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กรอบการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ปี
อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน
ลดก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตทิางธรรมชาติ



ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

• การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

• การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม
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• อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน

• ลดก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ
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• การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ

• การจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ

• การพัฒนามาตรการทางการคลงั การเงิน และระบบตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจ

• การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจ

• การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ

• การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพ่ือส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ

• การพัฒนาระบบรับรองป่าไม้
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ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร

วิสัยทัศน์ ไม้เศรษฐกิจน าประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
บนฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม

เป้าประสงค์
และตัวชี้วัด

1) พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจเพิม่ขึ้นไม่น้อยกวา่ 26 ล้านไร่ 
2) รายได้เฉล่ียของเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 420,000 บาทต่อคนต่อปี 
(ก้าวพ้นกับดักรายไดป้านกลาง)
3) ผลิตภัณฑม์วลรวมภาคป่าไม้ของประเทศไม่น้อยกวา่ 2 ล้านล้านบาท

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1) การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการส่งเสรมิไม้เศรษฐกิจ
2) การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ
3) การพัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจ
4) การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจ
5) การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
6) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ
7) การพัฒนาระบบรับรองป่าไม้

กลไกขับเคลื่อน
องค์กรและบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ความพร้อมของกฎระเบียบ

และมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ

ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ

แผนปฏิบัติการรองรับ

เงื่อนไขความส าเร็จ: นโยบายส่งเสริมไม้เศรษฐกิจระดับชาติ มีความชัดเจนและต่อเนื่อง มีองค์กรขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจที่เข้มแข็งและได้รับการยอมรับ
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(ร่าง) 
ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสรมิไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

(พ.ศ. 2561-2579) 
     

 
1.ความส าคัญและที่มา 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม ได้ก าหนดเปูาหมายการเพิ่มพื้นท่ีปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ โดยจ าแนกเป็นปุา

อนุรักษ์ร้อยละ 25 และปุาเศรษฐกิจร้อยละ 15  และเมื่อมีการถ่ายทอดลงมาสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)   พบว่า ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ก าหนดเพิ่มพื้นท่ีเศรษฐกิจให้บรรลุเปูาหมายร้อยละ 15 ของประเทศ อย่างไรก็ดี 

พบว่า พื้นท่ีปุาเศรษฐกิจยังไม่ครบตามเปูาหมายอยู่อีกประมาณ 26 ล้านไร่ ประกอบกับความต้องการใช้ไม้

ภายในประเทศท่ีเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการใช้ไม้ในภาคครัวเรือน และใช้

เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมอยู่ประมาณ 58 ล้านตัน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 156 ล้านตัน ในปี 

พ.ศ. 2579 (สมาคมธุ รกิจไม้ โตเร็ว , เครือข่ายการรับรองไม้ เศรษฐกิจไทย และคณ ะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560)  จึงเห็นได้ว่า ปริมาณไม้ท่ีผลิตได้ในปัจจุบันยังคงมีข้อจ ากัดและไม่เพียงพอ

กับความต้องการใช้ไม้ของประเทศ และมีแนวโน้มท่ีจะขาดแคลนวัตถุดิบไม้มากยิ่งขึ้นในอนาคต  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานการ

ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจรเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานขับเคล่ือนไม้เศรษฐกิจของประเทศให้มี

ความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเพิ่มพื้นท่ี

ปุาเศรษฐกิจให้บรรลุตามเปูาหมายของรัฐบาล 

2. วิสัยทัศน์ 

 ไม้เศรษฐกิจน าประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนบนฐานการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3. เป้าประสงค์ 

 1) สนับสนุนการเพิ่มพื้นท่ีปุาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายท่ีวางไว้ไม่น้อยกว่า 26 
ล้านไร่ 

 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางด้วยการปลูกไม้
เศรษฐกิจ โดยเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจมีรายได้เฉล่ียไม่น้อยกว่า 420,000 บาทต่อคนต่อปี 

 3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคปุาไม้ของประเทศเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท 
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4. ยุทธศาสตร์รายประเด็น แผนงาน และโครงการ/กิจรรม 

 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

  เปูาหมาย มีกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด และมาตรการต่างๆ ท่ี
สนับสนุนการวางแผน พัฒนา ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร
และผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีเขตส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกเขตปุาสงวน
แห่งชาติ รวมท้ังส่งเสริมกิจการไม้เศรษฐกิจเพื่อการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

