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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นหน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัด      

กรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่มีส ำนักงำนตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค มีภำรกิจ

ส ำคัญ ในด้ำนป้องกันรักษำป่ำ จัดกำรที่ดินป่ำไม้  ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ และกำรบริกำรด้ำนป่ำไม้  รับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

และ จังหวัดล ำพูน  ป่ำสงวนแห่งชำติ จ ำนวน 35 ป่ำ พื้นที่ตำมประกำศท้ำยกฎกระทรวงฯ 

14,052,433.87 ไร่ หรือร้อยละ 84.78 ของพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  พื้นที่กรมป่ำไม้ 9,385,925.10 

ไร่ หรอืร้อยละ 56.63 ของพืน้ที่จังหวัดที่รับผดิชอบ  ปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ป่ำสมบูรณ์  6,393,458.15 

ไร่ หรอืร้อยละ 38.57  ของพื้นที่จังหวัดที่รับผดิชอบ  และมีหน่วยงำนภำคสนำม จ ำนวน 122 แห่ง  

 ในปี งบประมำณ พ.ศ.2559 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมป่ำไม้                                  

เป็นเงิน 110,744,565 บำท  งบพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 6,920,000 บำท  ได้รับกำรจัดสรร

งบประมำณรวมทั้งสิ้น  เป็นเงิน 117,664,565 บำท ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ร้อยละ 99.93 

ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำน จ ำนวน 50  กิจกรรม/โครงกำร  โดยมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ              

ในด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น 

 1. ด้านการป้องกันรักษาป่า  ด ำเนินงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรกระท ำผิด              

ว่ำด้วยกำรป่ำไม้ จ ำนวน 326 คดี จ ำนวนผู้ต้องหำ 97 รำย  คดีไม้ 7,168 ท่อน            

ปริมำตร 246.84 ลูกบำศก์เมตร พืน้ที่บุกรุก จ ำนวน 6,167-0-75 ไร่  

 2. ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ ตรวจสอบรับรองสิทธิ์รำษฎรตำมโครงกำรจัดกำร

ทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้ ในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จ ำนวน 3,421 รำย 

 3. ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้(กจิกรรมปลูกป่ำทั่วไป) จ ำนวน 3,525 ไร่ 

 4. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้  จัดตั้งป่ำชุมชน             

จ ำนวน 14 หมูบ่้ำน  

 5. ด้านการควบคุมไฟป่า  ด ำเนินกำรเข้ำดับไฟป่ำในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ             

จ ำนวน 594 ครัง้ พืน้ที่เสียหำย 10,508.30 ไร่ จับกุมด ำเนินคดีผู้กระท ำผดิ 7 รำย 

 6. การบรกิารด้านป่าไม้ จ ำนวน 354 เรื่อง 
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 7. ด้านงานนโยบายต่างๆ  

   7.1 กำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยคณะกรรมกำรที่ดินแห่งชำติ 

(คทช.) จ ำนวน 4 แหง่ เนือ้ที่ 25,802-3-05 ไร่ 

  7.2 กำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร มำตรำส่วน            

1 : 4000 (One Map) พืน้ที่จังหวัดเชยีงใหม่ จัดท ำครบแล้ว 25 อ ำเภอ 3,785 ระวำง 
และจังหวัดล ำพูน 8 อ ำเภอ 817 ระวำง 

  7.3 ยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรป่ำต้นน้ ำเสื่อมสภำพบนพื้นที่            

สูงชัน (เขำหัวโล้น) โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่น ำร่องด ำเนินกำร  มีกำรจัดท ำ

บันทึกประชำรัฐแห่งบ้ำนต่อเรือ ต ำบลช่ำงเคิ่ง อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่           

ว่ำด้วยควำมตกลงร่วมมือในกำรด ำเนินกำรตำม “แผนกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน

และป่ำไม้ระดับพื้นที่ ”  ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                  

ปี  พ.ศ.2559 ในวันอังคำรที่   26 เมษำยน 2559  โดยมีอธิบดีกรมป่ำไม้                    

และนำยอ ำเภอแมแ่จ่มร่วมเป็นสักขีพยำน 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดนิและป่ำไม้ระดับพืน้ที่ 
    

  7.4 นโยบำยพลิกฟื้นผืนป่ำ สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน รำยละเอียดแสดงตำม  

ตำรำงที่ 1 ควำมเชื่อมโยงแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

และนโยบำย พลิกฟื้นผืนป่ำ สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ด้านการฟ้ืนฟูฯ 

เนือ้ที ่770 ไร่ 
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ตารางที่ 1 ควำมเชื่อมโยงแผน/ผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559  และนโยบำย  พลกิฟื้นผนืป่ำ สูก่ำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

มาตรการหลักขอ้ท่ี 1 มาตรการหลักขอ้ท่ี 2 มาตรการหลักขอ้ท่ี 3 มาตรการหลักขอ้ท่ี 4 มาตรการหลักขอ้ท่ี 5

การสรา้งความรู้ความ

เขา้ใจ/ทุกฝ่ายมสี่วนรว่ม

 : ประชารฐั

แก้ไขแนวเขต/One Map รกัษาปา่สมบรูณ์/

บงัคับใชก้ฎหมายต่อ

ผู้บกุรกุ

การผ่อนผันผู้

ยากไร/้จดัสรรท่ีท า

กิน(คทช.)

เพิ่มพื้นท่ีปา่/พื้นท่ีสีเขยีว

1.     ส่วนอ านวยการ

1.1 กจิกรรมอ ำนวยกำรงำนบริหำรกลำง งำน 80,000 99.41 P

1.2 กจิกรรมอ ำนวยกำรงำนประชำสมัพนัธ์ งำน 10,000 100 P

1.3 กจิกรรมอ ำนวยกำรงำนแผนงำนและสำรสนเทศ งำน 1,383,500 99.96 P

1.4 กจิกรรมบริกำรประชำชน ศนูย์ 35,000 99.93 P

1.5 กจิกรรมปรับปรุงขอ้มลูสำรสนเทศภมูศิำสตร์ป่ำไม้ เดอืน 110,000 100 P

1.6 กจิกรรมพฒันำระบบสำรสนเทศป่ำไม้ ระบบ 150,000 100 P

2.    ส่วนจดัการท่ีดินปา่ไม้

2.1 กจิกรรมจัดกำรที่ดนิ รำย 3,887,885 100 P

2.2 กจิกรรมจัดกำรแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ กโิลเมตร 1,002,600 99.76 P P

2.3 กจิกรรมขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแกป้ัญหำพื้นที่ปลกู

ฝ่ินอย่ำงย่ังยืน
ฝำย 1,155,000 100

P
P

2.5   โครงกำรส ำรวจถอืครองเพื่อกำรจัดกำรที่ดนิในพื้นที่ป่ำ

ไมถ้ำวร
งำน 100,000 100

P

กิจกรรม

งบประมาณ รอ้ยละ

P

นโยบาย "พลิกฟื้นผืนปา่ สู่การพฒันาท่ีย่ังยืน"ผลการปฏิบติังาน

280,000

P
100633,100

2.6   กจิกรรมตรวจสอบกำรปฏบิัตติำมเงื่อนไขกำรอนญุำต

และตรวจสอบตดิตำมกำรใชป้ระโยชนท์ี่ดนิของรำษฎรที่ไดรั้บ
งำน 1

100

1

P

33

2.4   กจิกรรมโครงกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดนิและป่ำไม ้เพื่อ

สนบัสนนุโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
ฝำย 8

3,421

90

3

1

12

1

1

1

หนว่ยนบั ผล

ผลการใชจ้า่ยเงนิ
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 4 

 

 

มาตรการหลักขอ้ท่ี 1 มาตรการหลักขอ้ท่ี 2 มาตรการหลักขอ้ท่ี 3 มาตรการหลักขอ้ท่ี 4 มาตรการหลักขอ้ท่ี 5

การสรา้งความรู้ความ

เขา้ใจ/ทุกฝ่ายมสี่วนรว่ม

 : ประชารฐั

แก้ไขแนวเขต/One Map รกัษาปา่สมบรูณ์/

บงัคับใชก้ฎหมายต่อ

ผู้บกุรกุ

การผ่อนผันผู้

ยากไร/้จดัสรรท่ีท า

กิน(คทช.)

เพิ่มพื้นท่ีปา่/พื้นท่ีสีเขยีว

3      ส่วนส่งเสรมิการปลูกปา่

3.1 กจิกรรมโครงกำรสง่เสริมกำรปลกูตน้ไมเ้พื่อเศรษฐกจิ 

สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม
ไร่ 250,500 86.59 P

3.2 กจิกรรมบ ำรุงรักษำสวนป่ำเดมิ ไร่/กโิลเมตร 7,300,500 100 P

3.3 กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูสภำพปำ่เพื่อแก้ไขปญัหำภำวะโลกร้อน ไร่ 205,000 100 P

3.4 กจิกรรมเพำะช ำกลำ้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว กลำ้ 2,864,400 100 P

3.5 กจิกรรมพฒันำและจัดกำรผลผลติสวนป่ำ จังหวัด/รำย 112,500 100 P

3.6 กจิกรรมสง่เสริมอำชพีดำ้นป่ำไม้ รำย/กลำ้ 555,500 100 P

3.7 กจิกรรมดแูลรักษำสวนป่ำที่พน้กำรบ ำรุง กโิลเมตร 10,000 100 P

3.8 โครงกำรเพำะช ำกลำ้ไมพ้ะยูงเพื่อกำรอนรัุกษ์ กลำ้ 334,800 100 P

3.9 โครงกำรสง่เสริมกำรปลกูตน้ไมเ้พื่อเพื่มพื้นที่ป่ำเศรษฐกจิ ไร่/กลำ้ 465,200 100 P

3.10 กจิกรรมเพำะช ำกลำ้ไมเ้พื่อสง่เสริมควำมร่วมมอื

เครือขำ่ยภำครัฐ
กลำ้ 276,210 100 P

3.11 เงนินอกงบประมำณรหัส 00770(เงนิฝำกบูรณะทรัพย์สนิ ไร่ 12,586,000 100 P

3.12 เงนินอกงบประมำณรหัส 00930 (เงนิฝำกแผนกป่ำไม)้ ไร่ 2,782,000 100 P

3.13 เงนิฝำกเงนิบริจำค กรมป่ำไม ้รหัส 00927 ไร่ 97,500 100 P

3.14 แผนงำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ ผลผลิตกำรจดัหำแหล่งน้ ำและ

เพิ่มพื้นทีช่ลประทำน ตำมโครงกำรทีก่รมชลประทำนได้รับอนุญำตเขำ้ใช้

ประโยชน์ในเขตพื้นทีป่ำ่สงวนแห่งชำติ

ไร่ 1,122,000 100 P

3.15 โครงกำรเพิ่มปริมำณน้ ำในอำ่งเกบ็น้ ำเขื่อนแมก่วงอุดม

ธำรำ จังหวัดเชยีงใหม่
ฝำย 1,605,000 100 P P

3.16 กจิกรรมกำรเฝ้ำระวังแกไ้ขปัญหำสถำนกำรณ์ชำยแดน

และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่แนวชำยแดน
ไร่ 1,170,000 100 P

ผลการใชจ้า่ยเงนิ นโยบาย "พลิกฟื้นผืนปา่ สู่การพฒันาท่ีย่ังยืน"

ผล

300

1,100

73

25

2,782

3,306

99,000

800/ 

160,000

2

120,000

100/ 

837,000

2/100

200

10,857/ 

59.5

กิจกรรม

ผลการปฏิบติังาน

งบประมาณ รอ้ยละหนว่ยนบั

300
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มาตรการหลักขอ้ท่ี 1 มาตรการหลักขอ้ท่ี 2 มาตรการหลักขอ้ท่ี 3 มาตรการหลักขอ้ท่ี 4 มาตรการหลักขอ้ท่ี 5

การสรา้งความรู้ความ

เขา้ใจ/ทุกฝ่ายมสี่วนรว่ม

 : ประชารฐั

แก้ไขแนวเขต/One Map รกัษาปา่สมบรูณ์/

บงัคับใชก้ฎหมายต่อ

ผู้บกุรกุ

การผ่อนผันผู้

ยากไร/้จดัสรรท่ีท า

กิน(คทช.)

เพิ่มพื้นท่ีปา่/พื้นท่ีสีเขยีว

4. ส่วนปอ้งกันรกัษาปา่และควบคุมไฟปา่

4.1 กจิกรรมป้องกนัและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย

ทรัพยำกรป่ำไม้
วัน/หนว่ย 21,097,420 100 P P

4.2 กจิกรรมป้องกนัไฟป่ำและควบคมุหมอกควัน หนว่ยงำน 10,446,500 100 P P

4.3 กจิกรรมเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้ เดอืน 70,000 100 P

4.4 กจิกรรมบริกำรดำ้นกำรอนญุำต รำย 74,000 100 P

4.5 กจิกรรมจัดตัง้หนว่ยป้องกนัรักษำป่ำ หนว่ย 21,909,100 100 P P

4.6 กจิกรรมเพิ่มประสทิธภิำพกำรป้องกนัไฟป่ำ หนว่ยงำน 2,500,000 100 P P

4.7 กิจกรรมด ำเนินกำรเกี่ยวกับไมข้องกลำงและหลักฐำนในคดีปำ่ไม้ หนว่ยงำน 1,528,100 100 P

4.8 กจิกรรมรำษฎรอำสำสมคัรพทิักษ์ป่ำ (รสทป.) รุ่น 293,600 99.66 P

4.10 กจิกรรมตรวจสอบและออกหนงัสอืรับรองไม ้ผลติภณัฑ์

ไม ้และถำ่นไม ้เพื่อสง่ออกไปนอกรำชอำณำจักร
รำย 7,200 100 P

4.11 กจิกรรมแกไ้ขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันขำ้มแดนใน

พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ
หนว่ยงำน 190,000 99.47 P P

งบพฒันาจงัหวัดเชยีงใหม่
4.12 กจิกรรมเพิ่มพื้นที่สเีขยีวและรักษำตน้ไม ้เขตเมอืง 

อนรัุกษ์และเพิ่มพื้นที่ป่ำไมจ้ังหวัดเชยีงใหม่

หมูบ่้ำน/

ฝำย/ไร่/รุ่น
2,500,000 100 P P P

4.13 โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำใน

พื้นที่วิกฤตขิองจังหวัดเชยีงใหม ่โครงกำรภำยใตแ้ผนปฏบิัติ

กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำหมอกควันภำคเหนอื ปี 2559

หนว่ย 4,420,000 100 P P

กิจกรรม

ผลการปฏิบติังาน ผลการใชจ้า่ยเงนิ นโยบาย "พลิกฟื้นผืนปา่ สู่การพฒันาท่ีย่ังยืน"

หนว่ยนบั ผล งบประมาณ

7/250/50/

2

P P

24

4

1

42,000 99.56

1

4.9 กจิกรรมตรวจสอบและออกหนงัสอืกำรอนญุำตให้เขำ้ท ำ

ประโยชนใ์นพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ
งำน 1

8

8

180

5

รอ้ยละ

8

12

300/32
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มาตรการหลักขอ้ท่ี 1 มาตรการหลักขอ้ท่ี 2 มาตรการหลักขอ้ท่ี 3 มาตรการหลักขอ้ท่ี 4 มาตรการหลักขอ้ท่ี 5

การสรา้งความรู้ความ

เขา้ใจ/ทุกฝ่ายมสี่วนรว่ม : 

ประชารฐั

แก้ไขแนวเขต/One Map รกัษาปา่สมบรูณ์/บงัคับ

ใชก้ฎหมายต่อผู้บกุรกุ

การผ่อนผันผู้ยากไร้/

จดัสรรท่ีท ากิน(คทช.)

เพิ่มพื้นท่ีปา่/พื้นท่ีสีเขยีว

5 ส่วนจดัการปา่ชมุชน

5.1 กจิกรรมสง่เสริมกำรจัดกำรป่ำชมุชน หมูบ่้ำน 2,081,000 100 P P P

5.2 กิจกรรมพัฒนำปำ่ไมร่้วมกับองคก์รและเครือขำ่ยแบบบรูณำกำร แห่ง 56,000 100 P P

5.3 กจิกรรมพฒันำวนศำสตร์ชมุชน หนว่ยปฏบิัติ 105,000 100 P P

5.4 กจิกรรมพฒันำป่ำไมร่้วมกบัสถำบันศำสนำ แห่ง 72,000 100 P P

5.5 โครงกำร “เซน็ทรัลอำสำพฒันำชมุชน อนรัุกษ์ป่ำชมุชนและพฒันำ

อำชพีที่ย่ังยืน”
แห่ง 1,247,600 100 P P P

6 ส่วนโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ

6.1 กจิกรรมโครงกำรพฒันำป่ำไมอั้นเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ แห่ง 6,217,700 100 P P P

7 กลุ่มวิจยัและพฒันาการปา่ไม้

7.1 กจิกรรมพฒันำศักยภำพงำนวิจัยดำ้นป่ำไม้ หนว่ย 105,800 100 P

7.2 กจิกรรมวนวัฒนวิจัย หนว่ย 124,400 100 P

7.3 กิจกรรมวิจยัและพัฒนำกำรใชป้ระโยชน์ไมแ้ละผลิตผลปำ่ไม้ หนว่ย 20,000 99.99 P

8 ศูนย์จดัการกลุ่มปา่สงวนแห่งชาติ

8.1 โครงกำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ ศนูย์ 1,992,950 98.04 P

117,664,565 99.93

กิจกรรม

ผลการปฏิบติังาน ผลการใชจ้า่ยเงนิ นโยบาย "พลิกฟื้นผืนปา่ สู่การพฒันาท่ีย่ังยืน"

งบประมาณ รอ้ยละ

งบประมาณภาพรวมส านกัจดัการทรพัยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชยีงใหม่)

28

2

3

2

หนว่ยนบั ผล

7

2

1
1

2

10
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ส่วนที่  1 

ข้อมูลทั่วไป 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

 

 

 

 

 

 1.1 ความเป็นมา 

กรมป่าไม้ได้มีค าสั่งที่ 263/2550 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง จัดตั้งส านัก  

จัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-19 ให้เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค 

จัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นตรงกับกรมป่าไม้ มีลักษณะเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 

เรียกว่า “ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้” กระจายอยู่ทั่วประเทศรวม 19 ส านัก โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน 2550 มีภารกิจและอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้          

ในส่วนของกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวหลังจากหน่วยงานเดิมซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป         

คือ ส านักงานป่าไม้เขต ส านักงานป่าไม้จังหวัด ส านักงานป่าไม้อ าเภอ ส านักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด)         

ได้ถูกยกเลิกไป ภารกิจทั้งหมดของหน่วยงานดังกล่าวจึงเป็นภารกิจหน้าที่ของส านักจัดการทรัพยากร          

ป่าไม้ตามที่กรมป่าไม้ก าหนด 

 ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ขึ้นใหม่ กรมป่าไม้จึงได้มีค าสั่งที่ 4603/2551 ลงวันที่ 

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่อง การจัดโครงสร้างหน่วยงานและก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) รวม 6 แห่ง               

 และในปัจจุบันกรมป่าไม้ได้มีค าสั่งที่ 2013/2558 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558               

เรื่อง การจัดหน่วยงานและก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้            

ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ ประกอบด้วยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

จ านวน 13 แห่ง ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) จ านวน 10 สาขา ศูนย์ป่าไม้จังหวัด จ านวน 76 

ศูนย์ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 309 ศูนย์ และในส่วนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้       

ที่ 1 (เชียงใหม่) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมป่าไม้ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค              

มีพื้นที่รับผดิชอบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม ่และจังหวัดล าพูน 

 1.2 ที่ตั้งส านักงาน  

  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่)  เลขที ่ 164  ถนนเจรญิประเทศ  

ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 
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  1.3 อ านาจหน้าที่

1. จัดท าแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องตาม

เป้าหมายและยุทธศาสตรข์องกรม จังหวัด และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนนิการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการ 

บุกรุกท าลายพืน้ที่ป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า     

งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม้ กฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า       

กฎหมายว่าดว้ยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้จังหวัด ศูนย์จัดการ            

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ และหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ หรือกฎหมายอื่น        

ที่เกี่ยวข้อง 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ          

ที่ได้รับมอบหมาย  

 1.4 วสิัยทัศน์ 

 จัดการทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนในการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน  

          1.5 พันธกิจ  

 ป้องกันรักษาป่า 

 จัดการที่ดินป่าไม้ 

 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 

 ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ 

 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมอืง วนเกษตร และอื่นๆ  

 พัฒนาการอนุญาต และการบริการดา้นป่าไม้ 

 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้  รวมถึงการ

ก าหนดมาตรฐานและการรับรอง 

 1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์  

 การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟูและส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการที่ดนิและทรัพยากร 

ป่าไม้ เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสรา้งความพร้อมในการรองรับ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการบริหาร  

                                 จัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ ที่ 1  ทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  กลยุทธ์ ที่ 1   สนองงานตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              

                                สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินนีาถ และพระบรมวงศานุวงค์ในภารกิจ            

                                ของกรมป่าไม้ 

  กลยุทธ์ ที่ 2  ลดความขัดแย้งในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และที่ดนิของรัฐ  

                                โดยการให้สทิธิท ากินและจัดระเบียบการใชป้ระโยชน์ 

  กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการป่าไม้ 

 เป้าประสงค์ ที่ 2   พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการดูแล ป้องกัน ไม่ให้ถูกบุกรุกท าลาย 

  กลยุทธ์        ป้องกันรักษาป่าแบบบูณาการเชิงรุกโดยทุกภาคส่วนมีสว่นร่วม  

 เป้าประสงค์ ที่ 3 พืน้ที่ป่าไม้เพิ่มขึน้และมีสภาพสมบูรณ์ 

  กลยุทธ์       ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพืน้ที่สีเขียว และส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

                               บนพืน้ที่ที่เหมาะสม 

เป้าประสงค์ ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการด้านป่าไม้ 

 กลยุทธ์ ที่ 1  จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรป่าไม้ 

  กลยุทธ์ ที่ 2  สนับสนุนบูรณาการงานด้านทรัพยากรป่าไม้ 

  กลยุทธ์ ที่ 3  บริการข้อมูลข่าวสารตรวจสอบ อนุญาต ตามภารกิจ  

                                 ให้กับประชาชนทั่วไป และหนว่ยงานอื่น 

เป้าประสงค์ ที่ 5 ทรัพยากรป่าไม้มคีวามส าคัญในระดับชาติ   
 กลยุทธ์        ภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายใหม่ รวมทั้งพันธกิจตาม          

                                กฎหมาย และนโยบายต่อเนื่องได้รับการสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติได้  

                           บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2  วิจัยและพัฒนาการป่าไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

                                   และสร้างความพร้อมในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

                                   ของสภาพภูมิอากาศ 

เป้าประสงค์ ที่ 6   พืน้ที่ป่าไม้ได้รับการจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
กลยุทธ์ ที่ 1  เฝ้าระวังและจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้สามารถลดผลกระทบต่อสภาพ      

                   ภูมอิากาศที่เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ที่ 2  วิจัยและพัฒนาการป่าไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 

สรุป  แผนยุทธศาสตร์ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม)่ พ.ศ. 2559-2564   

        ประกอบด้วย  2 ประเด็นยุทธศาสตร ์  6 เป้าประสงค์   11 กลยุทธ์  36 กิจกรรม/โครงการ 

        ทั้งนี ้ส าหรับ แผนที่ยุทธศาสตร ์ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตรก์รมป่าไม ้ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ของแผนยุทธศาสตรส์ านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่) พ.ศ. 

2559-2564
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1.7 โครงสร้างหน่วยงาน   

  

ภาพที่ 2 โครงสร้างหนว่ยงาน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
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1.8 โครงสร้างผู้บริหารหน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายชูเกียรต ิ พงศ์ศิริวรรณ 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่) 

 

นายธีรพล  วุทธีรพล

ผู้อ านวยการ 

ส่วนอ านวยการ 

 

นายอัจฉริยะ  ลายประวัติ 

ผู้อ านวยการ 

ส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้ 

 

นายสุทธิศักดิ์  ก้อนแก้ว 

ผู้อ านวยการ 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 

นายสุพจน์  ทัศนานนท์ 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 

 

นายพรเทพ ล้ิวประเสริฐ 

ผู้อ านวยการ 

ส่วนจัดการป่าชุมชน 

 

นายประหยัด  ดาวราม 

ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ 

 

นายอนุดิษฐ์  สมฤทธิ์ 

ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริ 

และกิจการพิเศษ 

 

นายธัชชยั  ใจปลอด 

ป่าไม้จังหวัดล าพูน 

 

ภาพที่ 3 โครงสร้างผู้บริหารหนว่ยงาน 

นางโศรยา  ภูจีระ 

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

นายพรชยั ใจมั่น 

หัวหน้ากลุ่มกฏหมาย 

 

นายสมชาย  นองเนือง 
ผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ท่ี 9 ป่าแม่แตง และป่าอินทขิล จังหวดัเชียงใหม่  
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TOR 84 คน 

ลจป.77 คน 
ขรก.68 คน 

1.9 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 

 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่) มอีัตราก าลังเจา้หนา้ที่ทั้งหมด 484 คน 

ปฏิบัติงานประจ าส่วน/กลุ่ม/หน่วยฯ ต่างๆ ดังนี้  

 

ตารางที่ 2 อัตราก าลังเจา้หนา้ที่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่) 

ประเภท อัตราก าลัง 

 ตามกรอบ 
มาช่วย

ราชการ 

ไปช่วย

ราชการที่อ่ืน 

ต าแหน่งวา่ง ปฏิบัติงานที่

ส านักฯ1 

(ชม.) 

