กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกาลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ร่วมกับ ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เดินหน้าเปิดตัว “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”
พร้อมกันทั่วประเทศ 24 กรกฎาคม 2563
1. ศู น ย์ อ านวยการใหญ่ จิ ต อาสาพระราชทาน กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทา
“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ครอบคลุมถึงป่าต้นน้า ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภท
อื่น ๆ และการฝึกอบรม “จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและส้ านึกในพระมหากรุณาธิคุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมี
เป้าหมายรวมกันจ้านวน ไม่ต่้ากว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2563 –
2570 โดยมีรายละเอียด ดังนี
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563
2) สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและท้ากินในพืนที่ป่าและพืนที่รอบเขตป่าให้
สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
แผนและเป้าหมายการดาเนินงาน
ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (ด้าเนินการเสร็จภายใน 28 ก.ค. 2563) ได้แก่
(1) จั งหวัดเร่ งด่วน จ้านวน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา
ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช ปลูกป่าไม่ต่้ากว่า 1,010 ไร่ และท้าฝายเพิ่มความชุ่มชืนของระบบนิเวศน์ พืนที่
ละไม่ต่้ากว่า 10 แห่ง รวมจ้านวนไม่ต่้ากว่า 70 แห่ง
(2) จั ง หวั ด อื่ น นอกเหนื อ จากจั ง หวั ด เร่ ง ด่ ว น จ้ า นวน 71 จั ง หวั ด (รวม
กรุงเทพมหานคร) ปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพิ่มพืนที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ รวมทังประเทศ 7,100 ไร่
ระยะที่ 2 และ 3 (ด้าเนินการในปี พ.ศ. 2563-2570)
(1) ปี พ.ศ. 2563-2565 ฟื้นฟูป่าในจังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช จ้านวนรวมกันปีละไม่ต่้ากว่า 11,000 ไร่ รวม 2 ปี ไม่ต่้ากว่า
22,000 ไร่ รวมทัง ฟื้นฟูป่าและเพิ่มพืนที่สีเขียวนอกเขตป่าใน 71 จังหวัดที่เหลือ (รวมกรุงเทพมหานคร)
เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ต่อปี รวม 71 จังหวัด 7,100 ไร่ต่อปี รวม 2 ปี จ้านวน 14,200 ไร่
(2) ปี พ.ศ. 2565-2570 ก้ า หนดเป้ า หมายการเพิ่ ม พื นที่ ป่ า จ้ า นวนร้ อ ยละ
15-20 ของพืนที่ต้นน้า (ชันคุณภาพน้า 1 และ 2) ที่เสื่อมสภาพและมีการใช้ประโยชน์จากราษฎรจ้านวน
12.7 ล้านไร่ (ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าอนุรักษ์/ อื่นๆ) ฟื้นฟูพืนที่ป่าชุมชนเฉลี่ยแห่ง ละ 50 ไร่ จาก 11,327
แห่ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพืนที่ป่าชายเลนจ้านวน 0.153 ล้านไร่ จากพืนที่ป่าชายเลนตามกฎหมาย
จ้านวน 1.5 ล้านไร่ ฟื้นฟูพืนที่ป่าพรุ จ้านวน 20,000 ไร่ รวมทัง เพิ่มพืนที่สีเขียวในจังหวัดที่ไม่มีพืนที่ป่าตาม
กฎหมาย เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ ต่อปี รวม 5 ปี จังหวัดละ 500 ไร่

-22. กิจกรรมภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เดือนกรกฎาคม 2563
1) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระหว่าง
วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด
ดังนี
(1) ฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ (ระดับอ้าเภอ ระดับต้าบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) จ้านวน 150 คน ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด
เชียงใหม่
(2) ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด รับฟังนโยบายการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
รวมทัง รับฟังการสรุปการฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
ผู้อ้านวยการศูนย์อ้านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม
2) จัดให้พิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
พร้อมกันทัง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน
ในพิธี ณ พืนที่อุทยานแห่งชาติน้าตกบัวตอง-น้าพุเจ็ดสี อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ

และขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
1) ขอความร่วมมือ ทุกหน่วยงานแจ้งหน่วยปฏิบัติระดับจังหวัด ร่วมกันสร้างความรับรู้
และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นโครงการที่ทุกหน่วยงาน /
ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนจึงจะประสบความส้าเร็จ
2) ขอเชิ ญ ชวนหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั่วทั้งประเทศร่ ว ม
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์รวมทังเพิ่มพืนที่
สีเขียวในประเทศให้มากยิ่งขึน
3) ประชาชนหรื อหน่วยงานที่สนใจร่ วมปลูกป่า และร่ วมปลูกต้นไม้ สามารถสอบถาม
ข้อมูลกล้าไม้ได้ที่ส้านักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะช้ากล้าไม้ โทร.02-561-4292 - 3 ต่อ 5551 หรือ
ขอรั บกล้ าไม้ ได้ ที่ สถานี เพาะช้ ากล้ าไม้ ในพื นที่ และส้ านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตังแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
4) หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่สนใจทุเข้าร่วมปลูกป่า ปลูกต้นไม้หรือจัดทากิจกรรมฟื้นฟูป่า
(เช่น ท้าฝาย ท้าโป่งเทียม) สามารถติดต่อ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อก้าหนดพืนที่และขันตอนการด้าเนินงานร่วมกัน
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