  แผนงานท่ี 1   ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

  แผนงานท่ี 2  พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมไม้
เศรษฐกิจ 

  แผนงานท่ี 3 พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจให้กับเกษตรกร
และผู้ประกอบการ  

4.2 ยุทธศาสตร์การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

  เปูาหมาย มีการก าหนดเขตพื้นท่ีส่งเสริมไม้เศรษฐกิจท่ีชัดเจน ลดความขัดแย้งด้านปัญหา
ท่ีดินปุาไม้ รวมถึงพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการผลิต เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แหล่งน้ า ฯลฯ เพื่อวางแผน
ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับการปลูกไม้ในเขตพื้นท่ีส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

  แผนงานท่ี 1 ก าหนดเขตพื้นท่ีส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศ 

แผนงานท่ี 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการผลิตเพื่อรองรับการปลูกไม้ในเขตส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การปลูกไม้เศรษฐกิจ 

  เปูาหมาย มีระบบและกลไกมาตรการทางการคลังและการเงิน ระบบการตลาด แหล่งทุน
สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนช่องทางทางธุรกิจท่ีสร้างแรงจูงใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ 

  แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกมาตรการทางการคลังและการเงินเพื่อส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกิจ 

แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมบทบาทธุรกิจภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ  

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาระบบและกลไกทางการตลาดไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันท้ังภายในและต่างประเทศ  
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 4.4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจ  

  เปูาหมาย เกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจมีศักยภาพและความพร้อมท้ังความรู้และ
ทักษะในการวางแผนการปลูกและผลิตไม้เศรษฐกิจ รวมถึงมีการรวมกลุ่ม อาทิ สมาคม ชมรม เครือข่าย 
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือกลุ่มองค์กรเกษตรกรผู้สนใจปลูกไม้เศรษฐกิจ เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนา การ
เข้าถึง การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติท่ีดี เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการ 

  แผนงานท่ี 1 เสริมสร้างความร่วมมือและการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจให้มี
ความเข้มแข็ง 

  แผนงานท่ี 2 สร้างเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจต้นแบบ 

แผนงานท่ี 3 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรภาคประชาสังคมและธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาไม้เศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วม 

แผนงานท่ี 4 ผลักดันการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรและผู้ประกอบการ
รายสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

4.5 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ 

  เปูาหมาย มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านไม้เศรษฐกิจ ท้ังการคัดเลือกพื้นท่ี การ
คัดเลือกพันธุ์ ระบบการปลูก ระบบการจัดการและเก็บเกี่ยว การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระบบการขนส่ง 
การเข้าถึงระบบตลาดและกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการออกแบบ
สร้างสรรค์บนพื้นฐานงานวิจัยและพัฒนาท่ีตอบสนองต่อศักยภาพ โอกาส และความต้องการของตลาด 

  แผนงานท่ี 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจร 

  แผนงานท่ี 2 แสวงหาความมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาไม้เศรษฐกิจท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

  แผนงานท่ี 3 ถ่ายทอดความรู้ด้านวิจัย วิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านไม้เศรษฐกิจ
ร่วมกับภาคีความร่วมมือสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการ 

4.6 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

  เปูาหมาย มีระบบ กลไก เครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีมีเอกภาพบนพื้นฐาน
นโยบายท่ีชัดเจนและระบบการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาลเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
รวมถึงการเตรียมความพร้อม สมรรถนะ ความรู้ และทักษะของบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุน
การขับเคล่ือนไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจร  ตลอดจนสร้างความรู้เข้าใจด้านการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

  แผนงานท่ี 1 จัดรูปแบบองค์กรบริหารจัดการไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

  แผนงานท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

  แผนงานท่ี 3 สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 
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 4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรับรองป่าไม้ 

  เปูาหมาย มีระบบมาตรฐานการรับรองปุาไม้ในระดับประเทศท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับ
สากล มีความพร้อมของกลไก การขึ้นทะเบียน การรับรอง การตรวจประเมิน ตลอดจนเกษตรและ
ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการรับการตรวจรับรองปุาไม้ 

  แผนงานท่ี 1 พัฒนาวิธีปฏิบัติระบบมาตรฐานในการรับรองปุาไม้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับสากล 

  แผนงานท่ี 2 เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพองค์กรรับรองมาตรฐานด้านปุาไม้และ
ผู้ตรวจประเมินการรับรองปุาไม้ 