 ข้าราชการ 96 12 30 10 68 

 ลูกจ้างประจ า 117 4 44 - 77 

 พนักงานราชการ 341 13 99 - 255 

 พนักงานจ้างเหมา 84 - - - 84 

     รวม 638 29 173 10 484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  อัตราก าลังเจา้หน้าที่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่) 
 
 

รวม 484 คน 

พรก.255 คน 
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ภาพที่ 5 แผนที่สถานเีพาะช ากล้าไม้จังหวัดเชยีงใหม่ 

ภาพที่ 6 แผนที่สถานีเพาะช ากล้าไม้แมแ่ตง 

1.10 พื้นที่รับผิดชอบส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

       จ านวน 2 จังหวัด (จังหวัดเชยีงใหม่ และจังหวัดล าพูน) 

1.11 หน่วยงานภาคสนามในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 

1. สถานีเพาะช ากล้าไม้ จ านวน 2 สถานี 

         1.1     สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

          

 

 

1.2     สถานีเพาะช ากล้าไม้แมแ่ตง 
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2. สวนป่า  จ านวน 1 สวนป่า  (สวนป่าบ้านช้าง) 

3. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ   จ านวน  44  หน่วย 

3.1    หน่วยฟืน้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าทา่ธาร ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

3.2    หน่วยฟืน้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าทา่ธาร ที่ 2 จังหวัดเชียงใหม ่

3.3    หน่วยฟื้นฟสูภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าทา่ธาร ที่ 3 จงัหวัดเชียงใหม ่

3.4    หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่ขานและป่าแม่วาง ที ่1  

        จังหวัดเชียงใหม ่

3.5   หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่ขานและป่าแม่วาง ที ่2  

        จังหวัดเชียงใหม ่

3.6   หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าแมต่าลและปา่แม่ยุย ที่ 1  

        จังหวัดเชียงใหม ่

3.7   หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าแม่แตง ที่ 1 จงัหวัดเชียงใหม่ 

3.8   หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่แตง ที่ 2 จงัหวัดเชียงใหม่ 

3.9   หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าแม่แตง ที่ 3 จงัหวัดเชียงใหม่ 

3.10  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าแม่แตง ที่ 4 จงัหวัดเชียงใหม ่

3.11  หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่แตง ที่ 5 จงัหวัดเชียงใหม่ 

3.12  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าแม่แตง ที่ 6 จงัหวัดเชียงใหม่ 

3.13  หน่วยฟืน้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่แตง ที่ 7 จงัหวัดเชียงใหม่ 

3.14  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าแม่แตง ที่ 8 จงัหวัดเชียงใหม ่

3.15  หน่วยฟืน้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่ทา่ช้างและป่าแม่ขนิน ที่ 1  

        จังหวัดเชียงใหม ่

3.16  หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแมห่าด ที ่1 จงัหวัดเชียงใหม่ 

3.17  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าแมห่าด ที ่2 จงัหวัดเชียงใหม ่

3.18  หน่วยฟืน้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแมห่าด ที ่3 จังหวัดเชียงใหม ่

3.19  หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแมห่าด ที ่4 จงัหวัดเชียงใหม ่

3.20  หน่วยฟื้นฟสูภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าลุ่มน้ าแม่ฝาง ที่ 1 จงัหวัดเชียงใหม ่

3.21  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าลุ่มน้ าแม่ฝาง ที่ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.22  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าลุ่มน้ าแม่ฝาง ที่ 3 จงัหวัดเชียงใหม่ 

3.23  หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าอมกอ๋ย ที ่1 จงัหวัดเชียงใหม่ 

3.24  หน่วยฟื้นฟสูภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเชียงดาว ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

3.25  หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเชียงดาว ที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 

3.26  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าแม่รมิ ที ่1 จงัหวัดเชียงใหม่ 

3.27  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าแม่รมิ ที ่2 จังหวัดเชียงใหม ่

3.28  หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าขนุแม่กวง ที ่1 จังหวดัเชียงใหม่ 
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3.29  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่ (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปา่สงวนแหง่ชาต ิ   

        พ.ศ. 2507 และพืน้ที่ทีถู่กบุกรุก) ที่ 1 จังหวดัเชียงใหม่ 

3.30  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าแม่ขานและป่าแม่วาง ที ่1  

        จังหวัดเชียงใหม ่(โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติปา่แม่ขาน 

        และป่าแม่วาง แปลง 1) 

3.31  หน่วยฟืน้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่ขานและป่าแม่วาง ที ่2  

        จังหวัดเชียงใหม ่(โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติปา่แม่ขาน 

         และปา่แม่วาง แปลง 2) 

3.32  หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่แตง ที่ 3 จงัหวัดเชียงใหม่ 

        (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติปา่แม่แตง) 

3.33  หน่วยฟืน้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าอมกอ๋ย ที ่4 จงัหวัดเชียงใหม่ 

        (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติปา่อมกอ๋ย) 

3.34  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าเชียงดาว ที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ่

        (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติปา่เชียงดาว แปลง 1) 

3.35  หน่วยฟืน้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเชียงดาว ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ่

        (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติปา่เชียงดาว แปลง 2) 

3.36  โครงการ “การประปานครหลวงรักษ์ปา่ตน้น้ าเพือ่เฉลิมพระเกยีรต ิ  

         พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว” จงัหวดัเชียงใหม ่

3.37  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าแม่แตง ที่ 3 จงัหวัดเชียงใหม่ 

        (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติปา่แม่แตง) 

3.38  หน่วยฟืน้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าอมกอ๋ย ที ่4 จงัหวัดเชียงใหม่ 

        (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติปา่อมกอ๋ย) 

3.39  หน่วยฟืน้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเชียงดาว ที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ่

        (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติปา่เชียงดาว แปลง 1) 

3.40  หน่วยฟืน้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเชียงดาว ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ่

        (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติปา่เชียงดาว แปลง 2) 

3.41  โครงการ “การประปานครหลวงรักษ์ปา่ตน้น้ าเพือ่เฉลิมพระเกยีรต ิ  

         พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว” จงัหวดัเชียงใหม ่

3.42  หน่วยฟื้นฟสูภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่แจม่ ที ่1 จงัหวัดเชียงใหม่ 

3.43  หน่วยฟื้นฟสูภาพปา่สงวนแห่งชาต ิป่าแม่แจม่ ที ่2 จงัหวัดเชียงใหม่ 

3.44  หน่วยฟืน้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่แจม่ ที ่3 จงัหวัดเชียงใหม่ 
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4. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท้องท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 29 หน่วย 

4.1 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.8   (ปางกวา้ง) 

4.2 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.9   (เชียงดาว) 

4.3 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.12 (ห้วยทราย) 

4.4 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 (สบเปิง) 

4.5 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.15 (สะเมิง) 

4.6 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.16 (แม่นาฮ่อง) 

4.7 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.17 (วัดจันทร)์ 

4.8 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.19 (ห้วยโจ้) 

4.9 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.20 (บ้านแวน) 

4.10 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.21 (สันป่าตอง) 

4.11 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.22 (แม่ตื่น) 

4.12 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.23 (ดอยสะเก็ด) 

4.13 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.24 (เหมืองแร)่ 

4.14 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.25 (น้ ายอน) 

4.15 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.26 (ท่าผา) 

4.16 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.28 (สบวาก) 

4.17 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.29 (กิ่วลม) 

4.18 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.30 (ปางโอ้งโม้ง) 

4.19 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.31 (สบแม่แจม่) 

4.20 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.33 (ห้วยส้ม) 

4.21 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.35 (ดอยเต่า) 

4.22 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.36 (บ้านตาล) 

4.23 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.37 (ยางเปา) 

4.24 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.43 (แม่เทย) 

4.25 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.44 (โป่งจ๊อก) 

4.26 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.45 (บ้านหลวง) 

4.27 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.46 (แม่ป๊อก) 

4.28 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.47 (สบวิน) 

4.29 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.48 (เวียงแหง) 
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ภาพที่ 7   แผนที่ตัง้หนว่ยป้องกันรักษาป่า ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ตัง้หนว่ยป้องกนัรักษาป่า 
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5. สถานีวนวัฒนวิจัย  จ านวน 1 สถานี (สถานีวนวัฒนวจิัยเชยีงใหม่ อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่) 

6. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 22 ศูนย์ 

6.1   ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 7 ป่าลุ่มน้ าแม่ฝาง ป่าแม่สูน และป่าแม่หลักหมื่น    

  จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.2    ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 8 ป่าเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.3    ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 9 ป่าแม่แตง  และป่าอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ 

6.4    ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 10 ป่าแม่รมิ และป่าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 

6.5    ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 11 ป่าสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.6    ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 12 ป่าขุนแมก่วง จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.7    ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 13 ป่าสันทราย และป่าแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ 

6.8    ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 14 ป่าแม่ออน และป่าขุนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ 

6.9    ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 15 ป่าแม่ท่าชา้งและป่าแม่ขนิน จังหวัดเชียงใหม่ 

6.10 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่  16 ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง            

จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.11 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 17 ป่าจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.12 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 18 ป่าแมต่าลและป่าแมยุ่ย และป่าท่าธาร  

   จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.13 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่  19 ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น                

จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.14 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 20 ป่าแมห่าด จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.15 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 21 ป่าขุนแมล่าย จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.16 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 22 ป่าอมก๋อย 1 จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.17 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 23 ป่าอมก๋อย 2 จังหวดัเชียงใหม ่

6.18 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 24 ป่าอมก๋อย 3 จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.19 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 25 ป่าแมแ่จ่ม 1 จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.20 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 26 ป่าแมแ่จ่ม 2 จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.21 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 27 ป่าแมแ่จ่ม 3 จังหวัดเชยีงใหม่ 

6.22 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 28 ป่าแมแ่จ่ม 4 จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ภาพที่ 8 แผนที่สถานเีพาะช ากล้าไม้จังหวัดล าพูน 

ท้องที่จังหวัดล าพูน 

1. สถานีเพาะช ากล้าไม้ จ านวน 1 สถานี (สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดล าพูน) 

 

2. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 7 หน่วย 

2.1  หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าบ้านโฮ่ง ที่ 1 จังหวัดล าพูน 

2.2  หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าบ้านโฮ่ง ที่ 2 จังหวัดล าพูน 

2.3  หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมอ่าว ที่ 1 จังหวัดล าพูน 

2.4  หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมต่ืนและป่าแม่แนต ที่ 1 จังหวัดล าพูน 

2.5  หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมต่ืนและป่าแม่แนต ที่ 2 จังหวัดล าพูน 

2.6  หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมล่ี้ ที่ 1 จังหวัดล าพูน 

2.7  หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมล่ี้ ที่ 2 จังหวัดล าพูน 

3. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท้องที่จังหวัดล าพูน 8 หน่วย 

3.1     หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1   (แมธ่ิ-แมส่าร)  

3.2     หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.2   (บ้านโฮ่ง)  

3.3     หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.3   (ทาชมภู)  

3.4     หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.4   (แมต่นื) 

3.5     หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.5   (แมอ่าว) 

3.6     หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.6   (บ้านกลาง)  

3.7     หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.7   (แมเ่หยียบ) 

3.8     หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.8   (ทุ่งหัวช้าง) 
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ภาพที่ 9   แผนที่ตัง้หนว่ยป้องกันรักษาป่า ท้องที่จังหวัดล าพูน 

ที่ตัง้หนว่ยป้องกนัรักษาป่า 
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4. สถานีวนวัฒนวิจัย  จ านวน 1 สถานี (สถานีวนวัฒนวจิัยบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน) 

5. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 6 ศูนย์ 

5.1     ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 1 ป่าแมธ่ิ แมต่ีบ แมส่าร จังหวัดล าพูน 

5.2     ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 2 ป่าแมท่าและป่าดอยขุนตาล                

    จังหวัดล าพูน 

5.3     ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 3 ป่าบ้านโฮ่งและป่าแมอ่าว จังหวัดล าพูน 

5.4     ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 4 ป่าแมต่ืนและป่าแมแ่นต จังหวัดล าพูน 

5.5     ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 5 ป่าขุนแมล่ี ้จังหวัดล าพูน 

5.6     ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 6 ป่าแมล่ี ้ป่าแมห่าดและป่าแมก่้อ                

    จังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 พืน้ที่ตั้งโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหมแ่ละจังหวัดล าพูน 
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โครงการพระราชด าริฯ จ านวน 14 โครงการ 

1. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัด

เชยีงใหม่ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

 2.   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเชยีงใหม่ 

 ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 3. โครงการพัฒนาพืน้ที่ป่าขุนแมก่วงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด               

จังหวัดเชยีงใหม่ ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 4. โครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้ าแมอ่าวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดล าพูน 

  ต.นครเจดีย์  อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 

 5. โครงการพัฒนาพืน้ที่อ าเภอดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเชยีงใหม่ 

ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

 6. โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามแนวพระราชด าริของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

  สยามมกุฎราชกุมาร จ.เชยีงใหม่ ต.โป่งแยง อ.แมร่ิม จ.เชยีงใหม่ 

 7.  โครงการความรว่มมือระหว่างมูลนธิิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจนี   

           จังหวัดเชยีงใหม่  ต.โป่งน้ าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

 8.  โครงการพัฒนาลุ่มน้ าแม่งอนตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

  สยามบรมราชกุมารี ต.แม่งอน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

 9. โครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้ าแมล่อบ  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชยีงใหม่ 

  ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

  10. โครงการอนุรักษ์ตน้รักและการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นในการใชป้ระโยชน์จากยางรัก          

  อัน เนื่องมาจากพระราชด าริ ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

  11.  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติป่าอมก๋อย  อ าเภออมก๋อย 

   จังหวัดเชยีงใหม่ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

  12. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศและพัฒนาคุณภาพชวีิตราษฎรพื้นที่อ าเภอแมแ่จม่                

                อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชยีงใหม ่ต.ช่างเคิ่ง อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม่ 

  13.  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชน ในทูลกระหมอ่มหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                     

                 สิรวิัฒนาพรรณวดี ต.สะลวง อ.แมร่ิม จ.เชียงใหม่ 

  14.   ศูนย์สง่เสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

         ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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ส่วนที่  2 

ฐานข้อมลูด้านทรพัยากรที่ดนิและป่าไม้ 

ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
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           ตารางที่ 3  พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบ 

   

 

   
   

   

   

จ ำนวน พื้นทีต่ำมกฎกระทรวง พื้นที่

จงัหวัด

พื้นทีท่บัซ้อน

กรมอุทยำน

พื้นทีม่อบให้ 

 ส.ป.ก.

คงเหลอืพื้นทีใ่น

ก ำกับดูแลของ

กรมปำ่ไม้

พื้นที่

จงัหวัด

พื้นทีป่ำ่สมบรูณ์ 

(AO4)

พื้นที่

จงัหวัด

(ไร่) (ปำ่) (ไร่) (%) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (%) (ไร่) (%)

13,868,087.14 12,222,395.87

( 22,188.94 ตร.กม.) ( 19,555.83 ตร.กม.)

2,798,924.68 1,830,038.00

    ( 4,478.28 ตร.กม.)    ( 2,928.06 ตร.กม.)

16,667,011.82 14,052,433.87

  ( 26,667.22 ตร.กม.)   ( 22,483.89 ตร.กม.)

update 14 ธ.ค.59

พื้นทีจ่งัหวัด

ปา่สงวนแห่งชาติ

6,393,458.15    38.369,385,925.10 56.31

10 68.95 554,945.62

จงัหวัด

5,518,745.40     39.79

874,712.75       31.25

เชยีงใหม่ 25 88.72 3,843,392.25 140,030.00 8,238,973.62 59.41

128,140.90 1,146,951.48 40.98ล ำพูน

รวม 35 4,398,337.8784.78 268,170.90
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  ภาพที่ 11  แผนที่แสดงเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องที่จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ตารางที่ 4   พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติตามกฎหมาย ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ

ที ่
ป่าสงวนแหง่ชาติ 

ท้องที่อ าเภอ เนือ้ที่ตาม

กฎกระทรวง (ไร่) 

1 ป่าอินทขิล แมแ่ตง 7,625 

2 ป่าแมร่ิม แมร่ิม 141,562 

3 ป่าดอยสุเทพ แมร่ิม, เมืองเชียงใหม่, หางดง 108,011 

4 ป่าแมต่าลและป่าแม่ยุย ฮอด 111,250 

5 ป่าแมอ่อน สันก าแพง 146,250 

6 ป่าแมห่าด ดอยเต่า 249,531 

7 ป่าแมแ่จม่และป่าแม่ตื่น ฮอด 1,123,437 

8 ป่าจอมทอง จอมทอง 353,500 

9 ป่าลุ่มน้ าแมฝ่าง ไชยปราการ, ฝาง, แมอ่าย 1,000,000 

10 ป่าสันทราย สันทราย 115,968 

11 ป่าแมท่่าช้างและป่าแม่ขนิน หางดง 59,687 

12 ป่าแมข่านและป่าแม่วาง สันป่าตอง 392,300 

13 ป่าขุนแมท่า สันก าแพง 147,656 

14 ป่าขุนแมก่วง ดอยสะเก็ด 335,494 

15 ป่าแมง่ัด พร้าว 677,500 

16 ป่าแมแ่ตง แมแ่ตง 760,824 

17 ป่าขุนแมล่าย ฮอด 293,082 

18 ป่าท่าธาร จอมทอง 76,132 

19 ป่าเชยีงดาว เชยีงดาว, เวียงแหง 1,692,196.87 

20 ป่าสะเมงิ สะเมงิ 567,500 

21 ป่าแมห่ลักหมื่น ฝาง 8,125 

22 ป่าแมแ่จม่ แมแ่จ่ม, กัลยาณวิัฒนา 2,412,009 

23 ป่าอมก๋อย อมก๋อย 1,437,500 

24 ป่าแมข่ะจาน แมแ่ตง 1,350 

25 ป่าแมสู่น ฝาง 3,906 

รวมทั้งหมด 12,222,395.87 
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ตารางที่ 5   รายละเอียดข้อมูลป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 

เน้ือท่ีป่า ประกาศกฎกระทรวง เน้ือท่ีป่าสงวน พ้ืนท่ีกรม มอบให้ คงเหลือ

(ไร่) ฉบบัท่ี หลงัประกาศเพิกถอนอุทยานแห่งชาติฯ (ไร่) ส.ป.ก. (ไร่) พ้ืนท่ีป่า (ไร่)

1 อินทขิล 7,625.00              116 (พ.ศ. 2509) 7,625.00                 7,625.00                

2 แม่ริม 141,562.00          12 (พ.ศ. 2507) 141,562.00             32,860.00 2,271.00           106,431.00            อช.ดอยสุเทพ - ปยุ

3 ดอยสุเทพ 108,375.00          25 (พ.ศ. 2507) 108,011.00             95,415.50 12,595.50              อช.ดอยสุเทพ - ปยุ

300.00                 549 (พ.ศ. 2516) เพิกถอนบางส่วน 

64.00                   755 (พ.ศ. 2518) เพิกถอนบางส่วน 

4 แม่ตาลและแม่ยุย 111,250.00          42 (พ.ศ. 2518) 111,250.00             111,250.00            

5 แม่ออน 146,250.00          51 (พ.ศ. 2508) 146,250.00             3,706.00           142,544.00            

6 แม่หาด 249,531.00          133 (พ.ศ. 2509) 249,531.00             53,530.25 9,443.00           186,557.75            อช.แม่ปิง

7 แม่แจ่มและแม่ต่ืน 1,123,437.00       189 (พ.ศ. 2509) 1,123,437.00          155,740.50 872,846.50            อช.ออบหลวง

94,850.00                เขตรักษาพนัธุ์ฯ อมก๋อย

8 จอมทอง 536,625.00          212 (พ.ศ. 2510) 353,500.00             86,191.00         111,434.00            อช.ดอยอินทนนท์

183,125.00          793 (พ.ศ. 2521)  เพิกถอนบางส่วน 

155,875.00 อช.ออบหลวง

9 ลุ่มน ้าแม่ฝาง 1,000,000.00       213 (พ.ศ. 2510) 1,000,000.00          40,730.00 631,770.00            อช.ผาแดง

327,500.00 อช.ฟ้าห่มปก

10 สนัทราย 115,968.00          242 (พ.ศ. 2510) 115,968.00             1,640.00           114,328.00            

11 แม่ทา่ชา้งและแม่ขนิน 59,687.00            243 (พ.ศ. 2510) 59,687.00               59,687.00              

12 แม่ขานและแม่วาง 392,300.00          368 (พ.ศ. 2511) 392,300.00             22,150.00 2,012.00           368,138.00            อช.ดอยอินทนนท์

13 ขุนแม่ทา 147,656.00          418 (พ.ศ. 2512) 147,656.00             147,656.00            

ขุนแม่กวง 455(พ.ศ.2515) ยกเลิกประกาศใหม่
14 ขุนแม่กวง 335,494.00          1175 (พ.ศ. 2529) 335,494.00             335,494.00            

15 แม่งดั 677,500.00          471 (พ.ศ. 2515) 677,500.00             600,648.00 76,852.00              อช.ศรีลานนา

16 แม่แตง 765,950.00          493 (พ.ศ. 2515) 760,824.00             6,800.00           396,934.00            

5,126.00              924 (พ.ศ. 2523) เพิกถอนบางส่วน 

34,850.00 อช.ดอยสุเทพ - ปยุ

107,790.00 อช.น ้าดงั

119,600.00 อช.ศรีลานนา

94,850.00                เขตรักษาพนัธุ์ฯแม่เลา-แม่แสะ

17 ขุนแม่ลาย 293,082.00          494 (พ.ศ. 2515) 293,082.00             1,356.00           291,726.00            

18 ทา่ธาร 76,132.00            524 (พ.ศ. 2516) 76,132.00               76,132.00              

19 เชียงดาว 1,695,625.00       537 (พ.ศ. 2516) 1,692,196.87          16,967.00         593,636.87            

3,428.13              988 (พ.ศ. 2525) เพิกถอนบางส่วน 

158,520.00 อช.ศรีลานนา

661,355.00 อช.ผาแดง

166,868.00 อช.น ้าดงั

94,850.00                เขตรักษาพนัธุ์ฯ เชียงดาว

20 สะเมิง 567,500.00          633 (พ.ศ. 2516) 567,500.00             121,250.00              446,250.00            เขตรักษาพนัธุ์ฯ สะเมิง

21 แม่หลกัหม่ืน 8,125.00              628 (พ.ศ. 2517) 8,125.00                 2,657.00           5,468.00                

22 แม่แจ่ม 2,477,634.00       712 (พ.ศ. 2517) 2,412,009.00          5,784.00           2,372,215.00         

65,625.00            792 (พ.ศ. 2521) อช.ดอยอินทนนท์

34,010.00 อช.ออบหลวง

23 อมก๋อย 1,437,500.00       771 (พ.ศ. 2518) 1,437,500.00          670,150.00              767,350.00            เขตรักษาพนัธุ์ฯ อมก๋อย

24 แม่ขะจาน 1,350.00              1146 (พ.ศ. 2528) 1,350.00                 1,350.00                

25 แม่สูน 3,906.00              1187 (พ.ศ. 2529) 3,906.00                 1,203.00           2,703.00                

12,222,395.87        3,843,392.25           140,030.00       8,238,973.62         

ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จงัหวัดเชียงใหม่

ล าดบั ช่ือป่าสงวนแห่งชาติ หมายเหตุ

รวม 25 ป่า



 

  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 30 

 

 

   

  ภาพที่ 12 แผนที่แสดงเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องที่จังหวัดล าพูน 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 31 

 

ตารางที่ 6  พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติตามกฎหมาย ท้องที่จังหวัดล าพูน 

ล าดับ

ที ่
ป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องที่อ าเภอ 

เนือ้ที่ตามกฎกระทรวง 

(ไร่) 

1 ป่าแมธ่ิ แม่ตีบ แม่สาร เมืองล าพูน 119,375 

2 ป่าแมอ่าว ป่าซาง 53,606.25 

3 ป่าดอยขุนตาล แมท่า 39,206.25 

4 ป่าบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 202,812.50 

5 ป่าแมท่า แมท่า 392,250 

6 ป่าแมต่ืนและป่าแมแ่นต ลี ้ 294,350 

7 ป่าขุนแมล่ี้ ลี,้ ทุ่งหัวช้าง 273,750 

8 ป่าแมล่ี้ ลี ้ 167,032 

9 ป่าแมห่าดและป่าแม่ก้อ ลี ้ 275,000 

10 ป่าเหมอืงจี้และป่าสันป่าสัก เมืองล าพูน 12,656 

รวมทั้งหมด 1,830,038.00 

 

 

ตารางที่ 7  รายละเอียดข้อมูลป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องที่จังหวัดล าพูน 

 
 

เนื้อทีป่ำ่ ประกำศกฎกระทรวง เนื้อทีป่ำ่สงวน ไดป้ระกำศเปน็ มอบให้ คงเหลอื

(ไร่) ฉบบัที่ หลังประกำศเพิกถอน อุทยำนแห่งชำต ิ(ไร่) ส.ป.ก. (ไร่) พื้นทีป่ำ่ (ไร่)

1 แมธ่ ิ แมต่บี  แมส่ำร 119,375.00  83 (พ.ศ. 2505) 119,375.00    3,468.00    115,907.00    

2 แมอ่ำว 53,606.25   160 (พ.ศ. 2506) 53,606.25     27,310.65   26,295.60    

3 ดอยขุนตำล 39,206.25   166 (พ.ศ. 2506) 39,206.25     39,206.25        -             อช.ขุนตำล

