
ทุนวิจัยและนวัตกรรม

มาตรการที่ 7

3 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

ผลักดันการออก
อนุบัญญัติของกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย

มาตรการที่ 8

1
ตัวช้ีวัด

1
เป้าหมาย

ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องให้มี
ความสอดคล้อง เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมและ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

มาตรการที่ 9

6
ตัวช้ีวัด

1
เป้าหมาย

พัฒนาการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
บังคับใช้กฎหมาย

มาตรการที่ 10

1 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

ยกระดับคณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แห่งชาติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 ให้เป็นการถาวร 
โดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ มีหน้าท่ี
และอ านาจในการก าหนดนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศท้ังระบบ รวมท้ังก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประสานและให้ค าแนะน าแก่ภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรการที่ 11

1 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

พิจารณาจัดต้ังส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
เพื่อท าหน้าท่ีขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้
แห่งชาติ แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้
แห่งชาติ และสนับสนุนการด าเนินงาน
ของณะกรรมการ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

มาตรการที่ 12

2 ตัวช้ีวัด1 เป้าหมาย

❑ 3 ด้าน 
❑ 35 มาตรการ
❑ 37 เป้าหมาย
❑ 90 ตวัช้ีวดั
❑ กลไกขับเคล่ือน ก ากบั 

ตดิตาม และประเมนิผล