  แผนงานท่ี 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อรับการตรวจรับรองปุาไม้ 
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ตารางที่ 1 แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ช่วงปีที่ด าเนินการ (พ.ศ.) 
2561-62 
(เร่งด่วน) 

2563-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2579 

1 การพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งเสริม
ไม้เศรษฐกิจ 

1.1 ปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

1.1.1 โครงการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับไม้เศรษฐกิจ 

     

1.2 พัฒนากฎหมายและ
กฎระเบียบใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งเสริมไม้
เศรษฐกิจ 

1.2.1 โครงการศึกษาและจัดท า
พระราชบัญญัติส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ
นอกเขตปุา 

 
 

 

 
 

   

 1.2.2 โครงการศึกษาและจัดท า
พระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ 

     

1.3 พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการส่งเสริมไม้
เศรษฐกิจให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 

1.3.1 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ และ
จัดท าวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมไม้
เศรษฐกิจให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ช่วงปีที่ด าเนินการ (พ.ศ.) 
2561-62 
(เร่งด่วน) 

2563-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2579 

2 การจัดเตรียมพื้นท่ีรองรับ
การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

2.1 ก าหนดเขตพื้นท่ีส่งเสริม
ปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศ 

2.1.1 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อก าหนด
เขตพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ของประเทศ 

     

2.1.2 โครงการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมไม้ในเขตพื้นท่ีส่งเสริมปลูก
ไม้เศรษฐกิจ 
 

     

2.1.3 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษไม้
เศรษฐกิจ 
 

     

2.2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ
ผลิตเพื่อรองรับการปลูกไม้ใน
เขตพื้นท่ีส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

2.2.1 โครงการประเมินความเหมาะสม
ของพื้นท่ีปลูกไม้ในเขตพื้นท่ีส่งเสริมไม้
เศรษฐกิจ 

     

2.2.2 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นท่ี
เพื่อรองรับการปลูกไม้ในเขตพื้นท่ี
ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ช่วงปีที่ด าเนินการ (พ.ศ.) 
2561-62 
(เร่งด่วน) 

2563-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2579 

3 การพัฒนามาตรการ
ทางการคลัง การเงิน และ
ระบบตลาด เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

3.1 พัฒนาระบบและกลไก
มาตรการทางการคลังและ
การเงินเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

3.1.1 โครงการศึกษาเพื่อก าหนดอัตรา
ภาษีที่ดินท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้ท่ีดิน
ปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 
 

     

3.1.2 โครงการศึกษาเพื่อจัดท า
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคืนค่าใช้จ่าย
ท่ีเหมาะสมในการปลูกไม้เศรษฐกิจหรือ
การให้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษี  
 

     

3.1.3 โครงการระบบประกันภัยสวนไม้
เศรษฐกิจ  

     

3.1.4 โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ าเพื่อ
ปลูกไม้เศรษฐกิจ  

     

3.1.5 โครงการธนาคารต้นไม้       

3.1.6 โครงการพันธบัตรปุาไม้      

3.1.7 โครงการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมไม้
เศรษฐกิจ  
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ช่วงปีที่ด าเนินการ (พ.ศ.) 
2561-62 
(เร่งด่วน) 

2563-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2579 

3 (ต่อ) การพัฒนามาตรการ
ทางการคลัง การเงนิ 
และระบบตลาด เพือ่
สร้างแรงจูงใจในการ
ปลูกไมเ้ศรษฐกิจ 

3.2 ส่งเสริมบทบาทธุรกิจ
ภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกิจ 

3.2.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกที่
ดีของจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการ
ของระบบนิเวศ (PES) ให้กับผู้ปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

     

3.2.2 โครงการพัฒนาระบบและกลไกที่
ดีของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
เพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจของ
ชุมชน 

     

3.2.3 โครงการพัฒนาระบบและกลไกที่
ดีของโครงการธุรกิจเพื่อสังคม (social 
enterprise, SE) ด้านไม้เศรษฐกิจ 

     

3.3 พัฒนาระบบและกลไก
ทางการตลาดไม้เศรษฐกิจเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการ
การแข่งขันท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

3.3.1 โครงการจัดต้ังตลาดกลางซื้อขาย
ไม้ (ภูมิภาค/จังหวัด) 

     

3.3.2 โครงการจัดต้ังตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้าไม้ 
 

     