4 บำ้นโฮ่ง 202,812.50  202 (พ.ศ. 2507) 202,812.50    4,864.00    197,948.50   

5 แมท่ำ 392,250.00 55 (พ.ศ. 2508) 392,250.00   228,050.00       28,146.00  136,054.00   เขตรักษำพนัธุฯ์ดอยผำเมอืง

6 แมต่ืน่และแมแ่นต 300,275.00 310 (พ.ศ. 2511) ยกเลกิประกำศใหม่

294,350.00 773 (พ.ศ. 2518) 294,350.00   50,906.00  243,444.00   

7 ขุนแมล่ี้ 273,750.00 457 (พ.ศ. 2515) 273,750.00    49,000.00        1,910.00     222,840.00   เขตรักษำพนัธุฯ์ดอยผำเมอืง

8 แมล่ี้ 167,500.00  546 (พ.ศ. 2516) 167,032.00    8,610.00    158,422.00   

468.00       796 (พ.ศ. 2521) -             เพกิถอนบำงสว่น

9 แมห่ำดและแมก่อ้ 275,000.00 748 (พ.ศ. 2518) 275,000.00    238,689.37      2,870.00    33,440.63     อช.แมป่งิ

10 เหมอืงจี้และสันปำ่สัก 12,656.00   830 (พ.ศ. 2522) 12,656.00     56.25        12,599.75     

รวม 10 ปำ่ 1,830,038.00 554,945.62      128,140.90 1,146,951.48 

ขอ้มลูปำ่สงวนแห่งชำต ิในทอ้งทีจ่งัหวัดล ำพูน

ล ำดับ ชื่อปำ่สงวนแห่งชำติ หมำยเหตุ



 

  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 32 

 

ผลการส ารวจการถอืครองพ้ืนที่ป่าไม้ 

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   ท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 16  กันยายน  2540 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

ล าดับ 
  ป่าสงวนแห่งชาติ การถือครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

จังหวัด จ านวน พื้นที่(ไร่) จ านวน จ านวนเน้ือที่ 

ที ่   (ป่า) ตามกฎกระทรวง ราย ไร ่ งาน ตารางวา 

    

 

      

 

  

1   เชยีงใหม่ 25 12,222,395.87 31,035 341,675 1 05 

2   ล าพูน 10 1,830,038.00 7,207 49,867 2 33 

    

 

          

รวม 35 14,052,433.87 38,242 391,542 3 38 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8 ผลการส ารวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ                                 

ท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  ที่ 1 (เชยีงใหม)่ ตามมตคิณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2540 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 33 

 

ผลการส ารวจการถอืครองพ้ืนที่ป่าไม้ 

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 16  กันยายน  2540 

ล าดับ   เนื้อที่ตาม การถือครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ที ่
ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ กฎกระทรวง จ านวน จ านวนเนื้อที ่

  (ไร่) (ราย) ไร่ งาน ตารางวา 

1 ป่าอนิทขิล 7,625 428 2,583 0 00 

2 ป่าแมริ่ม 141,562 1,092 6,721 3 60 

3 ป่าดอยสุเทพ 108,011 - - - - 

4 ป่าแมต่าลและแมยุ่ย 111,250 - - - - 

5 ป่าแมอ่อน 146,250 790 3,975 1 65 

6 ป่าแมห่าด 249,531 40 143 0 00 

7 ป่าแมแ่จ่มและแมต่ื่น 1,123,437 1,368 5,203 3 70 

8 ป่าจอมทอง 353,500 1,355 5,815 1 68 

9 ป่าลุม่น้ าแม่ฝาง 1,000,000 6,864 73,175 2 47 

10 ป่าสันทราย 115,968 985 5,024 0 00 

11 ป่าแมท่่าช้างและแมข่นนิ 59,687 288 1,486 3 30 

12 ป่าแมข่านและแมว่าง 392,300 1,066 7,039 2 42 

13 ป่าขุนแม่ทา 147,656 - - - - 

14 ป่าขุนแม่กวง 335,494 709 3,182 0 99 

15 ป่าแมง่ัด 677,500 - - - - 

16 ป่าแมแ่ตง 760,824 1,062 18,304 2 86 

17 ป่าขุนแม่ลาย 293,082 365 5,819 3 00 

18 ป่าท่าธาร 76,132 - - - - 

19 ป่าเชยีงดาว 1,692,196.87 3,542 31,234 3 81 

20 ป่าสะเมงิ 567,500 973 6,288 1 67 

21 ป่าแมห่ลักหมื่น 8,125 - - - - 

22 ป่าแมแ่จ่ม 2,412,009 6,168 57,198 2 90 

23 ป่าอมก๋อย 1,437,500 3,923 108,386 3 00 

24 ป่าแมข่ะจาน 1,350 2 12 0 00 

25 ป่าแมสู่น 3,906 15 79 0 00 

รวม 12,222,395.87 31,035 341,675 1 05 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 34 

 

ผลการส ารวจการถอืครองพ้ืนที่ป่าไม้ 

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   ท้องที่จังหวัดล าพูน 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 16  กันยายน  2540 

       ล าดับ   เน้ือที่ตาม การถือครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ที่ 
ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ กฎกระทรวง จ านวน จ านวนเน้ือที่ 

  (ไร่) (ราย) ไร่ งาน ตารางวา 

1 ป่าแมธ่ิ  แมต่ีบ แมส่าร 119,375.00 795 3,637 0 00 

2 ป่าแมอ่าว 53,606.25 91 814 0 00 

3 ป่าดอยขุนตาล 39,206.25 - - - - 

4 ป่าบ้านโฮ่ง 202,812.5 317 1,414 3 41 

5 ป่าแมท่า 392,250 1,808 8,436 0 00 

6 ป่าแมต่นืและป่าแมแ่นต 294350 1,561 13,301 3 00 

7 ป่าขุนแมล่ี้ 273,750 904 7,750 3 00 

8 ป่าแมล่ี้ 167,032 1,519 12,686 0 92 

9 ป่าแมห่าดและป่าแม่ก้อ 275,000 189 1,696 0 00 

10 ป่าเหมอืงจี้และป่าสันป่าสัก 12,656 23 131 0 00 

       

รวม 1,830,038.00 7,207 49,867 2 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 35 

 

ผลการรับแจง้ขึ้นทะเบียนถือครองที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ 

   ท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่) 

ตามมตคิณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  2542 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

ล าดับ 
  การรับแจ้งขึ้นทะเบียนการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ 

จังหวัด 
จ านวนราย จ านวนแปลง 

จ านวนเน้ือที่ 

ที ่   ไร ่ งาน ตารางวา 

      

 

  

 

  

1   เชยีงใหม่ 75,354 150,661 880,809 3 47 

2   ล าพูน 9,019 17,091 77,155 2 32 

              

รวม 84,373 233,090 957,965 1 79 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 9 ผลการรับแจง้ขึ้นทะเบียนถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้    

ท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่)ตามมตคิณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  2542 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 36 

 

ผลการรับแจง้ขึ้นทะเบียนถือครองที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ 

   ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามมตคิณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  2542 

ล าดับ 
  การรับแจ้งขึ้นทะเบียนการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ 

ท้องที่อ าเภอ 
จ านวนราย จ านวนแปลง 

จ านวนเน้ือที่ 

ที ่   ไร ่ งาน ตารางวา 

1  เมืองเชยีงใหม่ 1,010 1,315 2,479 2 45 

2  ฝาง 4,394 6,314 44,744 2 77 

3  สันป่าตอง 300 329 1,955 0 16 

4  สันก าแพง 348 387 1,100 3 53 

5  สารภี - - - - - 

6  แมแ่ตง 8,401 13,784 103,488 3 70 

7  จอมทอง 4,231 10,595 36,820 3 18 

8  เชยีงดาว 7,667 14,944 104,382 3 70 

9  แมร่ิม 3,337 5,637 27,571 0 91 

10  พร้าว 2,407 4,772 29,872 3 72 

11  สันทราย 1,236 1,448 5,622 0 29 

12  ดอยสะเก็ด 1,845 2,839 20,584 3 71 

13  หางดง 1,307 1,942 8,588 0 38 

14  ฮอด 4,363 10,832 63,677 0 0 

15  สะเมงิ 2,938 10,278 28,163 2 96 

16  ดอยเต่า 2,812 4,512 32,980 3 45 

17  แมแ่จม่ 7,719 18,719 145,874 2 84 

18  แมอ่าย 5,120 8,314 48,752 0 0 

19  อมก๋อย 5,976 14,667 71,060 0 0 

20  แมว่าง 1,858 5,912 24,269 3 99 

21  ไชยปราการ 3,214 4,700 33,852 1 49 

22  เวียงแหง 1,820 2,719 23,516 3 69 

23  แมอ่อน 2,706 5,324 18,464 0 45 

24 กิ่ง อ. ดอยหล่อ 345 378 2,986 0 10 

รวม 75,354 150,661 880,809 3 47 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ผลการรับแจง้ขึ้นทะเบียนถือครองที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้ 

   ท้องที่จังหวัดล าพูน 

ตามมตคิณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  2542 

       

ล าดับ 
  การรับแจ้งขึ้นทะเบียนการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ 

ท้องที่อ าเภอ 
จ านวนราย จ านวนแปลง 

จ านวนเน้ือที่ 

ที ่   ไร ่ งาน ตารางวา 

      

 

  

 

  

1  เมืองล าพูน 1,213 2,299 6,100 3 97 

2  บ้านธิ 640 1,213 3,503 1 78 

3  ลี ้ 1,954 3,703 21,384 2 25 

4  แมท่า 709 1,343 4,130 0 00 

5  ป่าซาง 230 436 2,412 0 82 

6  ทุ่งหัวช้าง 3,484 6,602 32,512 2 25 

7  บ้านโฮ่ง 784 1,486 6,969 3 25 

8  กิ่ง อ.เวียงหนองลอ่ง 5 9 142 0 00 

              

รวม 9,019 17,091 77,155 2 32 
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ที่มา:  กองจัดการที่ดินปา่สงวนแหง่ชาติ กรมป่าไม้.  2535.  การจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ.   

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.  กรุงเทพมหานคร. ISBN 974-7612-82-8. 

 

   

 

ตารางที่ 10  ผลการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องที่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่) 

ตามมตคิณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่   10 และ   17   มีนาคม 2535 

ล าดับ

ที ่

จังหวัด ป่าสงวนแหง่ชาติ เขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ 

จ า 

นวน 

(ปา่) 

พืน้ที่ (ไร่) 

ตามการจ าแนก 

เพื่อการอนุรักษ์ (ไร่) เพื่อเศรฐกิจ เหมาะสมต่อ

การเกษตร 

ตามกฎหมาย

และมติ

คณะรัฐมนตรี 

เพิ่มเติม รวม % พืน้ที่ (ไร่) % พืน้ที่ (ไร่) % 

 

1 

2 

 

 

เชยีงใหม่ 

ล าพูน 

 

 

25 

10 

 

 

11,596,415.00 

1,770,925.00 

 

 

2,192,886.00 

605,925.00 

 

 

7,735,468.00 

599,725.00 

 

 

9,928,354.00 

1,205,650.00 

 

 

85.62 

68.08 

 

 

1,589,586.00 

551,425.00 

 

 

13.71 

31.14 

 

 

78,475.00 

13,850.00 

 

 

0.68 

0.78 

 

รวม 35 13,367,340.00 2,798,811.00 8,335,193.00 11,134,004.00 83.29 2,141,011.00 16.02 92,325.00 0.69 

 

ผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ท้องที่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ตามมติคณะรัฐมนตร ี  เมื่อวันท่ี   10 และ   17   มีนาคม    2535 
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ภาพที่ 13  แผนที่แสดงเขตจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ที่ดนิป่าไม้  ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 

10,17 มีนาคม พ.ศ.2535 จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพที่ 14  แผนที่แสดงเขตจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ที่ดนิป่าไม้  ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 

10,17 มีนาคม พ.ศ.2535 จังหวัดล าพูน
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ล าดับที่ จังหวัด 

ป่าสงวนแห่งชาติ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

จ านวนป่า

(ไร่) 

พื้นที่ (ไร่)               

ตามกฎกระทรวง 
1A (%) 1B (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

1 

2 

เชยีงใหม่ 

ล าพูน 

25 

10 

 

12,222,395.87 

1,830,038.00   

40.35 

22.84 

3.99 

1.07 

19.65 

22.8 

15.19 

17.29 

18.38 

24.01 

2.30 

10.99 

รวม 35 14,052,433.87 31.60 2.53 21.23 16.24 21.20 6.65 

ผลการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ท้องที่    ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  ที่  1   (เชียงใหม่) 

ตามมติคณะรัฐมนตร ี    เมื่อวันท่ี   21   กุมภาพันธ์    2538 

ตารางที่ 11 ผลการก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ า  ในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  ที่  1   (เชยีงใหม่) 

ตามมตคิณะรัฐมนตรี     เมื่อวันที่   21   กุมภาพันธ์    2538 
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ภาพที่ 15  แผนที่แสดงช้ันคุณภาพลุ่มน้ า  ท้องทีจ่ังหวัดเชยีงใหม่ 
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ผลการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า 

ในพื้ นทีป่่าสงวนแห่งชาติ ทอ้งทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ 

ตามมติคณะรฐัมนตรี  เมือ่วนัที ่21  กุมภาพนัธ ์ 2538 

         
ล าดบั

ที่ 

ช่ือป่าสงวน พื้ นที่ ชั้นคุณภาพลุ่มน ้า  

แห่งชาติ 
ตามกฎกระทรวง (ไร่) 1 A(%) 

1 

B(%) 
2(%) 3(%) 4(%) 5(%) 

1 ป่าอนิทขิล 7,625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 ป่าแม่ริม 141,562 33.91 5.80 27.01 17.13 14.44 1.70 

3 ป่าดอยสเุทพ 108,011 54.76 6.56 24.85 7.21 4.51 2.11 

4 ป่าแม่ตาลและ 111,250 52.30 0.91 11.44 12.14 18.04 4.99 

  ป่าแม่ยุย     

 

  

 

    

5 ป่าแม่ออน 146,250 44.83 1.88 25.81 8.18 16.40 2.89 

6 ป่าแม่หาด 249,531 23.53 2.33 7.12 13.37 40.06 12.38 

7 ป่าแม่แจ่มและ 1,123,437 51.54 1.75 22.66 15.34 6.76 0.30 

  ป่าแม่ตื่น     

 

  

 

    

8 ป่าจอมทอง 353,500 25.40 6.80 37.90 12.01 8.96 8.93 

9 ป่าลุ่มน า้แม่ฝาง 1,000,000 46.49 5.51 21.30 15.86 9.02 1.82 

10 ป่าสนัทราย 115,968   

 

  

 

    

11 ป่าแม่ท่าช้างและ  59,687 41.91 6.43 22.53 15.74 12.98 0.42 

  ป่าแม่ขนิน     

 

  

 

    

12 ป่าแม่ขานและ 392,300 36.45 9.39 33.38 15.21 3.72 1.85 

  ป่าแม่วาง     

 

  

 

    

13 ป่าขุนแม่ทา 147,656   

 

  

 

    

14 ป่าขุนแม่กวง 335,494 59.78 1.50 13.00 12.03 11.87 1.83 

15 ป่าแม่งัด 677,500 64.07 2.02 17.14 10.69 5.87 0.21 

16 ป่าแม่แตง 760,824 57.86 5.07 20.86 9.07 5.18 1.95 

17 ป่าขุนแม่ลาย 293,082 21.48 5.58 41.31 29.73 1.89 0.00 

18 ป่าท่าธาร 76,132 49.12 0.00 10.24 12.94 23.79 3.91 

19 ป่าเชียงดาว 1,692,196.87 57.15 8.92 15.70 10.72 6.93 0.57 

20 ป่าสะเมิง 567,500 54.43 6.18 31.96 6.89 0.54 0.00 

21 ป่าแม่หลักหมื่น 8,125 0.00 0.00 0.00 0.00 96.44 3.56 

22 ป่าแม่แจ่ม 2,412,009 59.41 5.68 23.68 9.30 1.93 0.00 

23 ป่าอมกอ๋ย 1,437,500 53.30 5.56 15.65 20.80 4.70 0.00 

24 ป่าแม่ขะจาน 1,350 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

25 ป่าแม่สนู 3,906 0.00 0.00 8.73 79.77 10.33 1.16 

    

 

  

 

  

 

    

รวม 12,222,395.87 40.35 3.99 19.65 15.19 18.38 2.30 
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ภาพท่ี 16  แผนที่แสดงช้ันคุณภาพลุ่มน้ า  ท้องที่จังหวัดล าพูน 
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ผลการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า 

ในพื้ นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ทอ้งท่ีจงัหวดัล าพูน 

ตามมติคณะรฐัมนตรี  เมือ่วนัท่ี 21  กุมภาพนัธ ์ 2538 

ล าดบั 
ช่ือป่าสงวน พื้ นที่ ชั้นคุณภาพลุ่มน ้า  

แห่งชาติ ตามกฎกระทรวง 1 A 1 B 2 3 4 5 

ที่   (ไร่) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 ป่าแม่ธ ิ- แม่ตีบ 119,375.00 14.95 4.24 34.67 5.22 22.12 17.88 

  -แม่สาร 

 

  

 

  

 

    

2 ป่าแม่อาว 53,606.25 6.11 0.00 8.05 9.11 17.53 59.20 

3 ป่าดอยขุนตาล 39,206.25 39.78 0.00 23.74 17.77 16.30 2.42 

4 ป่าบ้านโฮ่ง 202,812.5 35.62 2.84 10.12 15.29 26.66 9.35 

5 ป่าแม่ทา 392,250 23.88 0.00 48.68 16.31 9.84 1.29 

6 ป่าแม่ตื่นและ 294,350 15.14 2.92 10.49 18.90 42.57 9.98 

  ป่าแม่แนต     

 

  

 

    

7 ป่าขุนแม่ล้ี 273,750 21.36 0.27 31.42 24.16 21.00 1.78 

8 ป่าแม่ล้ี 167,032 25.96 0.00 19.68 12.42 41.23 0.70 

9 ป่าแม่หาดและ 275,000 34.92 0.47 19.31 25.03 15.97 1.30 

  ป่าแม่ก้อ     

 

  

 

    

10 ป่าเหมืองจี้และ 12,656 10.69 0.00 21.84 28.64 26.88 5.95 

  สนัป่าสกั 

 

  

 

  

 

    

    

 

  

 

  

 

    

รวม 1,830,038.00 22.84 1.07 22.80 17.29 24.01 10.99 
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ผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชน ปี พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน 

 

                 

ล าดับ จังหวดั 
จ านวน 

เนื้อที่  

(พ.ร.บ. ปา่สงวน 2507) 

เนื้อที่  

(พ.ร.บ. ปา่ไม้ 2484) 
เนื้อที่ (นสล.) เนื้อที่ (อื่นๆ) รวมเนื้อที ่

หมู่บ้าน โครงการ ไร ่ งาน ตร.วา ไร ่ งาน ตร.วา ไร ่ งาน ตร.วา ไร ่ งาน ตร.วา ไร ่ งาน ตร.วา 

1 เชียงใหม ่ 218 218 139,108 2 59 5,814 3 38 0 0 0 0 0 0 144,923 5 97  

2 ล าพูน 185 174 118,395 1 6 17,791 0 15 0 0 0 0 0 0 136,186 1 21 

  รวม 403 392 257,503 3 65 23,605 3 53 0 0 0 0 0 0 281,110 3 18 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2559 

  

ตารางที่ 12  ผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชน ปี พ.ศ.2543-ปัจจุบัน 
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ส่วนที่  3 

สรุปแผนและผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตารางที่ 13 แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย งบด าเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

1. ส่วนอ านวยการ            

1.1 กิจกรรมอ ำนวยกำรงำนบริหำรกลำง งำน 1 1 80,000 -  - 80,000 79,524.75 475.25 99.41 

1.2 กิจกรรมอ ำนวยกำรงำนประชำสัมพันธ์ งำน 1 1 10,000 -  - 10,000 10,000 - 100.00 

1.3 กิจกรรมอ ำนวยกำรงำนแผนงำนและ 

    สำรสนเทศ 

งำน 1 1 1,383,500 -  - 1,383,500 1,382,896.07 603.93 99.96 

1.4 กิจกรรมบริกำรประชำชน ศูนย ์ 1 1 35,000 -  - 35,000 34,974.59 25.41 99.93 

1.5 กิจกรรมปรับปรุงขอ้มูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

     ปำ่ไม้ 

เดือน 12 12 110,000 -  - 110,000 110,000 - 100.00 

1.6 กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศป่ำไม้ ระบบ 3 3 150,000 -  - 150,000 150,000 - 100.00 

รวม 1,768,500 -  - 1,768,500 1,767,395.41 1,104.59 99.94 

2.  ส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้            

2.1 กิจกรรมจัดกำรที่ดิน รำย 4,200 3,421 3,887,885 -  - 3,887,885 3,887,881.02 3.98 100.00 

2.2 กิจกรรมจัดกำรแนวเขตปำ่สงวนแห่งชำติ กิโลเมตร 90 90 1,002,600 -  - 1,002,600 1,001,173.58 1,426.42 99.85 

2.3 กิจกรรมขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแก้ปัญหำ

พืน้ที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน 

ฝำย 33 33 - 1,155,000  - 1,155,000 1,155,000 - 100.00 

2.4 กิจกรรมโครงกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินและ

ปำ่ไม ้เพื่อสนับสนุนโครงกำรขยำยผล

โครงกำรหลวง 

ฝำย 8 8 - 280,000 

 

 - 280,000 280,000 - 100.00 

2.5 โครงกำรส ำรวจถือครองเพื่อกำรจัดกำรที่ดิน

ในพืน้ที่ปำ่ไมถ้ำวร 

งำน 1 1 100,000 -  - 100,000 100,000 - 100.00 

2.6 กิจกรรมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำร

อนุญำตและตรวจสอบติดตำมกำรใช้ประโยชน์

ที่ดินของรำษฎรที่ได้รับอนุญำต 

 

งำน 1 1 633,100 -  - 633,100 633,100 - 100.00 

รวม 5,623,585 1,435,000   - 7,058,585 7,057,154.6 1,430.40 99.98 
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3 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า            

3.1 กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เพื่อ    

     เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ไร่ 300 300 10,500 - 

 

240,000 - 250,500 216,900 33,600 86.59 

3.2 กิจกรรมบ ำรุงรักษำสวนปำ่เดิม ไร่/ 

กิโลเมตร 

10,857/59

.5 

10,857/59

.5 

50,000 7,250,500 - - 7,300,500 7,300,500 - 100.00 

3.3 กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูสภำพป่ำเพื่อแก้ไข  

     ปัญหำภำวะโลกร้อน 

ไร่ 200 200 - 205,000 - - 205,000 205,000 - 100.00 

3.4 กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว กล้ำ 837,000 837,000 102,000 2,762,400 - - 2,864,400 2,864,351.02 48.98 100.00 

3.5 กิจกรรมพัฒนำและจัดกำรผลผลิตสวนปำ่ จังหวัด/รำย 2/100 2/100 112,500 - - - 112,500 112,500 - 100.00 

3.6 กิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนปำ่ไม้ รำย/กล้ำ 100/ 

150,000 

100/ 

150,000 

137,000 418,500 - - 555,500 555,500 - 100.00 

3.7 กิจกรรมดูแลรักษำสวนปำ่ที่พ้นกำรบ ำรุง กิโลเมตร 2 2 - 10,000 - - 10,000 10,000 - 100.00 

3.8 โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้พะยูงเพื่อกำรอนุรักษ์ กล้ำ 120,000 120,000 - 334,800 - - 334,800 334,800 - 100.00 

3.9 โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่

ปำ่เศรษฐกจิ 

ไร่/กล้ำ 800/ 

160,000 

562/ 

160,000 

18,800 446,400 - - 465,200 465,200 - 100.00 

3.10 กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพื่อส่งเสริมควำม

ร่วมมือเครือข่ำยภำครัฐ 

กล้ำ 99,000 99,000 - 276,210 - - 276,210 276,210 - 100.00 

รวม (กิจกรรม 3.1-3.10) 430,800 11,703,810 240,000 - 12,374,610 12,340,961.02 33,648.98 99.73 

กิจกรรมนอกรายงาน สผส-จ             

3.11 เงินนอกงบประมำณรหัส 00770 

     (เงินฝำกบูรณะทรัพย์สินกรมปำ่ไม้) 

ไร่ 3,306 3,306 - 12,586,000 - - 12,586,000 12,586,000 - 100.00 

3.12 เงินนอกงบประมำณรหัส 00930  

       (เงินฝำกแผนกป่ำไม้) 

 

ไร่ 2,782 2,782 - 2,782,000 - - 2,782,000 2,782,000 - 100.00 

3.13 เงินฝำกเงินบริจำค กรมปำ่ไม ้รหัส 00927  

 

 

 

ไร่ 25 25 - 97,500 - - 97,500 97,500 - 100.00 
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3.14 แผนงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ผลผลิต

กำรจัดหำแหล่งน้ ำและเพิ่มพืน้ที่ชลประทำน     

ตำมโครงกำรที่กรมชลประทำนได้รับอนุญำตเขำ้ใช้

ประโยชน์ในเขตพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติ 

ไร่ 1,100 1,100 - 1,122,000 - - 1,122,000 1,122,000 - 100.00 

3.15 โครงกำรเพิ่มปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำเขื่อน

แมก่วงอุดมธำรำ จังหวัดเชียงใหม่ 

ฝำย 73 73 100,000 1,505,000 - - 1,605,000 1,605,000 - 100.00 

3.16 กิจกรรมกำรเฝำ้ระวังแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์

ชำยแดนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยบริเวณ

พืน้ที่แนวชำยแดนเพื่อควำมม่ันคงของรัฐ 

ไร่ 300 300 - - - 1,170,000 1,170,000 1,170,000 - 100.00 

รวม (กิจกรรม 3.11-3.16) 100,000 18,092,500 - 1,170,000 19,362,500 19,362,500 - 100.00 

รวมทั้งส้ิน 530,800 29,796,310 240,000 1,170,000 31,737,110 31,703,461.02 33,648.98 99.89 

4. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า            

4.1 กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุก

ท ำลำยทรัพยำกรปำ่ไม้ 

วัน/หน่วย 300/32 300/32 21,097,420 - - - 21,097,420 21,097,152 268 100.00 

4.2 กิจกรรมปอ้งกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน หน่วยงำน 8 8 6,746,500 2,500,000 1,200,000 - 10,446,500 10,446,278 222 100.00 

4.3 กิจกรรมเฝำ้ระวังกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้ เดือน 12 12 70,000 -  - 70,000 70,000 - 100.00 

4.4 กิจกรรมบริกำรด้ำนกำรอนุญำต รำย 180 180 74,000 - - - 74,000 74,000 - 100.00 

4.5 กิจกรรมจัดตั้งหน่วยปอ้งกันรักษำป่ำ หน่วย 5 5 2,308,000 19,601,100 - - 21,909,100 21,908,800 300 100.00 

4.6 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรปอ้งกันไฟป่ำ หน่วยงำน 8 8 - 2,500,000 - - 2,500,000 2,500,000 - 100.00 

4.7 กิจกรรมด ำเนินกำรเก่ียวกับไม้ของกลำงและ

หลักฐำนในคดีป่ำไม้ 
หน่วยงำน 8 8 840,000 688,100 - - 1,528,100 1,528,064 36 100.00 

4.8 กิจกรรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษป์ำ่ (รสทป.) รุ่น 1 1 214,600 79,000 - - 293,600 292,600 1,000 99.66 

4.9 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือกำร

อนุญำตให้เขำ้ท ำประโยชน์ในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติ 

 

 

 

 

งำน 1 1 42,000 - - - 42,000 41,814 186 99.56 
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4.10 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้     

      ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพื่อส่งออกไปนอก 

       รำชอำณำจักร 

รำย 4 4 7,200 - - - 7,200 7,200 - 100.00 

4.11 กิจกรรมแก้ไขปัญหำไฟปำ่และหมอกควัน        

      ขำ้มแดนในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติ 
หน่วยงำน 1 1 190,000 - - - 190,000 189,000 1,000 99.47 

รวม (กิจกรรม 4.1-4.11) 31,589,720 25,368,200 1,200,000 - 58,157,920 58,154,908 3,012 99.99 

งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

           

4.12 กิจกรรมเพิ่มพืน้ที่สีเขยีวและรักษำต้นไม้ 

       เขตเมือง อนุรักษแ์ละเพิ่มพืน้ที่ป่ำไมจ้ังหวัด

เชียงใหม่ 

หมูบ่ำ้น/

ฝำย/ไร่/รุ่น 

7/ 

250/50/2 

7/ 

250/50/2 

2,500,000 - - - 2,500,000 2,500,000 - 100.00 

4.13 โครงกำรปอ้งกันและแก้ไขปัญหำ 

หมอกควันและไฟป่ำในพืน้ที่วิกฤติของจังหวัด

เชียงใหม่ โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำร

ปอ้งกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันภำคเหนือ 

ป ี2559 

 

หน่วย 24 24 4,420,000 - - - 4,420,000 4,420,000 - 100.00 

รวม 6,920,000 - - - 6,920,000 6,920,000 - 100.00 

รวมท้ังส้ิน 38,509,720 25,368,300 1,200,000 - 65,078,020 65,075,008 3,012 100.00 

5 ส่วนจัดการป่าชุมชน            

5.1 กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรปำ่ชุมชน 

 

หมูบ่ำ้น 10 10 915,000 - 1,166,000 - 2,081,000 2,081,000 - 100.00 

5.2 กิจกรรมพัฒนำปำ่ไม้ร่วมกับองค์กรและ

เครือขำ่ยแบบบูรณำกำร 

แห่ง 2 2 56,000 - - - 56,000 56,000 - 100.00 

5.3 กิจกรรมพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน หน่วยปฏบิัติ 1 1 105,000 - - - 105,000 105,000 - 100.00 

5.4 กิจกรรมพัฒนำปำ่ไม้ร่วมกับสถำบันศำสนำ 

 

แห่ง 1 1 72,000 - - - 72,000 72,000 - 100.00 

รวม(กิจกรรม 5.1-5.4) 1,148,000 - 1,166,000 - 2,314,000 2,314,000 - 100.00 
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5.5 โครงกำร “เซ็นทรัลอำสำพัฒนำชุมชน อนุรักษ์

ปำ่ชุมชนและพัฒนำอำชีพที่ยั่งยืน” 

แห่ง 2 2 470,450 777,150 - - 1,247,600 1,247,600 - 100.00 

รวม(กิจกรรม 5.5) 470,450 777,150 - - 1,247,600 1,247,600 - 100.00 

รวมท้ังส้ิน 1,618,450 777,150 1,166,000 - 3,561,600 3,561,600 - 100.00 

6 ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ            

6.1 กิจกรรมโครงกำรพัฒนำปำ่ไม้อันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ 

แห่ง 7 7 1,205,000 5,012,700 - - 6,217,700 6,217,700 - 100.00 

รวม 1,205,000 5,012,700 - - 6,217,700 6,217,700 - 100.00 

7 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้            

7.1 กิจกรรมพัฒนำศักยภำพงำนวิจัยด้ำนปำ่ไม้ หน่วย 2 2 105,800 - - - 105,800 105,800 - 100.00 

7.2 กิจกรรมวนวัฒนวิจัย หน่วย 2 2 124,400 - - - 124,400 124,400 - 100.00 

7.3 กิจกรรมวิจัยและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ไม้และ

ผลิตผลปำ่ไม้ 
หน่วย 3 3 20,000 - - - 20,000 19,997.03 2.97 99.99 

รวม 250,200 - - - 250,200 250,197.03 2.97 100.00 

8 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ            

8.1 โครงกำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ ศูนย ์ 28 28 563,950 1,429,000 - - 1,992,950 1,953,939 39,011 98.04 

รวม 563,950 1,429,000 - - 1,992,950 1,953,939 39,011 98.04 

งบประมาณภาพรวมส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชยีงใหม่) 50,070,205 63,818,360 2,606,000 1,170,000 117,664,565 117,586,355.06 78,209.94 99.93 

งบพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่ 6,920,000 - - - 6,920,000 6,920,000 - 100.00 

          หมายเหตุ การขอขยายการกันเงนิและการกันเงินเหลื่อมปีกรณมีีหน้ีผูกพัน (PO) ปี 2559 จ านวน 2 กิจกรรม ดังน้ี 

1. กิจกรรมจัดตั้งหน่วยป้องกันรักษำป่ำ     จ ำนวนเงิน  19,254,000  บำท 

2. กิจกรรมด ำเนินกำรเกี่ยวกับไม้ของกลำงและหลักฐำนในคดีป่ำไม้ จ ำนวนเงิน          241,538   บำท 

รวม  จ ำนวนเงิน  19,495,538  บำท 
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ภาพที่ 17  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
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ส่วนที่  4 

สรุปผลการปฏบิัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 



 

 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 55 

 

4.1 ส่วนอ านวยการ 

 4.1.1 หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงำนธุรกำรทั่วไป งำนสำรบรรณ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ 

ครุภัณฑ ์และยำนพำหนะของส ำนัก 

 ด ำเนนิกำรเกี่ยวกับแผนงำนและงบประมำณของส ำนัก 

 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรของส ำนัก 

 ปฏิบัติงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรม/โครงกำรของส ำนัก 

 ปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องหรอืงำนที่ได้รับมอบหมำย 

 

 4.1.2 โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18  โครงสรำ้งกำรบริหำรงำนส่วนอ ำนวยกำร 

 

 

ส่วนอ านวยการ 

นายธีรพล  วุทธีรพล 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางเกศินี  ดีมุงคุณวัตร 

หัวหน้าฝ่ายฯ  

  

ฝ่ายการเงินบัญชี และพัสดุ 

นายธีรพล  วุทธีรพล  

หัวหน้าฝ่ายฯ 

 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

นายชนาธิป  สุขิตาวุธ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายสารสนเทศ 

นายศิริชัย  ทองประเสริฐ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 
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 4.1.3 อัตราก าลัง 

 ข้ำรำชกำร   4 คน 

 ลูกจำ้งประจ ำ  - คน 

 พนักงำนรำชกำร 10 คน 

 พนักงำนจำ้งเหมำ 3 คน 

 รวม     17 คน 
 

4.1.4 แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  

      ตารางที่ 14 แผนและผลกำรปฏิบัติงำนส่วนอ ำนวยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

กิจกรรม 
หน่วย

นับ 
ปริมาณ 

งบประมาณ (บาท) 

ได้รับ ใชไ้ป คงเหลือ  

กิจกรรมอ ำนวยกำรงำนบริหำรกลำง งาน 1 80,000 79,524.75 475.25 

กิจกรรมอ ำนวยกำรงำนประชำสัมพนัธ์ งาน 1 10,000 10,000 - 

กิจกรรมอ ำนวยกำรงำนแผนงำนและ

สำรสนเทศ 

งาน 1 1,383,500 1,382,896.07 603.93 

กิจกรรมบรกิำรประชำชน ศูนย ์ 1 35,000 34,974.59 25.41 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศ

ภูมิศำสตรป์่ำไม ้

เดือน 12 110,000 110,000 - 

กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศป่ำไม้ ระบบ 3 150,000 150,000 - 

รวม 1,768,500 1,767,395.41 1,104.59 

 

 
ภาพท่ี 19  ผลกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
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ภาพท่ี 20  ผลกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยกำรเงินบัญชี และพัสดุ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 21  ผลกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยสำรสนเทศ 
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ภาพท่ี 22 ผลกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
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ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนอ านวยการ 
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ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนอ านวยการ 
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4.2 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 4.2.1   หน้าที่รับผิดชอบ 

 เสนอแผนงำนและโครงกำร เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ จัดท ำแผนปฏิบัติ

กำรและแผนกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณ ก ำกับ ควบคุมดูแล และประสำนงำนด้ำนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ จัดท ำ

แผนที่แปลงปลูกและบ ำรุงป่ำในระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม

แผนปฏิบัติงำนที่กรมป่ำไม้ก ำหนด 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกและฟื้นฟูป่ำทุกรูปแบบ ทั้งในที่ดินของรัฐ และที่ดิน

เอกชน กำรด ำเนินงำนในรูปสหกรณ์สวนป่ำ กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งกำรด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำดว้ยสวนป่ำ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเพำะช ำ          

กล้ำไม้ กำรปลูกและฟื้นฟู  แก่ประชำชน หนว่ยงำน ภำครัฐ และองค์กรเอกชน 

 ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืงำนที่ได้รับมอบหมำย 

 

4.2.2  โครงสร้างการบริหารงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 โครงสรำ้งกำรบริหำรงำนส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 

4.2.3  อัตราก าลัง 

   ข้ำรำชกำร     9 คน 

   ลูกจำ้งประจ ำ   3 คน 

   พนักงำนรำชกำร  32 คน 

   รวม      44 คน 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

นายสุทธิศักดิ์  ก้อนแก้ว 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายชายันต์  สมศรี 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

 

ฝ่ายปลูกป่า 

นายศิริชัย  ทองประเสริฐ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายเพาะช ากล้าไม้ 

นายอุทัยวุฒิ  เสาร์ชัย 

หัวหน้าฝ่ายฯ 
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ตารางที่ 15 แผนและผลกำรปฏิบัติงำนส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยนบั เป้าหมาย งบด าเนนิงาน งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน งบเงนิอุดหนนุ เบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่าย เบิกจ่าย คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (ด าเนินงาน) (บาท) (ลงทนุ) (อุดหนุน) (บาท)

กิจกรรมเพาะช ากล้าไมเ้พื่อเพิ่มพื้นทีส่ีเขยีว

 - เพาะช ากล้าไมท้ัว่ไป กล้า 660,000 1,841,400.00   1,841,400.00     -               

 - เพาะช ากล้าไมข้นาดใหญ่ กล้า 105,000 777,000.00     777,000.00       -               

 - เพาะช ากล้าไมด้้วยถาดระบบรากลอย กล้า 72,000 144,000.00     144,000.00       -               

 - บริหารงานสถานเีพาะช ากลา้ไม/้ประสานงานและตรวจตดิตามผลการด าเนนิงานหนว่ยงานเพาะช ากลา้ไม้ หน่วยงาน 3 102,000.00   101,951.02      48.98             

โครงการเพาะช ากล้าไมพ้ะยูงเพื่อการอนุรักษ์

 - เพาะช ากล้าไมท้ัว่ไป(กล้าไมพ้ะยูง) กล้า 120,000 334,800.00     334,800.00       -               

กิจกรรมเพาะช ากล้าไมเ้พื่อส่งเสริมความร่วมมอืเครือขา่ยภาครัฐ

 - เพาะช ากล้าไมท้ัว่ไป กล้า 99,000  276,210.00     276,210.00       -               

กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ(ส่วนกลาง)

 - ค่าสาธารณูปโภคของสถานีเพาะช ากล้าไม้ งาน 3 26,000.00    26,000.00       -               

กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนปา่เดิม

 - ติดตาม ดูแล ก ากับการด าเนินงาน จดัท ารายงานและภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมายอื่นๆ งาน 1 50,000.00    50,000.00       -               

 - บ ารุงรักษาปา่ปทีี ่2 - 6 ไร่ 3,307 3,307,000.00   3,307,000.00     -               

 - บ ารุงรักษาปา่ปทีี ่7 - 10 ไร่ 7,450 3,576,000.00   3,576,000.00     -               

 - จดัท าแนวกันไฟ กม. 59.5 297,500.00     297,500.00       -               

 - บ ารุงสวนปา่หวายปทีี ่2 - 6 ไร่ 100 70,000.00       70,000.00        -               

กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพปา่เพื่อแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน

 - บ ารุงรักษาปา่ปทีี ่2 - 6 ไร่ 200 200,000.00     200,000.00       -               

 - จดัท าแนวกันไฟ กม. 1 5,000.00        5,000.00          -               

กิจกรรมดูแลรักษาสวนปา่ทีพ่้นการบ ารุง

 - จดัท าแนวกันไฟ กม. 2 10,000.00       10,000.00         -               

กิจกรรมส่งเสริมอาชพีด้านปา่ไม้ ราย 100 137,000.00   418,500.00     137,000.00      418,500.00       -               

กิจกรรมพัฒนาและจดัการผลิตสวนปา่ จงัหวัด 2 112,500.00   112,500.00      -               

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (เกษตรกรยกเลิก)

 - สนับสนุนเงนิทนุแก่เกษตรกร ปทีี2่ (ป2ี558) ในอัตราไร่ละ 800 บาท ไร่ 300 240,000.00   206,400.00    33,600.00       

 - ติดตามผลการด าเนินโครงการ คร้ัง 1 10,500.00    10,500.00       -               

11,257,410.00  

ผลการใชจ้า่ยเงนิ  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

กจิกรรม

แผนการใช้จ่ายเงิน ผลการใช้จ่ายเงิน
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หนว่ยนบั เป้าหมาย งบด าเนนิงาน งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน งบเงนิอุดหนนุ เบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่าย เบิกจ่าย คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (ด าเนินงาน) (บาท) (ลงทนุ) (อุดหนุน) (บาท)

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่มพื้นทีป่า่เศรษฐกิจ

 - เพาะช ากล้าไมท้ัว่ไป กล้า 160,000 446,400.00     446,400.00       -               

 - ตรวจติดตาม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ คร้ัง 4 18,800.00    18,800.00       -               

เงนินอกงบประมาณรหัส 00770 (เงนิฝากบรูณะทรัพย์สินของกรมปา่ไม)้

 -  กิจกรรม ปลูกและบ ารุงปา่ (ปลูกปา่ทัว่ไป) ไร่ 2,400    9,360,000.00   9,360,000.00     -               

 -  กิจกรรม ปลูกและบ ารุงปา่ (ปลูกปา่ทัว่ไป) ไร่ 800      3,120,000.00   3,120,000.00     -               

 -  บ ารุงรักษาปา่ปทีี ่2-6  (มาตรา 25) ไร่ 106      106,000.00     106,000.00       -               

เงนินอกงบประมาณรหัส 00930 (เงนิฝากแผนกปา่ไม)้ 

 -  บ ารุงรักษาปา่ปทีี ่2-6 ไร่ 2,782    2,782,000.00   2,782,000.00     -               

เงนิฝากเงนิบริจาค กรมปา่ไม ้รหัส 00927

 -  กิจกรรม ปลูกและบ ารุงปา่ (ปลูกปา่ทัว่ไป) ไร่ 25       97,500.00       97,500.00        -               

แผนงานบริหารจดัการทรัพยากรน้ า

ผลผลิตการจดัหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นทีช่ลประทาน

ตามโครงการทีก่รมชลประทานได้รับอนุญาตเขา้ใชป้ระโยชน์ในเขตพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติ

 - บ ารุงปา่ปทีี ่2 ไร่ 1,100    1,122,000.00   1,122,000.00     -               

โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขือ่นแมก่วงอุดมธารา จงัหวัดเชยีงใหม่

 - ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล คร้ัง 1 100,000.00     100,000.00       -               

 - ก่อสร้างฝายผสมผสาน แห่ง 35 175,000.00     175,000.00       -               

 - ก่อสร้างฝายกึ่งถาวร แห่ง 38 1,330,000.00   1,330,000.00     -               

แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง

กิจกรรม การเฝ้าระวังแก้ไขปญัหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบ

           เรียบร้อยบริเวณพื้นทีแ่นวชายแดนเพื่อความมัน่คงของรัฐ

 - ปลูกปา่ทัว่ไป ไร่ 300 1,170,000.00 1,170,000.00   -               

18,638,900.00  

456,800.00  1,170,000.00 29,896,310.00  240,000.00   456,751.02    1,170,000.00 29,896,310.00 206,400.00  33,648.98       

33,648.98   

31,729,461.02  

        ณ วันที ่20  กันยายน  2559 (เวลา 15.00 น.) 99.89 %สรุปเบิกจ่าย

ผลการใชจ้า่ยเงนิ  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

กจิกรรม

รวม

รวมท้ังสิน้ 31,763,110.00                                                          31,729,461.02                                                                  

แผนการใช้จ่ายเงิน ผลการใช้จ่ายเงิน
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                ตารางที่ 16 ผลกำรปฏบัิตงิำนกิจกรรมสง่เสริมอำชีพด้ำนป่ำไม ้

กิจกรรม แผนกำรปฏบัิตงิำน ผลกำรปฏบัิตงิำน 

1.เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ (ราย/ไร่) 

         - จังหวัดเชยีงใหม่ 60 รำย 

         - จังหวัดล ำพูน 40 รำย  

100 

60 

40 

100/655 

60/431 

40/224 

2.สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ (กลา้)  

        - จ.เชยีงใหม่  

        - จ.ล ำพูน 

150,000 

90,000 

60,000 

150,000 

90,000 

60,000 

 หมายเหตุ : กล้ำไม้ทีแ่จก จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สัก, พะยูง, มะค่ำโมง, ขนุน,มะขำม,รำชพฤกษ์, ยูคำลิปตัส                                                                                                                                                       

                                                  จังหวัดล ำพนู ได้แก่ สัก, พะยูง, มะค่ำโมง, มะขำม, รำชพฤกษ์, ยูคำลปิตัส 

 

ภาพที่ 24 ผลกำรปฏบัิตงิำนกิจกรรมสง่เสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้ 
 

 

 

ผลผลิต พื้นท่ีป่ำไมไ้ด้รับกำรบริหำรจัดกำร กจิกรรมหลักฟื้นฟูป่ำไม้   กจิกรรมส่งเสริมอาชพีดา้นปา่ไม ้

แผนงำนรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ปัญหำที่ดินท ำกิน งานภาคเอกชน 

ฝ่ายปลูกป่า 

60 431 
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          ตารางที่ 17  กิจกรรม โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

กจิกรรม 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

1.สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปทีี่ 2 (ปี2556)  

ในอัตราไร่ละ 800 บาท (ราย/ไร่) 

         - จังหวัดเชยีงใหม ่(รำย/ไร่) 

         - จังหวัดล ำพูน (รำย/ไร่) 

61/300 

 

34/200 

27/100 

57/258 

 

30/158 

27/100 

 หมายเหตุ : มเีกษตรกรขอยกเลิกเข้ำร่วมโครงกำรฯ 4 รำย จ ำนวน 42 ไร่ 

 

 

ภาพท่ี 25  กิจกรรม โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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รวม 

ผลผลิต พื้นท่ีป่ำไม้ได้ รับกำรบริหำรจัดกำร กิจกรรมหลักปลูกฟื้นฟู ป่ำในพื้นท่ี เอกสำรสิทธ์ิ                  

กจิกรรม โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดนิท ากิน 
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           ตารางท่ี 18 กิจกรรมพัฒนำและจัดกำรผลผลติสวนป่ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่ต้องปฏิบัต ิ แผนการ

ปฏิบัติงาน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1.ส ารวจข้อมูลดา้นพืน้ที่ และก าลังผลิตไมเ้ศรษฐกจิของ        

สวนปา่เอกชน (จังหวดั) 

    - จังหวัดเชยีงใหม ่และจังหวัดล ำพูน  

 

2 

 

 

2 

2.ตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 

สวนปา่ พ.ศ.2535 (จังหวดั) 

   - ตรวจสอบข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนท่ีดนิเป็นสวนป่ำ (จังหวัด/ครัง้) 

   - ตรวจสอบข้อมูลกำรแจง้ตดัหรือโค่น (จังหวัด/ครัง้) 

   - สุ่มลงพื้นท่ีตรวจสอบ (จังหวัด/ครัง้) 

 

2 

2/33 

2/33 

2/33 

 

2 

2/33 

2/33 

2/33 

3.ส่งเสริมใหค้ าปรึกษาและสนับสนนุดา้นวิชาการแก่เกษตรกร 

(จังหวดั/ราย) 

 

2/150 

 

2/100 

4.ตรวจตดิตามผลการด าเนนิโครงการ (ครั้ง) 3 3 

ผลผลิต พื้นท่ีป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่ำไม้  

กจิกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 

 

แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดนิท ากิน 
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           ตารางท่ี 19 โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่มพืน้ที่ป่ำเศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ : กล้าไม้ที่แจก  
  - จังหวัดเชยีงใหม่ ได้แก่ พะยูง, สัก, มะคำ่โมง, ขนุน  

  - จังหวัดล ำพูน ได้แก ่สัก, พะยงู, สะเดำ, มะค่ำโมง, แดง, กฤษณำ, ยำงนำ,ไผ่ 

 

ภาพที่ 26   โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ 
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กจิกรรม 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

1.ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรในพืน้ทีเ่ข้ารว่มโครงการ (ไร่) 800 

 

800 

2. ส ารวจและจัดท าทะเบียนเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ (ไร่) 

      - จังหวัดเชยีงใหม่ (ไร่) 

      - จังหวัดล ำพูน (ไร่) 

800 

400 

400 

562 

162 

400 

3. จัดเตรียมและสนับสนนุกลา้ไม้แก่เกษตรกร (กลา้) 160,000 160,000 

โครงกำรปกปอ้งผืนป่ำและร่วมพัฒนำป่ำไม้ให้ย่ังยนื  

กจิกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ 

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกจิ 

 

แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดนิท ากิน 
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   ตารางท่ี 20 กิจกรรมบ ำรุงรักษำสวนป่ำเดิม 

กจิกรรม  แผนการ

ปฏิบัติงาน 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

1. บ ำรุงรักษำป่ำปีท่ี 2-6 (ไร)่ 3,307 3,307 

2. บ ำรุงรักษำป่ำปีท่ี 7-10 (ไร)่ 7,450 7,450 

3. จัดท ำแนวกันไฟ (กม.) 59.50 59.50 

4. บ ำรุงรักษำสวนป่ำหวำยอำยุ  2-6 ปี (ไร่) 100 100 
 

 

ภาพที่ 27  ผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมบ ำรุงรักษำสวนป่ำเดิม 
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บ ำรุงป่ำ 2-6 (ไร่) บ ำรุงป่ำ 7-10 (ไร่) ท ำแนวกนัไฟ(กม.) บ ำรุงป่ำหวำย 2-6(ไร่) 

ผลกำรปฏิบติังำน 

งานภาครัฐ 

ผลผลิต พื้นท่ีป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่ำไม้  

กจิกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 

 

แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดนิท ากิน 
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               ตารางท่ี 21 กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูสภำพป่ำเพื่อแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน 

กจิกรรม 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

1. บ ำรุงรักษำป่ำปีท่ี 2-6 (ไร)่ 200 200 

2. จัดท ำแนวกันไฟ (กม.) 1 1 
 

 

 

 

 

          ภาพที่ 28 ผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูสภำพป่ำเพื่อแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน 
 

 

 

 

                  

                 ตารางท่ี 22 กิจกรรมดูแลรักษำสวนป่ำพ้นกำรบ ำรุง 

กจิกรรม  แผนการปฏิบัตงิาน ผลการปฏิบัตงิาน 

1. จัดท ำแนวกันไฟ (กม.) 2 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิต พื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่ำไม้  

กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าพ้นการบ ารุง 
 

ผลผลิต พื้นท่ีป่ำไม่ได้รับกำรบริหำรจัดกำร กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่ำไม้  

กจิกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

 

แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดนิท ากิน 

แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดนิท ากิน 
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               ตารางท่ี 23  เงนินอกงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29 ผลกำรปฏิบัติงำนเงินนอกงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

1. ปลูกป่ำท่ัวไป (ไร่) 3,525 3,525 

2. บ ำรุงรักษำป่ำปีท่ี 2-6 (ไร่) 3,988 3,988 

เงนินอกงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2559 

3,525 
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ปลกูป่ำทัว่ไป(ไร่) บ ำรุงรักษำป่ำปีที่ 2-6 (ไร่) 

จ ำ
นว
น 
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ภาพท่ี 30 พืน้ที่ปลูกป่ำทั่วไป (เงินนอกงบประมำณ) 3,525 ไร่ 
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                ตารางท่ี 24 โครงกำรเพิ่มปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ จังหวัดเชยีงใหม่ 

                 แผนปฏิบัติกำรแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตำมตรวจสอบผลกระทบ   

                 สิ่งแวดล้อม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31  ผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมสร้ำงฝำยผสมผสำน และฝำยกึ่งถำวร  
 

 

 

กจิกรรม 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

1. ก่อสร้ำงฝำยผสมผสำน (ตัว) 35 35 

2. ก่อสร้ำงฝำยกึ่งถำวร (ตัว) 38 38 

แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) 

โครงกำรเพิ่มปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ จังหวัดเชยีงใหม่ 

แผนปฏิบัติกำรแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตำมตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม  

35 

38 

34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39

ฝำยผสมผสำน ฝำยกึ่งถำวร 

ตวั
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       ตารางท่ี 25 กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

 

 

 

       ตารางท่ี 26 โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้พะยูงเพื่อกำรอนุรักษ์ 

 
 

 

 

 

 

ภำพที่ 32 ผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว                                     

และโครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้พะยูงเพื่อกำรอนุรักษ์ 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 

1.เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป(กล้า) 660,000 660,000 

2.จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่(กล้า) 105,000 105,000 

3.เพำะช ำกล้ำไม้ด้วยถำดระบบรำกลอย(กล้า) 72,000 72,000 

รวม 837,000 837,000 

กิจกรรม แผนการ

ปฏิบัติงาน 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

1.เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป (กล้าไม้พะยูง) 120,000 120,000 

แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดนิท ากิน 

ผลผลิต พื้นที่ปา่ไม้ได้รับการบรหิารจัดการ  กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้   

กจิกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  

 

โครงการ ปกป้องผืนปา่และรว่มพัฒนาปา่ไมใ้ห้ยั่งยืน กจิกรรมหลักหลักเพิ่มศักยภาพการป้องกัน 

ไม้พะยูงและไม้มีค่า โครงการเพาะช ากลา้ไมพ้ะยูงเพื่อการอนุรักษ์ 

 

ฝ่ายเพาะช ากล้าไม้ 
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       ตารางท่ี 27  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือเครอืข่ำยภำครัฐ 

 

 

ภาพที่ 33  แผน/ผลกิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมอืเครือข่ำยภำครัฐ 
 

 

 

 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 

เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป (กล้า) 99,000 99,000 

โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน  

กจิกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมอืเครือข่ายภาครัฐ 

แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

99,000 99,000 
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60,000

80,000

100,000
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เพำะช ำกล้ำไม้ทัว่ไป 
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แผน ผล 
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ภาพท่ี 34 สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้ท้องที่ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
 

 

 

 

สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่  

ที่ตั้ง ม.4 ต.น้ าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

โทร.085-6254053 

สถานีเพาะช ากล้าไม้แม่แตง 

ที่ตั้ง ม.7 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่               

โทร 085-6146361 

สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดล าพูน 

ที่ตั้ง ม.10 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ล าพูน              

โทร 081-9528988 

สถานีเพาะช ากล้าไม้ 
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สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

ตารางที่ 28  ผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จำ่ยเงิน สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้จังหวัดเชียงใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ ชื่อกิจกรรม ปริมำณ 

(กล้ำ) 

งบประมำณ (บำท) 

1. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว   

 - เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป 220,000 613,800 

 - จัดท ำกล้ำไม้ขนำดใหญ่ 35,000 259,000 

 - เพำะช ำกล้ำไม้ด้วยถำดระบบรำกลอย 24,000 48,000 

2. โครงการเพาะช ากล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์   

 - เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป (กล้ำไม้พะยูง) 40,000 111,600 

3. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

เครือข่ายภาครัฐ 

  

 - เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป 33,000 92,070 
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     ตารางที่ 29  ผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยเงนิ สถำนเีพำะช ำกล้ำไม้แม่แตง 

ล ำดับ

ที ่
ชื่อกิจกรรม 

ปริมำณ 

(กล้ำ) 

งบประมำณ         

(บำท) 

1. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว   

 - เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป 220,000 613,800 

 - จัดท ำกล้ำไม้ขนำดใหญ่ 35,000 259,000 

 - เพำะช ำกล้ำไม้ด้วยถำดระบบรำกลอย 24,000 48,000 

2. โครงการเพาะช ากล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์   

 - เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป (กล้ำไม้พะยูง) 40,000 111,600 

3. 
กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

เครือข่ายภาครัฐ 
  

 - เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป 33,000 92,070 

 

 

 

 

 

 

สถานีเพาะช ากล้าไม้แม่แตง 
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สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดล าพูน 

759,000 

105,000 

72,000 
120,000 

เพาะช ากล้าไม้ (กล้า) 

กล้ำไม้ทัว่ไป 
กล้ำไม้ขนำดใหญ่ 
กล้ำไม้ด้วยถำดระบบรำกลอย 
กล้ำไม้พะยงู 

 

 

ตารางที่ 30  ผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จำ่ยเงิน สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้จังหวัดล ำพูน 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 35  ภำพรวมกิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ จ ำนวน 3 สถำนี 

ล ำดับที ่ ชื่อกิจกรรม ปริมำณ (กล้ำ) งบประมำณ (บำท) 

1. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว   

 - เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป 220,000 613,800 

 - จัดท ำกล้ำไม้ขนำดใหญ่ 35,000 259,000 

 - เพำะช ำกล้ำไม้ด้วยถำดระบบรำกลอย 24,000 48,000 

2. โครงการเพาะช ากล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์   

 - เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป (กล้ำไม้พะยูง) 40,000 111,600 

3. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

เครือข่ายภาครัฐ 

  

 - เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป 33,000 92,070 
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กิจกรรมด้านอ่ืนๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกีฬาสร้างโลกสีเขียว  ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 

CSR ปลูกต้นกล้า พลิกฟื้นผืนป่าให้ลูกหลาน ณ วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง 

กิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น อ.เมืองเชียงใหม่ 
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มอบกล้าไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด 

แจกกล้าไม้มงคล พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

แจกกล้าไม้มงคล พื้นที่จังหวัดล าพูน 
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แจกกล้าไม้มงคลพระราชทานฯ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บรเิวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย จ.เชยีงใหม ่

ตักบาตรเนื่องในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
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ประชารัฐร่วมใจพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ (ท้องที่ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม) 

ประชารัฐร่วมใจพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ (ท้องที่ ต.ต่อเรอื อ.แม่แจ่ม) 
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โครงการวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2559 (ที่พกัสงฆ์เบญจมธรรมาภิวัฒน์ อ.แม่แตง) 



 

 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 36   กิจกรรมอื่นๆ 

โครงการวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2559 (ที่พกัสงฆ์เบญจมธรรมาภิวัฒน์ อ.แม่แตง) 
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4.3  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 4.3.1 หน้าที่รับผิดชอบ 

 จัดท ำแผนงำนและงบประมำณของส่วน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณชองส่วน และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส่วน ก ำกับ ควบคุมดูแล และประสำนงำน

ด้ำนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 

 ปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ ประสำนงำนเพื่อสนับสนุนข้อมูลกำรข่ำว กำรสืบสวน และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร

กระท ำผิด ประสำน  ติดตำมสถำนกำรณป์่ำไม้เพื่อกำรหยุดยั้งกำรท ำลำยป่ำไม้ 

 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันรักษำป่ำ โดยกำรมสี่วนรว่มของประชำชน 

 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนป่ำไม้ กำรอนุญำตด้ำนป่ำไม้ กำรตรวจสอบและ

ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไม้ กฎหมำยว่ำด้วย               

ป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำดว้ยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืงำนที่ได้รับมอบหมำย 

 

ส่วนป้องกันรักษำป่ำและป้องกันไฟป่ำมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด โดยได้มีหน่วยป้องกัน

รักษำป่ำรวมทั้งหมด 37 หนว่ย ซึ่งได้แยกเป็นรำยจังหวัด ดังนี้ 

 จังหวัดเชยีงใหม่  29 หนว่ย 

 จังหวัดล ำพูน  8 หนว่ย 
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4.3.2 โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 โครงสรำ้งกำรบริหำรงำนส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 

 4.3.3  อัตราก าลัง 

   ข้ำรำชกำร    26 คน 

   ลูกจำ้งประจ ำ  64 คน 

   พนักงำนรำชกำร  173 คน 

   พนักงำนจำ้งเหมำ  86  คน 

    รวม    349 คน 

นายสพุจน์  ทศันานนท ์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟ

ป่า 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายพรชัย  ใจมัน่ 

หัวหนา้ฝ่ายฯ 

หน่วยป้องกันรักษาป่า 

จังหวดัเชียงใหม่  

ฝ่ายควบคุมไฟป่า 

นายสมทรง  บุตรพรม 

หัวหนา้ฝ่ายฯ 

ฝ่ายป้องกันรักษาปา่ 

นายสายพนิ  เปียสวน 

หัวหนา้ฝ่ายฯ 

หน่วยป้องกันรักษาป่า 

จังหวดัล าพนู  

สายตรวจปราบปราม 

นายพงษ์อรัญ  ใสสอาด 

หัวหน้าสายตรวจฯ 

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม 

นายเกยีรติศักดิ์  กิจศักดิ ์

หัวหนา้ฝ่ายฯ 
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4.3.4 แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตารางท่ี 31 แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย งบด าเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

1 กิจกรรมปอ้งกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย

ทรัพยำกรปำ่ไม้ 

วัน/หน่วย 300/32 300/32 21,097,420 - - - 21,097,420 21,097,152 268 100.00 

2 กิจกรรมปอ้งกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน หน่วยงำน 8 8 6,746,500 2,500,000 1,200,000 - 10,446,500 10,446,278 222 100.00 

3 กิจกรรมเฝำ้ระวังกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้ เดือน 12 12 70,000 -  - 70,000 70,000 - 100.00 

4 กิจกรรมบริกำรด้ำนกำรอนุญำต รำย 180 180 74,000 - - - 74,000 74,000 - 100.00 

5 กิจกรรมจัดตั้งหน่วยปอ้งกันรักษำป่ำ หน่วย 5 5 2,308,000 19,601,100 - - 21,909,100 21,908,800 300 100.00 

6 กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิำพกำรปอ้งกันไฟป่ำ หน่วยงำน 8 8 - 2,500,000 - - 2,500,000 2,500,000 - 100.00 

7 กิจกรรมด ำเนินกำรเก่ียวกับไม้ของกลำงและ

หลักฐำนในคดีป่ำไม้ 

หน่วยงำน 8 8 840,000 688,100 - - 1,528,100 1,528,064 36 100.00 

8 กิจกรรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษป์ำ่ (สรสป.) รุ่น 1 1 214,600 79,000 - - 293,600 292,600 1,000 99.66 

9 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือกำรอนุญำต

ให้เขำ้ท ำประโยชน์ในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติ 

งำน 1 1 42,000 - - - 42,000 41,814 186 99.56 

10 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม ้

ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพื่อส่งออกไปนอก

รำชอำณำจักร 

รำย 4 4 7,200 - - - 7,200 7,200 - 100.00 

11 กิจกรรมแก้ไขปัญหำไฟปำ่และหมอกควัน       

ขำ้มแดนในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติ 

หน่วยงำน 1 1 190,000 - - - 190,000 189,000 1,000 99.47 

งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่            
12 กิจกรรมเพิ่มพืน้ที่สีเขียวและรักษำต้นไม ้

   เขตเมือง อนุรักษ์และเพิ่มพืน้ทีป่่ำไม้จังหวัดเชียงใหม่ 
หมูบ่ำ้น/

ฝำย/ไร่/รุ่น 

7/ 

250/50/2 

7/ 

250/50/2 

2,500,000 - - - 2,500,000 2,500,000 - 100.00 

13 โครงกำรปอ้งกันและแก้ไขปัญหำ 

หมอกควันและไฟป่ำในพืน้ที่วิกฤติของจังหวัด

เชียงใหม่ โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรปอ้งกัน

และแก้ไขปัญหำหมอกควันภำคเหนือ ป ี2559 

หน่วย 24 24 4,420,000 - - - 4,420,000 4,420,000 - 100.00 

รวม 6,920,000 - - - 6,920,000 6,920,000 - 100.00 

รวมท้ังส้ิน 38,509,720 25,368,300 1,200,000 - 65,078,020 65,075,008 3,012 100.00 
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ตารางที่ 32 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป่ำไม้ 

 

 

 

 
ภาพท่ี 38 จ ำนวนคดีและผู้ต้องหำในกำรกระท ำผดิกฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไม้ 

 

สรุปผลผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไม้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559   

ตั้งแตเ่ดือนตุลำคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน กันยำยน พ.ศ. 2559  
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 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 89 

 

ตารางที่ 33 คดตีรวจยึดไม้ของกลำง 

 

 คดีตรวจยึดไม้ของกลาง 

ท้องที ่ ไม้สักท่อน ไม้สักแปรรูป ไม้กระยาเลยท่อน ไม้กระยาเลยแปรรูป 

จังหวดั ท่อน ม.3 ผ/ล ม.3 ท่อน ม.3 ผ/ล ม.3 

เชียงใหม ่ 209 15.141 763 19.799 312 39.269 4667 124.46 

ล าพูน 280 19.709 373 3.177 385 20.403 179 4.877 

รวม 489 34.85 1136 22.976 697 59.672 4846 129.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 39  จ ำนวนคดีและผูต้้องหำในกำรตรวจยึดไม้ของกลำง 

 

 

 

 

                                               

      

0

20

40

60

80

100

คด ี ผู้ต้องหา 

93 

31 

42 

22 

เชียงใหม่ ล ำพนู 

จ ำ
นว
น 



 

 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 90 

 

1. การตรวจสอบการบุกรกุท าลายทรัพยากรป่าไม้จากข้อมูลแผนที่                       

จากการวเิคราะห์ภาพถ่ายจากระยะไกล 
 

ตารางที่ 34 กำรตรวจสอบกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 

ล ำดับ รำยละเอยีด 
รวม 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

อ ำเภอแมอ่ำย อ ำเภอฝำง 
อ ำเภอไชย

ปรำกำร 

แปลง ไร่ แปลง ไร่ แปลง ไร่ แปลง ไร่ 

1 กรมป่ำไม้ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบ 38 1,753 24 592 7 368 7 793 

2 เป็นพืน้ท่ีบุกรุก ด ำเนินคดีแลว้ 9 358 9 358 - - - - 

3 ตรวจสอบแลว้เป็นผู้ยำกไร้ - - - - - - - - 

4 
พื้นท่ี อช./นคิม/ออป./โฉนด/สทก./

พื้นท่ีอ่ืนๆ 
11 159 11 159 - - - - 

5 อยู่ระหว่ำงตรวจสอบ 18 1,236 4 75 7 368 7 793 
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ตารางที่ 35 กำรตดิตำมกำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ป่ำไม้ด้วยเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ (GISTDA) 

ล ำดับ รำยละเอยีด จ ำนวนจุด 

1 กรมป่ำไม้ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบ 19 

2 เป็นพืน้ท่ีบุกรุก ด ำเนินคดีแลว้ 2 

3 ตรวจสอบแลว้เป็นไรห่มุนเวยีนของผู้ยำกไร้ 2 

4 พื้นท่ี อช./นคิม/ออป./โฉนด/สทก./พื้นท่ีอ่ืนๆ 8 

5 อยู่ระหว่ำงตรวจสอบ 7 

 

 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. พื้นท่ีเป้ำหมำยมจี ำนวนมำก บำงพื้นท่ีอยู่ห่ำงไกลเข้ำถึงได้ล ำบำก จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำท่ี

กรมป่ำไมก้ ำหนด 

2. พื้นท่ีบำงส่วนอยูใ่นเขตใกล้แนวชำยแดน หนว่ยฯ จ ำเป็นตอ้งสนธิก ำลังร่วมกับหน่วยงำนในพื้นท่ี เช่น ทหำร ต ำรวจ 

อ ำเภอ เข้ำเปิดยุทธกำรทวงคืนผืนป่ำ บำงคร้ังจะได้รับค ำตอบวำ่ไมม่งีบประมำณสนับสนุนให้เจ้ำหนำ้ท่ีมำร่วมปฏบัิตงิำนด้วย 

3. กำรจับกุมด ำเนินคดีพื้นท่ีถูกบุกรุกแผ้วถำงบำงแปลงมีขนำดใหญ่ เมื่อปล่อยให้มีกำรฟื้นฟูเองตำมธรรมชำต ิ          

จะพบว่ำมีรำษฎรลักลอบเข้ำไปท ำกินอยู่เนืองๆ ท้ังๆท่ีได้ปิดป้ำยประกำศห้ำมบุกรุกและลำดตระเวนอย่ำงต่อเนื่อง ควรวำง

มำตรกำรสนับสนุนควำมร่วมมือจำกฝ่ำยปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยเป็นหูเป็นตำในพื้นท่ีแทน 
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2. การบังคับใชก้ฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา 

 

ตารางที่ 36 ผลกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อพืน้ที่ป่ำที่ถูกบุกรุกปลูกยำงพำรำ 

จังหวดั 
พื้นที่ตามแผน

(ไร)่ 

การด าเนนิคดี

(ไร)่ 

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ ม.25 

(ไร)่ 

รื้อถอน/ท าลาย 

ด าเนินตาม ม.25 

(ไร)่ 

ราษฎรรื้อถอนเอง

(ไร)่ 

เชยีงใหม ่ 18.86 18.86 - - - 

ล ำพูน - - - - - 

รวม 18.86 18.86 - - - 

 

 
 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1 พื้นท่ีเป้ำหมำยมจี ำนวนมำก บำงพื้นท่ีอยูห่่ำงไกลเข้ำถึงได้ล ำบำก จึงไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำท่ี       

กรมป่ำไมก้ ำหนด 

2 เจ้ำหนำ้ที่ไมพ่บผู้แสดงตัววำ่เป็นเจ้ำของพื้นท่ี และผู้น ำทอ้งถิ่นก็ไมส่ำมำรถระบุตัวเจ้ำของพื้นท่ีได้ 
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3. การตรวจสอบพื้นที่ป่าถูกบุกรกุ ตามผลการวเิคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้  

ปี พ.ศ.2557-2558 จากภาพถ่ายดาวเทยีม 

 

เป้าหมายกรมป่าไม้ 

1. ส ำนักฯ 1 (ชม.)          จ ำนวน 93,415 แปลง   เนือ้ที่ 157,976 ไร่ 

       1.1 จ.เชียงใหม ่            จ ำนวน 81,067 แปลง    เนือ้ที่ 149,908 ไร่ 

       1.2 จ.ล ำพูน               จ ำนวน 12,348 แปลง    เนือ้ที่ 8,068 ไร่ 

 

ตารางท่ี 37  กำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมเนือ้ที่ตรวจสอบ 

 

ชั้นข้อมูลจ าแนกตามเนื้อที ่

เชียงใหม ่ ล าพูน 

 จ านวน เนื้อที ่  จ านวน เนื้อที ่

 (แปลง) (ไร่)  (แปลง) (ไร่) 

พื้นที่บุกรุกเกินกว่า 50 ไร ่ 289 39,740 17 1,597   

พื้นที่บุกรุกเน้ือที่ 20-50 ไร ่ 519 15,689.61 45 1,304   

พื้นที่บุกรุกเน้ือที่ 1-20 ไร่ 15,775 59,005 2,557 8,717.93 

พื้นที่บุกรุกเน้ือที่น้อยกว่า 1 ไร ่ 64,170 14,872.33 12,232 2,936.78 

รวม 80,753 129,307 14,851 14,556 
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ตารางที่ 38 สรุปผลกำรตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ปีพ.ศ.2557-2558  ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่                

และจังหวัดล ำพูน       
           สรุปผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิปีพ.ศ.2557-2558 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน         

ล าดับ จังหวดั วัน/เดือน/ป ี พื้นที่ด าเนนิการ ผลการด าเนินการ 

เนื้อทีเ่กินวา่ 50 ไร ่ เนื้อที่ 20-50 ไร ่ รวม ตรวจสอบ ตรวจยดึ รวม 

แปลง เนื้อที่ (ไร)่ แปลง เนื้อที่ (ไร)่ แปลง เนื้อที่ (ไร)่ แปลง เนื้อที่ (ไร)่ แปลง เนื้อที่ (ไร)่ แปลง เนื้อที่ (ไร)่ 

1 เชยีงใหม ่ 4 ส.ค. 59 289 39,740.00 519 15,689.60 808 55,430.09 94 6,526.14 11 440.27 105 6,966.41 

2 ล ำพูน 4 ส.ค. 59 17 1,597.76 45 1,304.59 62 2,902.35 27 1,451.99 1 23.72 28 1,475.71 

รวม 2 จังหวัด 306 41,337.76 564 16,994.19 870 58,332.44 121 7,978.13 12 463.99 133 8,442.12 

                                                                                                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 59 
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ตารางที่  3 9  สรุ ป ผลกำร ก ำรบั ง คั บ ใ ช้ กฎหมำย เ กี่ ย วกั บ บ้ ำ นพั ก ต ำกอำก ำศ / รี ส อ ร์ ท                                 

ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ         

             

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

      กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ อำจล่ำช้ำ ไม่ทันตำมที่กรมป่ำไม้ก ำหนด เนื่องจำกเป้ำหมำย

กปม.มำกต้องตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน (กรมที่ดิน,สปก.,

หนว่ยงำนที่ขอใชป้ระโยชน์ในเขตป่ำสงวนฯ) 

 

    

 

4. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบ้านพักตากอากาศ/รีสอร์ท ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
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ด ำเนนิกำรตรวจยึด/ด ำเนินคดี จ ำนวน 7 รำย ดังนี้  

1. วัดพระธำตุกองลอย ตั้งอยู่เลขที่ 256 หมู่ที่ 4 ต ำบลบ่อสลี อ ำเภอฮอด               

จังหวัดเชยีงใหม่  

- บุกรุกป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำขุนแมล่ำย เนือ้ที่ 4-3-56 ไร่  

- มีสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 13 รำยกำร  

- ด ำเนินคดีตำม ปจว.ข้อที่ 3 เวลำ 19.10 น. ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2559    

 

      
 

 2. วัดบ้ำนขุน ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ต ำบลบ่อหลวง อ ำเภอฮอด จังหวัดเชยีงใหม่  

- บุกรุกป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำขุนแมล่ำย เนือ้ที่ 32-0-26 ไร่  

- สิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 18 รำยกำร  

- ด ำเนนิคดีตำม ปจว.ขอ้ที่ 2 เวลำ 18.45 น. ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2559    

 

      
 

 

5. การตรวจยึด/ด าเนนิคดี วัดและส านักสงฆ์ 

ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. ศูนย์อบรมเยำวชนดอยโมคคัลลำนะ อยู่หมู่ที่ 3 ต ำบลสบเตี๊ยะ อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่  

- บุกรุกป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำจอมทอง เนือ้ที่ 14-2-14 ไร่  

- สิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร  

- ด ำเนนิคดีตำม ปจว.ขอ้ที่ 4 เวลำ 16.30 น. ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2559  

 

      
 

4. วัดแม่ลำยเตียนอำง อยู่หมูท่ี่ 10 ต ำบลบ่อหลวง อ ำเภอฮอด จังหวัดเชยีงใหม่ 

- บุกรุกป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่แจม่และป่ำแม่ตื่น เนื้อที่ 29-2-35 ไร่  

- สิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 17 รำยกำร  

- ด ำเนนิคดีตำม ปจว.ขอ้ที่ 1 เวลำ 17.00 น. ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2559 
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5. สถำนปฏิบัติธรรมสวนสุขสบำย อยู่หมู่ที่  13 ต ำบลปิง โค้ง อ ำเภอเชียงดำว                    

จังหวัดเชียงใหม่  

- บุกรุกพืน้ที่ป่ำตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ 2484 เนือ้ที่ 0-2-00 ไร่  

- มีสิ่งก่อสรำ้ง จ ำนวน 4 แหง่  

- ด ำเนินคดีอำญำที่ 11/2559 ปจว. ข้อ 3 เวลำ 22.00 น. ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559  

 

       
 

6. ธรรมอุทยำนแก้วกลำงดอย ตั้งอยู่เลขที่ 321 บ้ำนแม่แอบ หมู่ที่ 7 ต ำบลบ้ำนทับ 

อ ำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชยีงใหม่  

- บุกรุกพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแมแ่จ่ม เนือ้ที่ 52-3-45 ไร่  

- มีสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร  

- ด ำเนินคดีอำญำที่ 12/2559 ปจว. ข้อ 4 เวลำ 23.00 น. ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559  
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7. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพนำวัฒน์ ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ที่ 12 ต ำบลบ่อหลวง อ ำเภอฮอด             

จังหวัดเชียงใหม่  

- บุกรุกพืน้ที่ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำขุนแม่ลำย เนือ้ที่ 27-1-11 ไร่  

- บุกรุกพืน้ที่ป่ำตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ 2484 เนือ้ที่ 17-0-03 ไร่  

- รวมเนือ้ที่ 44-1-14 ไร่  

- ด ำเนินคดีอำญำที่ 10/2559 ปจว. ข้อ 2 เวลำ 21.00 น. ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559  

       
 

การด าเนินงานขั้นตอนต่อไป 

- ได้ร้องทุกข์กล่ำวโทษไว้ที่ต ำรวจกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด 

เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แล้ว  

- ผลควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินคดี อยู่ในชั้นพนักงำนสอบสวน 

- ติดตำมผลคืบหน้ำคดีเป็นระยะ เพื่อจะได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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รุ่นที่ 1/2559 รสทป.ต ำบลแมโ่ป่ง อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ 

  ณ ศูนย์ศกึษำกำรพัฒนำหว้ยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ต ำบลป่ำเมี่ยง   

   อ ำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

  ระหว่ำงวันที่ 9-12 กุมภำพันธ์ 2559 

สร้ำงเครือข่ำยได้ 97 คน 

    

 

รุ่นที่ 2/2559 รสทป.ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่   (งบฯ จังหวัดเชียงใหม่) 

  ณ โรงเรียนบ้ำนทุ่งจ ำเริง ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

  ระหว่ำงวันที่ 22-25 มนีำคม 2559 

สร้ำงเครือข่ำยได้ 80 คน 

  

6.การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
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รุ่นที่ 3/2559 รสทป.ต ำบลบ้ำนทับ อ ำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดรว่มกับกรมป่ำไม้) 

  ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ อ ำเภอแมแ่จม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

  ระหว่ำงวันที่ 13-16 กันยำยน 2559 

สร้ำงเครือข่ำยได้ 97 คน 

   

 

จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (ยชป.) 