3.3.3 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมท่ีใช้ไม้ 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ช่วงปีที่ด าเนินการ (พ.ศ.) 
2561-62 
(เร่งด่วน) 

2563-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2579 

3 (ต่อ) การพัฒนามาตรการ
ทางการคลัง การเงนิ 
และระบบตลาด เพือ่
สร้างแรงจูงใจในการ
ปลูกไมเ้ศรษฐกิจ 

3.3 พัฒนาระบบและกลไก
ทางการตลาดไม้เศรษฐกิจเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการ
การแข่งขันท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

3.3.4 โครงการส่งเสริมตลาดซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจส าหรับการ
ปลูกไม้เศรษฐกิจ 

     

3.3.5 โครงการส่งเสริมตลาดไม้
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

     

3.3.6 โครงการสนับสนุนข้อมูลด้าน
ตลาดเชิงลึกทั้งในและต่างประเทศ 

     

3.3.7 โครงการส่งเสริมองค์กรรัฐ/
เอกชนใช้ไม้จากปุาปลูกภายในประเทศ 

     

3.3.8 โครงการส่งเสริมตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในสวนปุาเศรษฐกิจ 

     

4 การส่งเสริมและพฒันา
เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการไม้
เศรษฐกิจ 

4.1 เสริมสร้างความร่วมมือและ
การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้
ปลูกไม้เศรษฐกิจให้มีความ
เข้มแข็ง 

4.1.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์สวนปุา/วิสาหกิจชุมชนไม้
เศรษฐกิจ 
 

     

4.1.2 โครงการหมู่บ้านปุาไม้/หมู่บ้าน
วนเกษตรเพื่อส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในพื้นท่ีปุาเสื่อมโทรม 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ช่วงปีที่ด าเนินการ (พ.ศ.) 
2561-62 
(เร่งด่วน) 

2563-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2579 

4 (ต่อ) การส่งเสริมและพฒันา
เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการไม้
เศรษฐกิจ 

4.1 เสริมสร้างความร่วมมือและ
การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้
ปลูกไม้เศรษฐกิจให้มีความ
เข้มแข็ง 

4.1.3 โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ของเกษตรกรในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
แปลงใหญ่ 

     

4.1.4 โครงการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ
แบบมีพันธะสัญญา (contract 
farming) 

     

4.2 สร้างเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจ
ต้นแบบ 

4.2.1 โครงการสร้างเกษตรกรผู้ปลูกไม้
เศรษฐกิจต้นแบบ 4.0 

     

4.2.2 โครงการสร้างผู้ประกอบการไม้
เศรษฐกิจต้นแบบ 4.0 

     

4.2.3 โครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูก
ไม้เศรษฐกิจ 

     

4.2.4 โครงการติดตามและประเมินผล
เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

     

4.3 เสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือขององค์กรภาคประชา
สังคมและธุรกิจเพื่อการพฒันา
ไม้เศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วม 
 

4.3.1 โครงการเสริมสร้างกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรและผู้ประกอบการไม้
เศรษฐกิจ (ระดับจังหวัด/ภูมิภาค) 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ช่วงปีที่ด าเนินการ (พ.ศ.) 
2561-62 
(เร่งด่วน) 

2563-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2579 

4 (ต่อ) การส่งเสริมและพฒันา
เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการไม้
เศรษฐกิจ 

4.4 ผลักดันไม้เศรษฐกิจสู่การ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 

4.4.1 โครงการส่งเสริมและบ่มเพาะ
ธุรกิจไม้เศรษฐกิจ เช่น ฟาร์มปุาไม้  
การผลิตกลา้ไม้คุณภาพดี ผู้จัดการ
วัตถุดิบไม้ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ 
นักจัดการตลาดไม้ ฯลฯ 

     

4.4.2 โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ปุาไม้ 

     

4.4.3 โครงการพัฒนาอาชีพท า
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากไม้
เศรษฐกิจส าหรับเกษตรกรรายย่อย 

     

5 การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไม้เศรษฐกิจ 

5.1 วิจัยและพฒันาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจอย่าง
ครบวงจร 

5.1.1 โครงการจัดท าแผนแม่บทวิจัยไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
 

     

5.1.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยตามแผนแม่บทวิจัยไม้
เศรษฐกิจ 

     

5.1.3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัยและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ
ของหน่วยงานในภูมิภาค 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ช่วงปีที่ด าเนินการ (พ.ศ.) 
2561-62 
(เร่งด่วน) 