เพื่อจัดตั้งเครอืข่ายและการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

รุ่นที่ 1/2559 ยชป.โรงเรยีนแม่แจ่ม ต ำบลช่ำงเคิ่ง  อ ำเภอแมแ่จม่  จังหวัดเชยีงใหม่                           

(งบฯ จังหวัดเชียงใหม่) 

ณ โรงเรียนบ้ำนแมแ่จม่  ต ำบลชำ่งเคิ่ง  อ ำเภอแมแ่จ่ม  จังหวัดเชยีงใหม่ 

ระหว่ำงวันที่ 17 – 19  มีนำคม  พ.ศ. 2559 

สร้ำงเครือข่ำยได้ 89 คน 
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จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม           

พระชนมพรรษา 7 รอบ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

4 ครั้ง  

คร้ังท่ี 1  ณ ป่ำชุมชนดอยผำผึ้ง บ้ำนหว้ยบ่อทอง หมู่ที่ 10 ต ำบลแม่โป่ง อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เวลำ 13.30 น.  

คร้ังท่ี 2  บริเวณโดยรอบอ่ำงเก็บน้ ำแมเ่มย ต ำบลทำขุมเงนิ ในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแมท่ำ  

อ ำเภอแมท่ำ จังหวัดล ำพูน เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เวลำ 09.30 น. 

คร้ังท่ี 3  บริเวณป่ำต้นน้ ำบ้ำนห้วยกุ้บกั๊บ หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองกื้ด ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่แตง  

อ ำเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2559 เวลำ 09.00 น. 

คร้ังท่ี 4  บริเวณพืน้ที่ป่ำและพืน้ที่สำธำรณประโยชน์โดยรอบหมูบ่้ำนปำงมะโอ หมูท่ี่ 9 

 ต ำบลแม่นะ ในพื้นที่    ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2559 เวลำ 10.00 น. 
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ตารางที่ 40 ผลกำรด ำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน ห้วงมำตรกำรเตรียมกำร           

และป้องกัน และหว้งมำตรกำรเตรียมกำรรับมือ 

มาตรการบูรณาการให้เกิดความยั่งยืน ตั้งแต่ 16 เม.ย.59 เป็นต้นไป 

1. สรำ้งเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดไฟป่ำ และกำรดับไฟป่ำ เพิ่มขึ้น 

   -  โดยหน่วยส่งเสริมกำรควบคุมไฟป่ำประสำนหนว่ยป้องกันในพืน้ที่ จัดฝึก 

       อบรมรำษฎรในชุมชนเพื่อรับทรำบถึงปัญหำ  

2. รำษฎรและกำรมสี่วนรว่มในกำรป้องกันไฟป่ำ 

    -  ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องในกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรป้องกันไฟป่ำ  

    -  สร้ำงแนวคิดและทฤษฎีกำรมสี่วนรว่มกับรำษฎร   

    -  จัดชุดรำษฎรในชุมชนลำดตระเวนในพืน้ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดไฟป่ำ  

3. ปลูกป่ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

    - โดยกำรปลูกป่ำร่วมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรป้องกันรักษำป่ำ เวลำ โดย สจป.ที่ 1 (ชม)  

      ได้ด ำเนินกำรจัดงำนวันต้นไม้ ประจ ำปีของชำติ พ.ศ.2559 ณ ส ำนักสงฆ์เบญจมธรรมำภวิัฒน์  

      ต.อินทขิล อ.เเม่เเตง จ.เชยีงใหม่ ผูร้่วมงำน จ ำนวน 400 คน 

    - ให้รำษฎรมสี่วนร่วมกับภำครัฐ ในกำรรณรงค์  

 4. ฝำยผสมผสำนในรูปแบบ “ประชำรัฐ”  

    - ร่วมกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม ่สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ โดยจัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วม 

 5. กำรถ่ำยโอนภำรกิจควบคุมไฟป่ำ ในพืน้ที่จังหวัดเชยีงใหม ่– ล ำพูน จ ำนวน 22 อปท.  

       ที่คงค้ำง ได้ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกส่งมอบ – รับมอบ สง่ให้ อปท. ครบ เรียบร้อยแลว้  

7. สถานการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
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การจัดกิจกรรมรณรงค ์
 คร้ังท่ี 1  จัดกิจกรรม Kick off กำรรณรงค์เพื่อป้องกันกำรเกิดไฟป่ำ และหมอกควันในวันที่          

             11 พ.ย. 58 ณ ศูนย์แสดงสนิค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 

 คร้ังท่ี 2  จัดกิจกรรม Kick off กำรรณรงค์เพื่อป้องกันกำรเกิดไฟป่ำ และหมอกควัน 

             ในวันที่ 3 ก.พ.59 ณ เทศบำลต ำบลก้อ อ.ลี้ จ.ล ำพูน 

 คร้ังท่ี 3  จัดกิจกรรมวันปลอดควันพิษจำกไฟป่ำ ณ อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

             ในวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 ณ อ ำเภอฮอด จังหวัดเชยีงใหม่ 

เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับฝำ่ยปกครอง ฝำ่ยควำมมั่นคง องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จ านวน 25 ครั้ง  จังหวัดเชียงใหม่ เชน่ อ.เมอืง อ.แม่ริม  อ.สะเมิง อ.จอมทอง อ.สันป่ำตอง  

อ.ดอยสะเก็ด อ.แมแ่จ่ม อ.อมก๋อย อ.สำรภ ีอ.เชยีงดำว     

                      จังหวัดล ำพูน เชน่ อ.ลี ้อ.ทุ่งหัวช้ำง  
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ตารางที่ 41  ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมด้ำนกำรอนุญำต 

 

ภาพที่ 40  ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมด้ำนกำรอนุญำต 
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เชียงใหม่ ล ำพนู ผลกำรปฎิบติังำน 

 

เรื่อง 

เรื่องรับ ผลกำร

ปฏิบัติงำน 
เชียงใหม ่ ล ำพูน 

1. งำนอนุญำตอุตสำหกรรมป่ำไม้ 5 10 9  เรื่อง 

2. งำนอนุญำตใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนฯ (ปส.) 202 35 124 เรื่อง 

3. งำนอนุญำตตำม มำตรำ 54 (ดูดทรำย)  29  - 29 เรื่อง 

4. งำนขอหนงัสือรับรองผลติภณัฑไ์ม้ 48 - 48 เรื่อง 

5. งำนอนุญำตท ำไม้ และสวนปำ่ 5 1 6  เรื่อง 

6. ด ำเนินกำรตรวจสอบและตดิตำมผลกำรใช้พื้นที่ปำ่ไม้ของผู้รับ

อนุญำต 

12 10 22 เรื่อง 

7. ด ำเนินกำรตรวจสอบกิจกำรอุตสำหกรรมไม้ 85 31 116 รำย 

8. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 
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4.4 ส่วนจัดการที่ดินปา่ไม้ 

 4.4.1 หน้าที่รับผิดชอบ 

 จัดท ำแผนงำนและงบประมำณของส่วน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณของสว่น จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส่วน ก ำกับ ควบคุม ดูแล และประสำนด้ำนกำร

จัดกำรที่ดินป่ำไม้ 

 ปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินป่ำไม้ กำรก ำหนดเขตที่ดินป่ำไม้ จัดท ำ

และควบคุมระบบข้อมูลทรัพยำกรและที่ดินป่ำไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อใช้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำร     

พืน้ที่ป่ำไม้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืงำนที่ได้รับมอบหมำย 

 4.4.2 โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 41  โครงสรำ้งกำรบริหำรงำนส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้ 

 4.4.3 อัตราก าลัง 

    ข้ำรำชกำร  14 คน 

    พนักงำนรำชกำร  10 คน 

     รวม    24 คน 

 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

นายอัจฉริยะ  ลายประวัติ

ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายชินโชต ิลือบางใหญ่ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

  

ฝ่ายก าหนดเขตท่ีดินป่าไม้ 

นายธนา  มชี านาญ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

 

ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 

นายวีระศักดิ์  นันทรัตน์ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายส ารวจและวิเคราะห์

ทรัพยากรป่าไม้ 

นายจรูญ  บัวบาน 

หัวหน้าฝ่ายฯ 
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 4.4.4 แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 

กจิกรรมจัดการที่ดนิป่าไม้ 
 

แผนงานรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ปัญหำที่ท ำกินผลผลิตพื้นที่ป่ำไม้ 

ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

ผลผลิตพื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร       กิจกรรมหลัก จัดกำรที่ดินป่ำไม้ 

กิจกรรมจัดกำรที่ดินป่ำไม้   งบประมำณ  3,887,885 บำท 
 

 แผนกำรปฏิบัติงำนโครงกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพืน้ที่ป่ำสงวนแหง่ชำติส ำรวจ รังวัดแปลงที่ดนิ

รำษฎรในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ดังนี้ 

1. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่แจ่ม   จ ำนวน 3,000 รำย 

2. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำสันทรำย    จ ำนวน    400 รำย 

3. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำลุ่มน้ ำแมฝ่ำง   จ ำนวน    800 รำย 

4. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำบ้ำนโฮ่ง(รังวัดแนวควบคุม) จ ำนวน  90 กิโลเมตร 

 

ผลการปฏิบัติงาน 

1. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่แจ่ม จ ำนวน 2,364 รำย  3,825 แปลง เนือ้ที่ 13,730-2-45 ไร ่

2. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำสันทรำย จ ำนวน434 รำย  483 แปลง เนือ้ที่ 1,798-0-11 ไร่ 

3. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำลุ่มน้ ำแมฝ่ำง จ ำนวน 623 รำย 834 แปลง เนื้อที่ 4,361-0-69 ไร่ 

4. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำบ้ำนโฮ่ง (รังวัดแนวควบคุม) จ ำนวน  90 กิโลเมตร    
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กจิกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 

แผนงำนรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ปัญหำที่ท ำกินผลผลิตพืน้ที่ป่ำไม้ได้รับกำร

บริหำรจัดกำร 

ผลผลิตพื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

กิจกรรมหลัก จัดกำรที่ดินป่ำไม้ 

กิจกรรมจัดกำรแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

งบประมำณ 1,002,600บำท 

 

 

1. กำรระวังช้ีแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน 

2. กำรตรวจพสิูจนท์ี่ดนิตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537)  

3. ด ำเนนิกำรส ำรวจจัดท ำเครื่องหมำยแสดงแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ โดยกำรฝังหลักเขต คสล. 

- ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำขุนแม่กวง ระยะทำง 90 กิโลเมตร 

 

 

ผลการปฏิบัติงาน 

1. กำรระวังช้ีแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน 

2. กำรตรวจพสิูจนท์ี่ดนิตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537)  

3. ด ำเนนิกำรส ำรวจจัดท ำเครื่องหมำยแสดงแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ โดยกำรฝังหลักเขต คสล. 

- ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำขุนแม่กวง ระยะทำง 90 กิโลเมตรเสร็จสิน้ 100% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 109 

 

กิจกรรมจัดการที่ดินปา่ไม้เพื่อสนับสนุนการปฏิบติังานโครงการจัดการที่ดินท ากนิ            

ให้ชุมชนตามนโยบายรฐับาล 
 

 

แผนงำนรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ปัญหำที่ท ำกินผลผลิตพืน้ที่ป่ำไม้ 

ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

ผลผลิตพื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

กิจกรรมหลัก จัดกำรที่ดินป่ำไม้ 

กิจกรรมจัดกำรท่ีดนิป่ำไม้เพื่อสนับสนุนกำรปฏบัิตงิำนโครงกำรจัดกำรท่ีดนิท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล 

งบประมำณ  729,800บำท 
 

แผนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่แจ่ม  จ ำนวน      3,222 ไร่ 

2. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำจอมทอง   จ ำนวน      12,192ไร ่

3. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำลุ่มน้ ำแมฝ่ำง            จ ำนวน      1,836 ไร่ 

4. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแมธ่ิ แม่ตีบ แม่สำร จ ำนวน     7,670 ไร่  

 

ผลการปฏิบัติงาน 

1. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่แจ่ม      จ ำนวน 617 รำย  935 แปลง     เนือ้ที่ 3,878-1-51  ไร่ 

2. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำจอมทอง  จ ำนวน 2,159 รำย  2,973 แปลง   เนือ้ที่ 12,192-2-40 ไร่ 

3. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำลุ่มน้ ำแมฝ่ำง จ ำนวน 217 รำย  369 แปลง     เนือ้ที่ 1,836-0-00 ไร่ 

4. ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแมธ่ิ แม่ตีบ แม่สำรจ ำนวน 1,628 รำย 2,116 แปลง   เนือ้ที่ 7,895-3-14 ไร่ 
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กิจกรรมโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
 

 

 

   แผนงำนรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ปัญหำที่ท ำกิน 

   ผลผลิตพื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

   กิจกรรมหลัก จัดกำรที่ดินป่ำไม้ 

   กิจกรรมโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแก้ไขปัญหำพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน 

   งบประมำณ 1,155,000บำท 

 

 

ด ำเนนิกำรก่อสร้ำงฝำยต้นน้ ำล ำธำรแบบกึ่งถำวร จ ำนวน 33 แหง่ 

1.โครงกำรฯ บ้ำนห้วยแหง้ ต ำบลสบโขง อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่    จ ำนวน 5 แหง่ 

2.โครงกำรฯ บ้ำนแมแ่ฮหลวง ต ำบลยำงเปียง อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่   จ ำนวน 5 แหง่ 

3.โครงกำรฯ บ้ำนขุนตื่นน้อย ต ำบลแม่ตื่น อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่   จ ำนวน 5 แหง่ 

4.โครงกำรฯ บ้ำนแม่ระมีดหลวง ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่   จ ำนวน 5 แหง่ 

5.โครงกำรฯ บ้ำนผำแดง ต ำบลกึ๊ดช้ำง อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม ่   จ ำนวน 5 แหง่ 

6.โครงกำรฯ บ้ำนห้วยโป่งพัฒนำ ต ำบลแมท่ะลบ อ ำเภอไชยปรำกำร จังหวัดเชยีงใหม ่ จ ำนวน 3 แหง่ 
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กิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้เพื่อสนับสนุน                   

โครงการขยายผลโครงการหลวง 
 

 

 

   แผนงำนรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ปัญหำที่ท ำกิน 

   ผลผลิตพื้นที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 

   กิจกรรมหลัก จัดกำรที่ดินป่ำไม้ 

   กิจกรรมโครงกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดนิและป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง 

   งบประมำณ 280,000บำท 

 

 

ด ำเนนิกำรก่อสร้ำงฝำยต้นน้ ำล ำธำรแบบกึ่งถำวร จ ำนวน 8 แห่ง 

1.โครงกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงสบโขง     

    ต ำบลสบโขง อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่   จ ำนวน 5 แหง่ 

2.โครงกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้เพื่อสนับสนุนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงปำงหินฝน   

    อ ำเภอแมแ่จม่ จังหวัดเชียงใหม่    จ ำนวน 3 แหง่  
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โครงการส ารวจการถอืครองเพื่อการจัดการทีด่ินในพืน้ที่ป่าไม้ถาวร 

แผนงำนรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ปัญหำที่ท ำกิน 

โครงกำรที่ 3 จัดที่ดินให้ประชำชนผูด้้อยโอกำสอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

โครงกำรส ำรวจกำรถือครองเพื่อกำรจัดกำรที่ดินในพื้นที่ป่ำไม้ถำวร 

   งบประมำณ 100,000บำท 

ด ำเนนิกำรตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐำนในขอบเขตพื้นที่ป่ำไม้ถำวร ตำมมติคณะรัฐมนตรี 

 

กิจกรรมตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต                                          

และตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนญุาต 

 

แผนงำนรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ปัญหำที่ท ำกิน 

โครงกำรที่ 3 จัดที่ดินให้ประชำชนผูด้้อยโอกำสอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

กิจกรรมหลักโครงกำรบริกำรด้ำนกำรอนุญำตและตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข 

กิจกรรมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรอนุญำตและตรวจสอบติดตำมกำรใช้ประโยชน์ 

ที่ดนิของรำษฎรที่ได้รับอนุญำต 

   งบประมำณ 633,100บำท  

 

ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรอนุญำต และติดตำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของรำษฎร    

ที่ได้รับอนุญำตในป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำขุนแม่ทำ ต ำบลแม่ทำ อ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่            

จ ำนวน 1,374 รำย 2,693 แปลง 7,282 – 1 – 23 ไร่ 
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 ข้อมูลพื้นฐาน  
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ข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 

ตารางที่ 42 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดนิและป่ำไม้ ในเขตพืน้ที่ป่ำสงวนแหง่ชำติ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

ราย แปลง ไร่ งาน ตารางวา ราย แปลง ไร่ งาน ตารางวา

1 ป่าแม่ริม 4,467 5,704 55,112 2 42 - - - - -

2 ป่าอมก๋อย 15,958 19,348 54,847 3 69 800 1,000 1,000 - - ค้างฝังหลกัควบคุม 129 กม.

3 ป่าสันทราย 2,259 2,461 6,206 0 69 250 320 500 - -

4 ป่าเชยีงดาว 8,525 10,102 33,117 0 99 1,150 1,436 4,500 - -

5 ป่าแม่แตง 3,828 3,351 25,611 0 0 - - - - -

6 ป่าลุ่มน้ าแม่ฝาง 3,615 21,658 25,029 0 0 8,000 10,000 20,000 - -

7 ป่าแม่แจม่ 7,333 10,814 36,477 3 82 4,778 18,478 132,923 2 41 ค้างฝังหลกัควบคุม 50 กม

8 ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง 4,581 6,976 28,603 1 15 - - - - -

9 ป่าอนิทขลิ 522 597 2,993 1 70 - - - - -

10 ป่าแม่หลักหมื่น 93 120 276 2 46 - - - - -

11 ป่าแม่สูน 217 171 958 1 25 - - - - -

12 ป่าจอมทอง 4,205 6,000 18,861 0 12 - - - - -

13 ป่าท่าธาร 804 963 4,686 2 39 - - - - -

14 ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย 539 675 2,031 1 59 - - - - -

15 ป่าแม่ท่าชา้งและป่าแม่ขนิน 2,354 3,005 10,461 1 93 - - - - -

16 ป่าแม่หาด 691 896 4,578 2 32 - - - - -

รวม 59,991 92,841 309,869 2 52 14,978 31,234 158,923 2 41

ขอ้มูลการด าเนนิการตามโครงการจดัการทรัพยากรท่ีดินและปา่ไม้ ในพืน้ท่ีปา่สงวนแห่งชาติ จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดับ ชื่อปา่สงวนแห่งชาติ
สรุปการด าเนนิการไปแล้วท้ังสิ้น สรุปงานค้างท่ีต้องด าเนนิการจนเสร็จสิ้นท้ังโครงการ

หมายเหตุ
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ตารางที่ 43 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดนิและป่ำไม้ ในเขตพืน้ที่ป่ำสงวนแหง่ชำติ ท้องที่จังหวัดล ำพูน 
 

 

 

 

 

 

 

ราย แปลง ไร่ งาน ตารางวา ราย แปลง ไร่ งาน ตารางวา

17 ป่าบ้านโฮ่ง 746 1,040 5,177 0 22 - - - -

18 ป่าแมธ่ ิแมต่บี แมส่าร 1,628 2,116 7,895 3 14 - - - -

รวม 2,374 3,156 13,072  3 36   -   -   -    - - 

ล าดับ ชือ่ปา่สงวนแห่งชาติ
สรปุการด าเนนิการไปแล้วท้ังสิ้น สรปุงานค้างท่ีต้องด าเนนิการจนเสรจ็สิ้นท้ังโครงการ

หมายเหตุ

ขอ้มูลการด าเนนิการตามโครงการจดัการทรัพยากรท่ีดินและปา่ไม้ในพืน้ท่ีปา่สงวนแห่งชาติ จงัหวัดล าพนู
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4.5  ส่วนจัดการป่าชุมชน

 4.5.1 หน้าที่รับผิดชอบ 

 จัดท ำแผนงำนและงบประมำณของส่วน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณของส่วน และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส่วน  ก ำกับ ควบคุม ดูแล และ 

ประสำนงำนด้ำนกำรจัดกำร ป่ำชุมชน 

 ส่งเสริมให้องค์กร สถำบัน ชุมชน และประชำชนมสี่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน

และเชื่อมโยงเป็นเครือขำ่ย 

    ส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชนและพัฒนำเครือข่ำยป่ำชุมชน 

 สนับสนุนข้อมูลและบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนวนศำสตร์ชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับกำร

จัดกำรป่ำชุมชนและกำรใชป้ระโยชน์จำกป่ำชุมชน 

 ส ำรวจและศึกษำข้อมูลด้ำนป่ำชุมชนเพื่อท ำฐำนข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรบริหำร จัดกำร 

และเผยแพร ่

 ด ำเนนิกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำพระสงฆ์ในพื้นที่ป่ำไม้ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

18 เมษำยน 2538 รวมถึงพัฒนำป่ำไม้ร่วมกับสถำบันศำสนำในรูปแบบอื่น 

 สนับสนุนงำนโครงกำรพิเศษด้ำนป่ำชุมชน ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและ

หนว่ยงำนอืน่ที่เกี่ยวข้องทั้งในและตำ่งประเทศ 

 ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 

 4.5.2  โครงสร้างการบริหารงาน 

  

 

 

 

 

 

 

                   ภาพที่ 42   โครงสรำ้งกำรบริหำรงำนส่วนจัดกำรป่ำชุมชน 

4.5.3  อัตราก าลัง 

   ข้ำรำชกำร   7 คน 

   พนักงำนรำชกำร 14 คน 

   รวม     21 คน 

ส่วนจัดการป่าชุมชน 

นายพรเทพ  ลิ้วประเสริฐ 

ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายชวทัช  นนทวงศ์ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

นางโศรยา ภูจีระ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

นายมนตรี  ปลูกปัญญา 

หัวหน้าฝ่ายฯ  
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4.5.4 แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

         ตารางที่ 44  แผน/ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใชจ้่ำยเงนิประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส่วนจัดกำรป่ำชุมชน 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย งบด าเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

1 กิจกรรมส่งเสรมิกำรจัดกำรป่ำชมุชน 

 

หมู่บ้ำน 10 10 915,000 - 1,166,000 - 2,081,000 2,081,000 - 100.00 

2 กิจกรรมพัฒนำป่ำไม้ร่วมกบัองคก์รและ

เครือข่ำยแบบบูรณำกำร 

แห่ง 2 2 56,000 - - - 56,000 56,000 - 100.00 

3 กิจกรรมพัฒนำวนศำสตรช์ุมชน 

 

หน่วย

ปฏิบัต ิ

1 1 105,000 - - - 105,000 105,000 - 100.00 

4 กิจกรรมพัฒนำป่ำไม้ร่วมกับ 

   สถำบันศำสนำ 

 

แห่ง 1 1 72,000 - - - 72,000 72,000 - 100.00 

รวม(กิจกรรม(1-4) 1,148,000 - 1,166,000 - 2,314,000 2,314,000 - 100.00 

นอกรำยงำน สผส-จ 

5 โครงกำร “เซ็นทรัลอำสำพัฒนำชุมชน 

อนุรักษ์ป่ำชุมชนและพัฒนำอำชีพที่ย่ังยืน” 

 

แห่ง 

 

2 

 

2 
 

470,450 

 

777,150 

 

- 

 

- 

 

1,247,600 

 

1,247,600 

 

- 

 

100.00 

รวม(กิจกรรม 5) 470,450 777,150 - - 1,247,600 1,047,600 - 100.00 

รวมท้ังส้ิน 1,618,450 777,150 1,166,000 - 3,561,600 3,561,600 - 100.00 
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ตารางที่ 45 หมูบ่้ำนเป้ำหมำยกิจกรรมส่งเสรมิกำรจัดกำรป่ำชุมชน จังหวัดเชยีงใหม่ 

ล าดับ

ที ่

จังหวดั หมู่บ้าน ที่ต้ัง เนื้อที ่

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ไร ่ งาน ตารางวา 

1 เชียงใหม ่ บ้านทาม่อน 1 แม่ทา แม่ออน 513 1 00 

2 เชียงใหม ่ บ้านท่าขา้ม 2 แม่ทา แม่ออน 633 0 00 

3 เชียงใหม ่ บ้านค้อกลาง 3 แม่ทา แม่ออน 574 0 00 

4 เชียงใหม ่ บ้านห้วยทราย 4 แม่ทา แม่ออน 570 0 00 

5 เชียงใหม ่ บ้านปา่นอต 5 แม่ทา แม่ออน 646 3 00 

6 เชียงใหม ่ บ้านดอนชัย 6 แม่ทา แม่ออน 501 0 00 

7 เชียงใหม ่ บ้านใหมด่อนชัย 7 แม่ทา แม่ออน 567 2 00 

รวม 4,006 2 00 

หมู่บ้านเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

      หมู่บ้านเป้าหมาย  10  หมู่บ้าน 

 จังหวัดเชียงใหม่    7  หมู่บ้าน 

 จังหวัดล าพูน        3  หมู่บ้าน 

 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

2557 
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ตารางที่ 46 หมูบ่้ำนเป้ำหมำยกิจกรรมส่งเสรมิกำรจัดกำรป่ำชุมชน จังหวัดล ำพูน 

ล าดับ

ที ่

จังหวดั หมู่บ้าน ที่ต้ัง เนื้อที ่

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ไร ่ งาน ตารางวา 

8 ล าพูน บ้านศรทีรายมูล 9 ทาปลาดุก แม่ทา 1,764 0 00 

9 ล าพูน บ้านหนา้สถาน ี 11 ทาปลาดุก แม่ทา 803 3 06 

10 ล าพูน บ้านห้วยโป่งสามัคค ี 11 แม่ตืน ลี ้ 1,534 0 00 

รวม 4,101 3 06 
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การฝึกอบรมราษฎร 

หลักสูตร “การบริหารจัดการพ้ืนที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

จ านวน 2 รุ่น ราษฎรหมู่บ้านละ 10 คน  

จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 7 หมู่บ้าน   จังหวัดล าพูน จ านวน 3 หมู่บ้าน              

รวมจ านวน 100 คน 
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รัฐสนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกำสบริหำรจัดกำรพื้นที่อย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อเป็นฐำนทรัพยำกรของชุมชน โดยส่งเสริมให้รำษฎรในพื้นที่

ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรป่ำ และส่งเสริมให้รำษฎรในพื้นที่ด ำเนินกำรด้ำนพัฒนำอำชีพด้ำนป่ำไม้ ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้ ควบคู่กับ

กำรบริหำรจัดกำรป่ำของหมู่บ้ำน พรอ้มทั้งได้สนับสนุนงบประมำณส ำหรับด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนในปีแรก ซึ่งกิจกรรมของชุมชนนั้นต้อง

มีควำมสอดคล้องกับสภำพภูมปิระเทศและวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้ำน 

กจิกรรมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนนุจากภาครฐั 

กจิกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
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ตารางที่ 47 กิจกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรพืน้ที่โดยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ หมู่บ้ำนเป้ำหมำยในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 

หมู่บ้านเป้าหมาย 

 

 

กจิกรรม 

จังหวัดเชียงใหม่ 

บ้านทาม่อน 

หมู่ 1 

 

บ้านท่าขา้ม 

หมู่ 2 

บ้านค้อกลาง 

หมู่ 3 

บ้านห้วยทราย 

หมู่ 4 

บ้านปา่นอต 

หมู่ 5 

บ้านดอนชัย 

หมู่ 6 

บ้านใหมด่อนชัย 

หมู่ 7 

กิจกรรมการบริหารจัดการปา่        

1) กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์        

- จัดท ำป้ำยป่ำชุมชน (ใหญ่)        

- จัดท ำป้ำยป่ำชุมชน (เล็ก)        

- ป้ำยกฎระเบียบ (ใหญ่)        

2) กิจกรรมด้านการดูแลรักษาป่าชมุชน        

- จัดชุดลำดตระเวนป่ำชุมชน        

- เลี้ยงผีขุนน้ ำ        

3) กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน        

- ปลูกเสรมิป่ำ        

- ท ำฝำยชะลอควำมชืน้        

4) กิจกรรมด้านการศกึษาและถ่ายทอดองค์ความรู ้        

- จัดซือ้อุปกรณ์ดับไฟป่ำและเคร่ืองเป่ำแนวกันไฟ        

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

กจิกรรมการบรหิารการจัดการพื้นทีโ่ดยการสนับสนุนจากภาครัฐ หมู่บ้านเปา้หมายในพื้นที่จังหวดัเชียงใหม่ 
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                        หมู่บ้าน 

 

เป้าหมายกิจกรรม 

 

หน่ว

ยนับ 

จังหวัดเชียงใหม่  

รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

บ้านทาม่อน บ้านท่าข้าม บ้านค้อกลาง บ้านห้วยทราย บ้านป่านอต บ้านดอนชัย บ้านใหม่ดอนชัย 

ปริมาณ งบประมาณ 

(บาท) 

ปริมาณ งบประมาณ 

(บาท) 

ปริมาณ งบประมาณ 

(บาท) 

ปริมาณ งบประมาณ 

(บาท) 

ปริมาณ งบประมาณ 

(บาท) 

ปริมาณ งบประมาณ 

(บาท) 

ปริมาณ งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมการบริหารจัดการป่า                 

1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                 

-  จัดท าป้ายป่าชุมชน (ใหญ่) ป้ำย 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 24,500 

-  จัดท าป้ายป่าชุมชน (เล็ก) ป้ำย 25 3,000 70 8,400 25 3,000 25 3,000 25 3,000 25 3,000 25 3,000 26,400 

-  จัดท าป้ายกฎระเบียบ ป้ำย 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 24,500 

-  ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ำย 60 4,800 60 4,800            9,600 

2) กิจกรรมด้านการดูแล

รักษาป่าชุมชน 

                

-  จัดชุดลาดตระเวนป่าชุมชน คร้ัง 20 40,000 20 32,000 20 32,000 15 40,000 15 30,000 20 40,000 20 28,800 242,800 

-  เลี้ยงผีขุนน้ า คร้ัง       1 5,000   1 5,000 1 5,000 15,000 

3) กิจกรรมด้านการบ ารุงและ

ฟื้นฟูป่าชุมชน 

                

-ปลูกเสริมป่า กล้ำ 2,000 45,200 2,000 37,800 2,000 48,000 2,000 55,000 2,000 40,000 2,000 55,000 1,500 36,200 317,200 

-ท าฝายชะลอน้ า ฝำย 1 10,000 2 20,000 2 20,000   2 20,000   2 20,000 90,000 

4) กิจกรรมด้านการศึกษา

และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

                

-จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าและ

เครื่องเป่าแนวกันไฟ 

อัน         2 10,000   2 10,000 20,000 

รวมท้ังหมด (บาท)  110,000  110,000  110,000  110,000  110,000  110,000  110,000 110,000 

กิจกรรมส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน  กิจกรรมการบริหารการจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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ตารางที่ 48 กิจกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรพืน้ที่โดยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ หมู่บ้ำนเป้ำหมำยในพืน้ที่จังหวัดล ำพูน 

หมู่บ้านเปา้หมาย 

 

 

กจิกรรม 

จังหวดัล าพนู 

บ้านศรีทรายมูล  

 

บ้านหน้าสถานี  

 

 

บ้านห้วยโป่งสามัคค ี 

 

กิจกรรมการบริหารจัดการปา่    

1) กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    

- จัดท ำป้ำยป่ำชุมชน  (ใหญ่)    

- จัดท ำป้ำยแนวเขตป่ำชุมชน  (เล็ก)    

- จัดท ำป้ำยกฎระเบียบ  (ใหญ่)    

2) กิจกรรมด้านการดูแลรักษาป่าชมุชน    

- ลำดตระเวน    

- จัดท ำหลักแนวเขต - - - 

- จัดท ำแนวกันไฟ - - - 

- ชุดลำดตระเวนปำ่    

3) กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน    

- ปลูกเสรมิป่ำ    

- จัดท ำฝำยต้นน้ ำแบบผสมผสำน    

4) กิจกรรมด้านการศกึษาและถ่ายทอดองค์ความรู ้    

- บวชป่ำ - - - 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

กิจกรรมการบรหิารการจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดล าพูน 
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                        หมู่บ้าน 

 

เป้าหมายกิจกรรม 

 

หน่วย

นับ 

จังหวดัล าพนู  

รวมงบประมาณ 

(บาท) 
บ้านศรีทรายมูล บ้านหน้าสถานี บ้านห้วยโป่งสามัคคี 

ปริมาณ งบประมาณ (บาท) ปริมาณ งบประมาณ (บาท) ปริมาณ งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมการบริหารจัดการป่า         

1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์         

- จัดท าป้ายป่าชุมชน (ใหญ่) ป้ำย 1 5,500 1 5,500 1 5,500 16,500 

- จัดท าป้ายแนวเขตป่าชุมชน (เล็ก) ป้ำย 200 28,000 140 15,400 210 29,400 72,800 

- จัดท าป้ายกฎระเบียบ (ใหญ่) ป้ำย 1 5,500 1 5,500 2 11,000 22,000 

2) การบ ารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน         

- ปลูกเสริมป่า กล้ำ 1,000 16,500 600 11,600 1,000 16,350 44,450 

- การจัดท าฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน ฝำย 10 30,000 5 15,000 5 15,000 60,000 

3) การดูแลรักษาป่าชุมชน         

- ลาดตระเวน วัน 23 34,500 30 45,000 25 37,500 117,000 

- ชุดลาดตระเวนป่า ชุด 20 23,000 20 23,000 15 17,250 63,250 

4) การจัดการป่าตามความเชื่อและศาสนา         

- บวชป่า คร้ัง - - - - - - - 

รวมทั้งหมด (บาท)  143,000  121,000  132,000 396,000 

กิจกรรมส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน 

กิจกรรมการบรหิารการจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดล าพูน 
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กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน ตามโครงการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ท้องที่ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชยีงใหม่  

จ านวน 15 หมู่บ้าน 25 แปลง เนื้อที่  15,995-2-31  ไร่ 
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ตารางที่ 49 กำรจัดตั้งป่ำชุมชน ตำมโครงกำรพลกิฟื้นผนืป่ำสูก่ำรพัฒนำที่ยั่งยืนท้องที่ต ำบลช่ำงเคิ่ง     

อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม ่ 

 

ล าดับที่ หมู่บ้าน แปลง 

ป่าชุมชน 

ที่ตั้ง เนื้อที ่

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ไร่ งาน ตารางวา 

1 บ้านทุ่งยาว  1 ช่างเคิ่ง แมแ่จ่ม 1,188 0 72 

2 บ้านต่อเรอื แปลง 1 2 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 144 1 40 

  แปลง 2 2 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 505 0 20 

  แปลง 3 2 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 562 1 99 

3 บ้านต้นตาล  5 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2,681 1 56 

4 บ้านป่าเท้อ  7 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 1,127 3 24 

5 บ้านท้องฝาย แปลง 1 8 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2,542 0 12 

  แปลง 2 8 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 85 1 37 

  แปลง 3 8 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 94 1 52 

6 บ้านห้วยริน  9 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 214 0 59 

7 บ้านแม่ปาน แปลง 1 10 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 157 2 74 

  แปลง 2  ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 777 3 58 

8 บ้านแม่มิงค์  11 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 475 0 55 

9 บ้านบนนา แปลง 1 14 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 1,084 0 04 

  แปลง 2  ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 403 3 43 

10 บ้านพุทธเอ้น  15 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 1,000 3 44 

11 บ้านแพม  16 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 730 3 65 

12 บ้านดอยสันเก๋ียง แปลง 1 17 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 41 0 39 

  แปลง 2  ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 5 0 82 

  แปลง 3  ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 48 0 09 

  แปลง 4  ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 33 3 63 

  แปลง 5  ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 184 2 71 

  แปลง 6  ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 787 1 22 

13 บ้านเจียง  18 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 534 1 51 

14 บ้านใหม่ปูเลย  19 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 585 1 80 

รวม 15,995 2 31 
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ตารางที่ 50 รำยชื่อสมำชิกเครือขำ่ยป่ำชุมชน 2559 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อป่าชุมชน ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 ป่ำชุมชนบ้ำนทำม่อน บ้ำนทำมอ่น 1 แมท่ำ แมอ่อน เชยีงใหม่ 

2 ป่ำชุมชนบ้ำนท่ำข้ำม บ้ำนท่ำขำ้ม 2 แมท่ำ แมอ่อน เชยีงใหม่ 

3 ป่ำชุมชนบ้ำนคอ้กลำง บ้ำนค้อกลำง 3 แมท่ำ แมอ่อน เชยีงใหม่ 

4 ป่ำชุมชนบ้ำนหว้ยทรำย บ้ำนหว้ยทรำย 4 แมท่ำ แมอ่อน เชยีงใหม่ 

5 ป่ำชุมชนบ้ำนป่ำนอต บ้ำนป่ำนอต 5 แมท่ำ แมอ่อน เชยีงใหม่ 

6 ป่ำชุมชนบ้ำนดอนชัย บ้ำนดอนชัย 6 แมท่ำ แมอ่อน เชยีงใหม่ 

7 ป่ำชุมชนบ้ำนใหม่ดอนชัย บ้ำนใหม่ดอนชัย 7 แมท่ำ แมอ่อน เชยีงใหม่ 

8 ป่ำชุมชนบ้ำนทำชมภู บ้ำนทำชมภู 4 ทำปลำดุก แมท่ำ ล ำพูน 

9 ป่ำชุมชนบ้ำนทำปลำดุก บ้ำนทำปลำดุก 5 ทำปลำดุก แมท่ำ ล ำพูน 

10 ป่ำชุมชนบ้ำนศรทีรำยมูล บ้ำนศรทีรำยมูล 9 ทำปลำดุก แมท่ำ ล ำพูน 

11 ป่ำชุมชนบ้ำนหว้ยโป่ง

สำมัคคี 

บ้ำนหว้ยโป่ง

สำมัคคี 

11 แมต่นื ลี ้ ล ำพูน 

12 ป่ำชุมชนบ้ำนศรบีัวบำน บ้ำนศรบีัวบำน 1 ศรบีัวบำน เมือง ล ำพูน 

13 ป่ำชุมชนบ้ำนใหม่ป่ำห้ำ บ้ำนใหม่ป่ำห้ำ 14 เหมอืงจี้ เมือง ล ำพูน 

14 ป่ำชุมชนบ้ำนหนำ้สถำนี บ้ำนหน้ำสถำนี 11 ทำปลำดุก แมท่ำ ล ำพูน 

              

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครอืข่ายแบบบูรณาการ 

งานส่งเสริมเครือข่ายปา่ชุมชน 

รายชื่อสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 2559 
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โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ  
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กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา 

โครงการพุทธอุทยาน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่พักสงฆ์นิมิตมงคลชัย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 

โครงการพุทธอุทยาน พื้นที่จังหวัดล าพูน 

ที่พักสงฆ์ดอยน้อย  ต.ทาปลาดุก  อ.แม่ทา  จ.ล าพูน 
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การส ารวจจัดท ารายละเอียดขอบเขตที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ 

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน 
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ตารางที่ 51 บัญชีรำยชื่อที่พักสงฆ์ที่ท ำกำรส ำรวจจัดท ำรำยละเอียดข้อมูลที่พักสงฆ์ในพืน้ท่ีป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อที่พักสงฆ ์ ที่ต้ัง 

เนื้อที ่

(ไร)่ 
หมายเหต ุ

1 ท่ีพักสงฆ์สถำนปฏิบัตธิรรมนมิิตมงคลชัย (ศำลำปำงสัก) บ้ำนแม่ดอกแดง ม.1 ต.เชงิดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่ 5-3-88  

2 ท่ีพักสงฆ์ปำงน้ ำถงุ บ้ำนปำงอั้น ม.1 ต.ป่ำเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่ 0-3-32  

3 ท่ีพักสงฆ์พระธำตุโพธินิมิต บ้ำนพระธำตุ ม.9 ต.แมแ่ฝก อ.สันทรำย จ.เชยีงใหม่ 4-2-24  

4 ท่ีพักสงฆ์แมฮ่ักเฉลิมพระเกยีรต ิ บ้ำนแม่ฮักพัฒนำ ม.9 ต.หนองแหย่ง อ.สันทรำย จ.เชยีงใหม่ 5-2-33  

5 ท่ีพักสงฆ์สหกรณ ์4 (เทพนิมิต) บ้ำนสหกรณ ์4 ม.4 ต.สหกรณ์ อ.แมอ่อน จ.เชยีงใหม ่ 11-1-75  

6 ท่ีพักสงฆ์บ่อน้ ำอุ่น บ้ำนโปง่นก ม.8 ต.สหกรณ์ อ.แมอ่อน จ.เชยีงใหม่ 11-0-34  

7 ท่ีพักสงฆ์สวนป่ำสำยธำรธรรม บ้ำนผึ้ง ม.3 ต.แมห่อพระ อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่ 5-1-64  

8 ท่ีพักสงฆ์ห้วยแสล่ง บ้ำนปำงกว้ำง ม.13 ต.อินทขิล อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่ 2-3-93  

9 ท่ีพักสงฆ์สุวรรณคีรี บ้ำนปำงมะเยำ ม.4 ต.ปิงโค้ง อ.เชยีงดำว จ.เชยีงใหม่ 3-0-41  

10 ท่ีพักสงฆ์ถ้ ำแกลบ บ้ำนหว้ยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชยีงดำว จ.เชยีงใหม ่ 14-1-92  

11 ท่ีพักสงฆ์ป่ำเจรญิธรรม บ้ำนปำงโม ่ม.8 ต.ปิงโค้ง อ.เชยีงดำว จ.เชยีงใหม ่ 14-3-79  

12 ท่ีพักสงฆ์ปงตอง (แสนมงคล) บ้ำนใหม่สำมัคค ีม.10 ต.ปิงโค้ง อ.เชยีงดำว จ.เชยีงใหม่ 2-0-74  

13 ท่ีพักสงฆ์ปำงมะกง บ้ำนปำงมะกง ม.11 ต.ปิงโค้ง อ.เชยีงดำว จ.เชยีงใหม่ 12-1-74  

14 ท่ีพักสงฆ์ประตูดิน บ้ำนแม่มะกู้ ม.12 ต.ปิงโค้ง อ.เชยีงดำว จ.เชยีงใหม ่ 4-3-54  

15 ท่ีพักสงฆ์ป่ำเลไล บ้ำนแม่มะกู้ ม.12 ต.ปิงโค้ง อ.เชยีงดำว จ.เชยีงใหม ่ 4-1-12  

16 อำรำมป่ำก่อ บ้ำนป่ำก่อ ม.10 ต.ตะเคยีนปม อ.ทุ่งหัวชำ้ง จ.ล ำพูน 8-3-68  

17 อำรำมศรีดงเย็น บ้ำนศรีดงเย็น ม.11 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวชำ้ง จ.ล ำพูน 8-0-11  

18 อำรำมบ้ำนใหม่ไม้สลี บ้ำนใหม่ไม้สลี  ม.12 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวชำ้ง จ.ล ำพูน 4-3-70  
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ล าดับ 

ที ่
ชื่อที่พักสงฆ ์ ที่ต้ัง 

เนื้อที ่

(ไร)่ 
หมายเหต ุ

19 วัดพระธำตุดอยกวำงค ำ บ้ำนโปง่แดง ม.5 ต.ทุ่งหัวชำ้ง อ.ทุ่งหัวชำ้ง จ.ล ำพูน - อยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตสร้ำงวัด 

20 อำรำมห้วยโปง่ บ้ำนหว้ยโป่ง ม.2 ต.บ้ำนปวง อ.ทุ่งหัวชำ้ง จ.ล ำพูน 6-1-48  

21 วัดมอ่นจอมธรรม (หอธรรม) บ้ำนม่อนหอธรรม ม.5 ต.นครเจดีย์ อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 11-2-22  

22 วัดเด่นนกแต ้(ส ำนักสงฆพ์ุทธธรรมรำม) บ้ำนจ ำขีม้ด ม.2 ต.ศรีบัวบำน อ.เมอืง จ.ล ำพูน 6-0-90  

23 วัดขุนตำล บ้ำนขุนตำล ม.8 ต.ทำปลำดุก อ.แมท่ำ จ.ล ำพูน 5-1-83  

24 วัดดอยน้อย บ้ำนหน้ำสถำนี ม.11 ต.ทำปลำดกุ อ.แมท่ำ จ.ล ำพูน 4-3-19  

25 วัดแม่ระงอง (อำรำมวงษำพัฒนำ) บ้ำนวงษำพัฒนำ ม.1 ต.แมต่นื อ.ลี ้จ.ล ำพูน - เป็นวัดแลว้ 

26 วัดแม่เทยพัฒนำ (วัดป่ำดอยน้อย) บ้ำนแม่เทยสำมัคคี ม.13 ต.แมต่นื อ.ลี ้จ.ล ำพูน 6-0-07  

27 อำรำมบ้ำนผำต้ำย บ้ำนผำต้ำย ม.1 ต.แมล่ำน อ.ลี้ จ.ล ำพูน - เป็นวัดแลว้ 

28 อำรำมศรีบุญเรือง บ้ำนหนองมะล้อ ม.2 ต.แมล่ำน อ.ลี้ จ.ล ำพูน - อยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตสร้ำงวัด 

29 อำรำมห้วยทรำยขำว บ้ำนหว้ยทรำยขำว ม.7 ต.แมล่ำน อ.ลี ้จ.ล ำพูน - อยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตสร้ำงวัด 

30 วัดมณฑลวงษำ บ้ำนแพะหนองห้ำ ม.13 ต.ลี้ อ.ลี ้จ.ล ำพูน - อยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตสร้ำงวัด 
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มะขามป้อม 
 

ชื่อพื้นเมอืง    มะขำมป้อม (ทั่วไป) กันโตด (เขมร-จันทบุรี) ก ำทวด (รำชบุรี)  

มั่งลู ่สันยำส่ำ (กะเหรี่ยง-แมฮ่่องสอน) 

ชื่อวทิยำศำสตร์   Phyllanthus emblica Linn. 

ชื่อวงศ์ มะไฟ    Euphorbiaceae 

ชื่อสกุลไม้ มะขำมป้อม  Phyllanthus L. 