2563-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2579 

5 (ต่อ) การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไม้เศรษฐกิจ 

5.2 แสวงหาความมือทางด้าน
การวิจัยและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ
ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5.2.1 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาคี (หน่วยงาน
สนับสนุนทุนวิจัย -เอกชน-วิชาการ) ใน
การพัฒนาและวิจัยไม้เศรษฐกิจ 

     

5.2.2 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงาน/องค์กรนานาชาติ ท่ีมี
ศักยภาพในการสนับสนุน การวิจัยและ
พัฒนาไม้เศรษฐกิจ ( ITTO, ADB, 
World Bank, GEF, INBAR, ฯลฯ) 

     

5.3 ถ่ายทอดความรู้ด้านวิจัย 
วิชาการ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านไม้เศรษฐกิจ
ร่วมกับภาคีความร่วมมือสู่
เกษตรกรและผู้ประกอบการ 

5.3.1 โครงการสร้าง branding อาชีพ 
“ผู้ปลูกสวนไม้เศรษฐกิจ”  
 

     

5.3.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจสู่
เกษตรกรและผู้ประกอบการ  

     

5.3.3 โครงการจัดสร้างพื้นท่ีสาธิตการ
จัดการไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจรในแต่
ละภูมิภาคของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ช่วงปีที่ด าเนินการ (พ.ศ.) 
2561-62 
(เร่งด่วน) 

2563-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2579 

6 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารงานเพื่อ
ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

6.1 จัดรูปแบบองค์กรบริหาร
จัดการไม้เศรษฐกิจแบบครบ
วงจร 

6.1.1 การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ 

     

6.1.2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

     

6.2 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรเพื่อรองรับการส่งเสริม
ไม้เศรษฐกิจ 

6.2.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรด้านการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

     

6.2.2 โครงการสร้างอาชีพ “นักส่งเสริม
ไม้เศรษฐกิจ” 

     

6.2.3 โครงการวางระบบหลักสูตรการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการด้านไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจรเพื่อผลิต
บัณฑิตในระดับอุดมศึกษาเพื่อปูอนสู่
ตลาดแรงงาน 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ช่วงปีที่ด าเนินการ (พ.ศ.) 
2561-62 
(เร่งด่วน) 

2563-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2579 

6 (ต่อ) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารงานเพื่อ
ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

6.3 สร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

6.3.1 โครงการจัดการความรู้ด้านไม้
เศรษฐกิจเพื่อการส่งเสริมแบบครบ
วงจร 

     

6.3.2 โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมูลไม้เศรษฐกิจแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) 

     

6.3.3 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านไม้
เศรษฐกิจให้กับสังคม 

     

7 การพัฒนาระบบรับรอง
ปุาไม ้

7.1 พัฒนาวิธีปฏิบัติระบบ
มาตรฐานในการรับรองปุาไม้ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับ
สากล 

7.1.1 โครงการพัฒนาวิธีปฏิบัติตาม
ระบบมาตรฐานการรับรองด้านปุาไม้ท่ี
น ามาใช้ส าหรับประเทศไทย 

     

7.2 เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาศักยภาพองค์กรรับรอง
มาตรฐานด้านปุาไม้และผู้ตรวจ
ประเมินการรับรองด้านสวนปุา 

7.2.1 โครงการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาศักยภาพองค์กรด้านการรับรอง
มาตรฐานด้านปุาไม้ 

     

7.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินการ
รับรองด้านปุาไม้ 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ช่วงปีที่ด าเนินการ (พ.ศ.) 
2561-62 
(เร่งด่วน) 

2563-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2579 

7 (ต่อ) การพัฒนาระบบรับรอง
ปุาไม ้

7.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
และผู้ประกอบการเพื่อรับการ
ตรวจรับรองปุาไม้ 

7.3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
เกษตรกร/ผู้ประกอบการเพื่อรับการ
ตรวจรับรองด้านปุาไม้ 

     

7.3.2 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร/
ผู้ประกอบการเพื่อรับการตรวจรับรอง
ด้านปุาไม้ 

     

7.3.3 โครงการฝึกอบรมการสร้าง
วิทยากรส าหรับส่งเสริมผู้ประกอบการ
เพื่อรับการตรวจรับรองด้านปุาไม้ 

     

 

 


	Strategy diagram.pdf
	Slide Number 1
	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
	Slide Number 3