ชื่อสำมัญ    Emuc myrabolan, Malacca tree 
 

  

การใช้ประโยชน ์

การใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ทางเนื้อไม้  

เนือ้ไม้สีแดงอมน้ ำตำล มีเสี้ยนค่อนขำ้งแข็งเหนียว 

ทนทำนพอใช้ เลื่อยผำ่งำ่ย ใช้ท ำเสำอำคำรบ้ำนเรอืนขนำดเล็ก  

ไม้กระดำน กรุบ่อน้ ำ ด้ำมเครื่องมอืกำรเกษตร ใช้เผำถ่ำนให้ควำมรอ้นสูง (8,080 แคลอรี่/กรัม)  

การใช้ประโยชน์ทางด้านนิเวศวิทยา 

ปลูกเป็นพืชอำหำรให้กับสัตว์ป่ำ เชน่ เก้ง กวำง นก หนู ค้ำงคำว เป็นต้น  

การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิปัญญา  

ผลสุกน ำมำรับประทำนสด อำจจิม้เกลือเล็กน้อย ทำใหชุ่้มคอแก้กระหำยน้ ำ ผลดบิน ำไปแช่อิ่มได้  

การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร 

ราก ต้มน้ ำกินเป็นยำลดไข้ เป็นยำเย็น ฟอกเลือด และท ำให้อำเจียน ถ้ำกลั่นรำกจะได้สำรที่มี

คุณสมบัติเป็นยำฝำด  ทำพอกแก้พิษสัตว์กัดต่อย 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

กิจกรรมพัฒนาระบบวนเกษตร – ศกึษาชนดิพันธุ์ไม ้



 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  136 

 

ต้น/เปลือก เป็นยำฝำดสมำน 

ใบ น้ ำต้มใบใช้อำบลดไข้  

ดอก มีกลิ่นหอมคล้ำยผล ใช้ได้ทั้งแผลสดและแผลแห้ง เป็นยำเย็น ขับปัสสำวะ บ ำรุงหัวใจ 

ฟอกเลือด น้ ำคั้นผลสดมีวิตำมินซีสูงกว่ำน้ ำส้มคั้นประมำณ 20 เท่ำ ในปริมำณเท่ำกัน ใช้แก้โรค

ลักปิดลักเปิด  

เน้ือผลแห้ง ที่เรยีกว่ำ Emblic myrabolan ใช้เป็นยำฝำดสมำน เพรำะมี tannin แก้โรคริดสดีวง

ทวำร แก้บิด แก้ท้องเสีย ใช้ควบคู่กับธำตุเหล็กแก้โรคดีซ่ำน และช่วยย่อย ถ้ำหมักผลจะได้แอลกอฮอล์ 

กินแก้อำหำรไม่ย่อย แก้ไอ และแก้โรคดีซ่ำน  

ยางจากผล รสเปรีย้วฝำดขม หยอดตำแก้ตำอักเสบ รับประทำนเพื่อช่วยย่อยอำหำร          

ขับปัสสำวะ 

การใช้ประโยชน์ทางด้านเวชกรรม   

 ผลสำมำรถน ำมำสกัดเป็นยำอมแก้ไอ เครื่องส ำอำง และอำหำรเสริมตำ่งๆ 

การใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การเก็บรักษา  

ดองหรือแช่อิ่ม, ท ำให้แหง้เพื่อใชเ้ป็นวัตถุดิบยำสมุนไพร 

การใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ  

ด้ำนกำรใช้สีย้อม ชำวเหนือนิยมใช้เปลือกมะขำมป้อมย้อมผ้ำไหม  ผ้ำขนสัตว์                                      

แมก้ระทั่งย้อมสีผม ได้สยี้อมเป็นสีน้ ำตำล  
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หน่อไมด้องอัดถุง 
 

ประวัติเจ้าของภูมิปัญญา 

 

นำยสุวิทย์   ศรยีำบ  อำยุ  55 ปี  

ที่อยู่         224  ม.4  ต.ทำชมภู  อ.แม่ทำ  จังหวัดล ำพูน 

               โทร. 08-9558-2172 

กำรศกึษำ  ประถมศึกษำปีที่ 6   

              จำกโรงเรยีนบ้ำนทำกู่   ต ำบลทำปลำดุก  

อำชีพ     - ด ำรงต ำแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้ำน  หมู่ที่ 4 

     ต ำบลทำปลำดุก  อ ำเภอแมท่ำ   

               จังหวัดล ำพูน 

             -เกษตรกรรมและรับจ้ำงทั่วไป 

 

การท าหน่อไม้ดองอัดถุง 

บ้านทาชมภ ู หมู่ท่ี 4 ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน 

ประวัติความเป็นมา 

 

กำรท ำหนอ่ไม้ดองอัดถุง เริ่มท ำครั้งแรกในปี พ.ศ.2537  โดยมีผู้ริเริ่มท ำหน่อไม้ดองอัดถุง    

คนแรก คือ นำยสุวิทย์  ศรยีำบ เนื่องจำกในป่ำชุมชนของหมู่บ้ำนมีไผ่รวกเป็นจ ำนวนมำก ชำวบ้ำนนิยม

เข้ำไปเก็บหำในป่ำเพื่อน ำไปบริโภค หำกเหลือจำกกำรบริโภคภำยในครัวเรือนก็จะน ำมำขำยในชุมชน

และหมูบ่้ำนใกล้เคียง โดยหน่อไม้ที่ได้เก็บหำมำจำกป่ำชุมชนบ้ำนทำชมภูและป่ำชุมชนหมู่บ้ำนใกล้เคียง 

ซึ่งจะออกในช่วงกลำงเดือน สิงหำคม – ตุลำคม แตผ่ลผลิตจะออกมำกในช่วงเดอืนกันยำยน   

 

กิจกรรมพัฒนาระบบวนเกษตร – ศกึษาภูมิปญัญาท้องถิ่น 
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การท าหน่อไม้ดองอัดถุง (ไผ่รวก) 

วัตถุดบิ 

1.  หนอ่ไม้รวก  ควำมยำวพ้นออกจำกพืน้ดิน ประมำณ 20 - 30 ซม. 

2.  เกลือป่น 

3.  น้ ำ 

อุปกรณ์  

1.   ถังพลำสติก  ขนำด 20 ลิตร 

2.   ถุงพลำสติก  ขนำด  6*8 นิว้   

3.   ถุงพลำสติก  ขนำด  16*28 นิว้ 

4.   หนังยำง 

5.   มีดใหญ่ส ำหรับปอกเปลือก  

6.   มีดเล็กหรือของมคีมใช้ส ำหรับกรีดหน่อไม้ 

7.  ตะแกรง 

8.  ถังต้มหน่อไม้ 

9.  ฟืน 

 

วธิีท าหน่อไม้ดองอัดถุง (ไผ่รวก) 
 

1.  น าหน่อไม้สดมาปอกเปลือก แล้วตัดส่วนหัวที่แข็งทิ้ง 
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    2. ใช้มีดเล็กเล็มส่วนที่แข็งบริเวณตาหน่อไม้และล าออก เริ่มกรดีจากส่วนกลางล าหน่อไม้   

แล้วค่อยกรีดส่วนหัว  โดยยังคงสภาพหน่อไม้ไว้ 

   

 

 

 

 

 

3.  ล้างหน่อไม้ด้วยน้ าสะอาดแล้วน าหน่อไม้ไปบรรจลุงในถังซึ่งรองด้วยถุงพลาสติกขนาด 16*28 น้ิว 

4.  เติมน้ าสะอาดลงในถังจนท่วมหน่อไม้  โรยด้วยเกลือป่นแล้วมัดปิดปากถุง ปิดฝาถังทิ้งไว้  

ประมาณ 2-3 วัน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.  เมื่อครบก าหนดแล้ว  เปิดฝาถังออกแล้ว น าหน่อไม้ไปต้มจนสุกโดยไม่ต้องคน         

(ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)  และใช้ของหนักที่ทนความร้อนวางบนถังต้ม  

      เพื่อกดหน่อไม้ไม่ให้ลอยขึ้นเวลาน้ าเดือด  
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6.  เมื่อต้มหน่อไม้จนสุกแล้ว  ตักหน่อไม้ออกใส่ตะแกรงพักไว้ให้เย็น  แล้วบรรจุหน่อไม้ 

     ลงถุงพลาสติกเก็บไว้ เพื่อส่งจ าหน่ายต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การบรหิารจัดการ การเก็บหน่อไม้รวกในชุมชน 
 

   กำรเก็บหำไผ่รวก จะเก็บในช่วงกลำงเดือนสิงหำคมถึงเดือนกันยำยน ซึ่งเป็นช่วงเวลำ

ประมำณ 1 เดือน เนื่องจำกหน่อไม้ออกชุกที่สุดมีผลผลิตประมำณ 10 - 20 หน่อต่อ 1 กอ ขึ้นอยู่ 

กับขนำดกอ และจะหยุดเก็บหน่อชุดสุดท้ำยของฤดูกำลประมำณปลำยฤดูฝน ซึ่ งจะท ำให้                  

มีหน่อที่จะกลำยเป็นล ำไผ่เลี้ยงกอประมำณ 5-7 ล ำขึ้นอยู่กับขนำดของกอในปีถัดไป แต่เนื่องจำกกำร

ออกของหน่อไม้จะผันแปรไปตำมสภำพภูมิอำกำศ ปริมำณน้ ำฝนซึ่งจะไม่มีควำมแน่นอนในแต่ละปี 

ดังนั้น  ชุมชนจะไม่ก ำหนดช่วงเวลำตำยตัว  แต่จะท ำกำรประชุมชำวบ้ำนเพื่อก ำหนดช่วงเวลำในกำร

หยุดเก็บ นอกจำกนี้ ยังมีข้อห้ำมเพื่อควบคุมปริมำณกำรเก็บโดยกำรห้ำมน ำรถสี่ล้อเข้ำไปในป่ำ  

เพื่อป้องกันกำรลักลอบตัดไม้และเก็บหำของป่ำในปริมำณที่มำกเกินไป  กำรเก็บล ำไผ่ กำรตัดล ำไผ่  

จะตัดล ำที่มีอำยุแก่ 3 ปีขึ้นไป  เนื่องจำกมีควำมทนทำนและเป็นไผ่ระยะสุดท้ำยจะมีควำมสำมำรถใน

กำรผลิตหน่อนอ้ยและขนำดเล็ก จะไม่ตัดล ำอ่อน และล ำหนุ่ม อำยุ 1-2 ปีเพรำะจะเป็นล ำที่มีศักยภำพ

ในกำรผลิตหน่อในปีถัดไป 
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ตำมที่กรมป่ำไม้ร่วมกับบริษัทผลติไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลดิ้ง   ได้ลงนำมบันทึกข้อควำมตกลง

ว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรคนรักษ์ป่ำ  ป่ำรักชุมชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)    

ลงวันที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2555 และร่วมกันด ำเนินโครงกำรฯ ในปี พ.ศ. 2559 โดยก ำหนดให้

มีกำรประกวดป่ำชุมชนที่มีผลงำนและกระบวนกำรในกำรอนุรักษ์และพัฒนำป่ำอย่ำงเข้มแข็ง 

โดยก ำหนดรำงวัลเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

- รำงวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

- รำงวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ 

- รำงวัลป่ำชุมชนดีเด่นด้ำน “สตรีอำสำ.......พัฒนำป่ำชุมชน” 

- รำงวัลป่ำชุมชนระดับจังหวัด 

- รำงวัลชมเชย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชมุชน” ประจ าป ี พ.ศ. 2559 
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ตารางที่ 52  ผลกำรประกวดโครงกำร “คนรักษ์ป่ำ ป่ำรักชุมชน” ประจ ำปี  พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด 

 

 

ตารางที่ 53  ผลกำรประกวดโครงกำร “คนรักษ์ป่ำ ป่ำรักชุมชน” ประจ ำปี  พ.ศ. 2559 ระดับส ำนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป่าชุมชนตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน 

 ป่าชุมชนบ้านหนองปลามัน หมู่ 2 ต.ห้วยทราย อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 

ป่าชุมชนตัวแทนระดับจังหวัดล าพูน 

 ป่าชุมชนบ้านแม่จ๋อง    หมู่ 7  ต.ศรวีิชัย     อ.ลี ้    จ.ล าพูน 

ป่าชุมชนตัวแทนระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่) 

 ป่าชุมชนบ้านแม่จ๋อง    หมู่ 7  ต.ศรวีิชัย     อ.ลี ้    จ.ล าพูน 

ผลการประกวดโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”       

ประจ าปี  พ.ศ. 2559 

ระดับจังหวัด 

ระดับส ำนักฯ 
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4.6 ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

 4.6.1 หน้าที่รับผิดชอบ 

  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่  เพื่อด าเนินการโครงการ

พระราชด าริและโครงการพเิศษอื่นๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการฯ 

 ประสานงานกับโครงการพระราชด าริของกรมป่าไม้  ในพื้นที่เพื่อเตรียมการ         

รับเสด็จฯ จัดท าขอ้มูลให้กับผูบ้ริหารที่มาร่วมรับเสด็จฯ 

 ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในการตรวจติดตามงานขององคมนตรี 

กรมวังผู้ใหญ่ ส านักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนา 

และหนว่ยงานอื่นๆ   ที่มาตรวจตดิตามงานโครงการพระราชด าริและโครงการพิเศษในพืน้ที่ 

 ตรวจติดตามงานโครงการพระราชด าริและโครงการพิเศษ  ตามแผน

ปฏิบัติงานและแผนการใชจ้า่ยเงนิประจ าปี 

 ประสานงานและการอนุรักษ์และฟื้นฟูไม้ในพื้นที่เขตพระราชฐานและพื้นที่

พิเศษ รวมทั้งดูแลตน้ไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 

 ด าเนนิการตามนโยบายและขอ้สั่งการ ที่กรมป่าไมท้ี่จะได้มอบหมาย 
 

 4.6.2 โครงสร้างการบริหารงาน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43  โครงสรา้งการบริหารงานส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

 4.6.3 อัตราก าลัง 

   ข้าราชการ   1 คน 

   พนักงานราชการ  2 คน 

   รวม     3 คน 

กลุ่มโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

นายอนุดิษฐ์  สมฤทธิ์ 

ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายพิทักษ์  เตชะใจ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายประสานงานโครงการ 

นายวีระพันธ์  จันทร์ศรี 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

นายสมศักดิ์  ทองสุข 

หัวหน้าฝ่ายฯ 
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ภาพที่ 44  รายชื่อหัวหนา้โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

รายชื่อหัวหน้าโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ 

 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน 

 

 

นายวีระพันธ์  จันทร์ศร ี

หน.โครงการพัฒนาพื้นที ่

ลุ่มน้ าแม่ลอบฯ 

 

 

นายวาสนา  ท่อทอง 

หน.โครงการพัฒนาพื้นที ่

ลุ่มน้ าแม่อาวฯ 

 

 

นายอนดุิษฐ์  สมฤทธิ์ 

-หน.โครงการพัฒนาพื้นที่

อ าเภอดอยเต่าฯ 

-หน.โครงการพัฒนา

เบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่ปิงฯ 

 

นายภาสกร  ผ่องจิตร 

หน.ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชน 

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ 

 

 

นายศุภชัย  นุชิต 

หน.โครงการฟื้นฟูสภาพป่า

สงวนแห่งชาติป่าอมก๋อยฯ 

 

นายบุญเลิศ  สีม่วง 

  หน.โครงการฟื้นฟูระบบ

นิเวศฯพื้นทีอ่ าเภอแม่แจ่ม 

 

 

นายสมศักดิ์  ทองสุข 

-หน.โครงการเกษตรวิชญาฯ 

-หน.ศูนย์ส่งเสริมการใช้  

หญ้าแฝกฯ 

 

 

นายโปร่ง  สูงศักดิ์ 

หน.โครงการศูนย์ศกึษา 

ห้วยฮ่องไครฯ้ 

 

 

นายพิศุทธิ์  ลักษวุธ 

หน.โครงการอนุรักษ์และการ

พัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นฯ 

 

 

นายคงศักดิ์  สร้อยเสนา 

หน.โครงการพัฒนาพื้นที ่

ลุ่มน้ าแม่งอนฯ 

 

 

นายพิทักษ์  เตชะใจ 

-หน.โครงการชัยพัฒนาจีนฯ 

-หน.โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชฯ 

 

 

นายยุทธ  เทพกุล 

หน.โครงการพัฒนาพื้นที่ป่า

ขุนแม่กวงฯ 
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4.6.4 แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ตารางที่ 54  ผลการเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ   

งบด าเนินงาน งบลงทุน 
 

เงินอุดหนนุ 

 

รวม 
เบิกจ่าย คงเหลอื 

ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 55,000 - - 55,000 55,000 - 100 

2.โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่ปงิ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 60,000 884,500 - 944,500 944,493.70 6.30 99.99 

3.โครงการเกษตรวิชญาโครงการตามพระราชด าริของสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร 

260,000 892,200 - 1,152,200 1,152,200 - 100 

4. โครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้ าแมล่อบ อ าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่ 60,000 838,500 - 898,500 898,500 - 100 

5.โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนธิิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน 160,000 692,000 - 852,000 852,000 - 100 

6.โครงการพัฒนาลุม่น้ าแม่งอนตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

260,000 705,000 - 965,000 965,000 - 100 

7.โครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้ าแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 350,000 1,000,500 - 1,350,500 1,350,500 - 100 

รวม 1,205,000 5,012,700 - 6,217,700 6,217,700 - 100.00 
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ตารางที่ 55 แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจ้่ายเงนิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลอื 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย งบด าเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนนุ รวม 

กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โครงการ          

1.1 กิจกรรมเพาะช ากล้าไมท้ั่วไป กล้า 430,000 430,000 - 1,199,700 - 1,199,700 1,199,700 - 100.00 

1.2 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้มคี่า กล้า 85,000 85,000 - 629,000 - 629,000 629,000 - 100.00 

1.3 กิจกรรมเพาะช ากล้าหวาย กล้า 60,000 60,000 - 300,000 - 300,000 300,000 - 100.00 

1.4 กิจกรรมเพาะช าหญ้าแฝก กล้า 560,000 560,000 - 924,000 - 924,000 924,000 - 100.00 

1.5 กิจกรรมจัดท าแนวกันไฟ กม. 30 30 - 150,000 - 150,000 150,000 - 100.00 

1.6 กิจกรรมบ ารุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 780 780 - 702,000 - 702,000 702,000 - 100.00 

1.7 กิจกรรมปลูกป่าใชส้อย ไร่ 50 50 - 250,000 - 250,000 250,000 - 100.00 

1.8 กิจกรรมบ ารุงรักษาป่าที่ 2-6 ไร่ 426 426 - 426,000 - 426,000 426,000 - 100.00 

1.9 กิจกรรมบ ารุงรักษาป่าปทีี่ 7-10 ไร่ 900 900 - 432,000 - 432,000 432,000 - 100.00 

1.10 กิจกรรมงานธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร งาน 1 1 100,000 - - 100,000 100,000 - 100.00 

1.11 กิจกรรมงานส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากป่าอย่างย่ังยืน งาน 2 2 200,000 - - 200,000 200,000 - 100.00 

1.12 กิจกรรมงานพัฒนาและสง่เสรมิการผลิตและใช้เชือ้เพลิงชีวมวล งาน 1 1 100,000 - - 100,000 100,000 - 100.00 

1.13 กิจกรรมงานสง่เสรมิและสาธิตระบบวนเกษตร งาน 2 2 200,000 - - 200,000 200,000 - 100.00 

1.14 กิจกรรมงานศูนยศ์ึกษาและการเรียนรู้ งาน 1 1 100,000 - - 100,000 100,000 - 100.00 

1.15 กิจกรรมครูป่าไม ้ งาน 1 1 100,000 - - 100,000 100,000 - 100.00 

1.16 กิจกรรมงานอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ งาน 7 7 405,000 - - 405,000 405,000 - 100.00 

รวม   1,205,000 5,012,700 - 6,217,700 6,217,700 - 100.00 
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การปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 

 

 

  

 

 

 

 

การปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะช ากล้าไม้มคี่า 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะช ากล้าหวาย 
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การปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะช าหญ้าแฝก 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าแนวกันไฟ 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานกิจกรรมบ ารุงป่าไม้ใช้สอย 
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 การปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าใช้สอย 

 

 

 

 

 

 

 

 การปฏิบัติงานกิจกรรมบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานกิจกรรมบ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 
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 การปฏิบัติงานกิจกรรมงานธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

 การปฏิบัติงานกิจกรรมงานส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานกิจกรรมงานส่งเสริมและสาธิตระบบวนเกษตร 
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การปฏิบัติงานกิจกรรมครูป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานกิจกรรมอ านวยการและประสานงานโครงการ 
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4.7 กลุ่มวจิัยและพัฒนาการป่าไม้ 

 4.7.1 หน้าที่รับผิดชอบ 

  เสนอโครงการและบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา 

วิจัยและพัฒนาทางด้านการป่าไม้ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อสนับสนุนและ

ด าเนนิการตามยุทธศาสตรก์ารวิจัยในภาพรวมของประเทศและของกรมป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 เผยแพรค่วามรู ้ผลงานวิจัย และบริการทางวชิาการด้านป่าไม้ 

 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 4.7.2 โครงสร้างการบริหารงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45  โครงสรา้งการบริหารงานกลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

  

4.7.3 อัตราก าลัง 

   ข้าราชการ   4 คน 

   รวม     4 คน 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

นายโศรยา  ภูจีระ 

หัวหน้ากลุ่มวจัิยและพัฒนาการป่าไม้ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวจิัยการป่าไม้ 
ฝ่ายถ่ายทอดและเผยแพร่

วชิาการป่าไม้ 
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4.7.4 แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

ตารางที่ 56 แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มวจิัยและพัฒนาการป่าไม้ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณ 
งบประมาณ (บาท) 

ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ  

1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ หนว่ย 2 105,800 105,800 - 

2 กิจกรรมวนวัฒนวิจัย หนว่ย 2 124,400 124,400 - 

3 กิจกรรมวจิัยและพัฒนาการใชป้ระโยชน์ไม้

และผลิตผลป่าไม้ 

หนว่ย 3 20,000 19,997.03 2.97 

รวม 250,200 250,197.03 2.97 

 

 

4.8 กลุ่มกฎหมาย 

 4.8.1 หน้าที่รับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มงานกฎหมาย 

 ตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ และให้ความเห็นปัญหาข้อกฎหมาย

ในความรับผิดชอบของส านักฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของส านักฯ ส่วนราชการอื่น

และประชาชนทั่วไป 

 ตอบข้อหารือและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการในส านักฯ 

เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และระเบียบภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับกิจการของส านักฯ และ

ปฏิบัติงานรว่มกับส่วนราชการในส านักฯ และหนว่ยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ด าเนนิการและเป็นผูแ้ทนคดีเกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง และการบังคับคดี 

ตามที่กรมป่าไม้มอบหมาย 

 ร่วมด าเนินการสบืสวนสอบสวนเกี่ยวกับการกระท าผิดคดีด้านการป่าไม้และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับส่วนราชการในส านักฯ ที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับส่วนราชการในส านักฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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4.8.2 โครงสร้างการบริหารงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่46   โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มกฎหมาย 

 

 4.8.3 อัตราก าลัง 

   ข้าราชการ   3 คน 

   พนักงาราชการ 3 คน 

   รวม     6 คน 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มกฎหมาย 

นายพรชัย  ใจมั่น 

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

ฝ่ายกฎหมายและ          

นิติกรรมสัญญา 
ฝ่ายสืบสวนสอบสวน ฝ่ายคดี และคดีปกครอง 
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4.9 ศูนย์ป่าไม้จังหวัด 

4.9.1 หน้าที่รับผิดชอบ 

  ด าเนินการประสานงานและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด

ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่ของส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ 

 ด าเนนิการด้านป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า การแก้ไข

ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยประสานการปฏิบัติ

บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ส่ง เสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการป่า ชุมชน การฟื้นฟู พื้นที่               

ป่าเสื่อมโทรม และการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ 

 ด าเนนิการเกี่ยวกับการให้บริการดา้นป่าไม้ตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วย

ป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้            

ในระดับจังหวัด 

 ด าเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ 

เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และสนับสนุนการท างานในระบบ National Single Window และ 

ASEAN Single Window 

 ส่งเสริมและประสานความร่วมมืองานด้านทรัพยากรธรรมชาติกับหน่วยงานอื่น           

ที่เกี่ยวข้อง 

 สนับสนุนและร่วมมือในการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นไป

ตามยุทธศาสตรจ์ังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองาน               

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  

 

 

 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 
156 

 

4.9.2 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47   โครงสร้างการบริหารงานศูนย์ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ 

 

4.9.3 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดล าพูน 

 

 4.9.4 ที่ตั้งส านักงาน  

  ศูนย์ป่าไม้จังหวัดล าพูน ที่ตั้งเลขที่ 103 บ้านสันดอนรอม หมู่ที่ 4 ถนนล าพูน-ป่าซาง 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (เขตเทศบาลเมืองล าพูน) รหัสไปรษณีย์ 51000                      

โทรศัพท์/ โทรสาร 0 5356 1089 

โครงสร้างการบริหารงาน  

 

  

 

 

 

 

 

 ภาพที่  48  โครงสรา้งการบริหารงานศูนย์ป่าไม้จังหวัดล าพูน 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ 

นายประหยัด  ดาวราม 

ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ฝ่ายป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 
ฝ่ายส่งเสริมและ

พัฒนาการป่าไม ้
ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ 

 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดล าพูน 

นายมนตรี  ปลูกปัญญา 

เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน รักษาราชการแทน 

ป่าไม้จังหวัดล าพูน 

นายมนตรี  ปลูกปัญญา              

ฝ่ายบริหารทั่วไป             

หัวหน้าฝ่ายฯ 

นายมนตรี  ปลูกปัญญา                

ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า                 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

นายมนตรี  ปลูกปัญญาฝ่าย

ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

นายมนตรี  ปลูกปัญญา 

ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้               

หัวหน้าฝ่ายฯ 
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4.9.5 อัตราก าลัง 

   ข้าราชการ   1 คน 

   ลูกจา้งประจ า       1 คน 

   พนักงาราชการ 15 คน 

   รวม     17 คน 

 

4.9.6 แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดล าพูน ได้รับแผนงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อใช้ส าหรับ

สนับสนุนการปฏิบัติราชการ ปรากฏรายละเอยีด 1 กิจกรรม   ดังนี้ 

    กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 

   หนังสือกรมป่าไม้ ส านักการอนุญาต ที่ ทส 1602.1/17343 ลงวันที่  8 ตุลาคม 2558  

เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 101 – 104) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินท าดิน ผลผลิตที่  1  

พื้นที่ป่าไม้ ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้  กิจกรรมบริการ 

ด้านการอนุญาต ได้ รับ เงินงบประมาณจ านวน 27,000 บาท (สองหมื่น เจ็ดพันบาทถ้วน)  

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดล าพูน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 

ไม่มเีงินคงเหลือแต่อย่างใด   มีงานที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 

     1.1 เพื่อให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการตรวจสอบเงื่อนไขการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ 

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507  

และตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 

2507 

     1.2 เพื่อให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบการขออนุญาต 

ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ และตรวจสอบอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 

    1.3 เพื่อให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการตรวจสอบการขออนุญาตเกี่ยวกับ  

การท าไม้ และเก็บหาของป่า 

    1.4 เพื่อให้บริการประชาชนและหนว่ยงานต่างๆ ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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การตรวจสอบการขออนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ 

ตารางที่ 57  แสดงข้อมูลกิจการอุตสาหกรรมไม้ ในท้องที่จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับ 

ที่ 
รายการ ต่ออาย ุ ตั้งใหม่ 

แก้ไข

สาระส าคัญ 
รวม 

หมาย

เหตุ 

1 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 

เพื่อประดิษฐกรรม 
15 - - 15  

2 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 

เพื่อประดิษฐกรรม (โรงเลื่อยจักร) 
- - - -  

3 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 

เพื่อประดิษฐกรรม (ไม้ 13 ชนิด) 
- - - -  

4 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 

เพื่อประดิษฐกรรม 
1 - - 1  

5 โรงค้าไม้แปรรูป 9 4 - 13  

6 โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ที่ท าดว้ยไม้หวงห้าม 
25 1 - 26 

 

 
รวม 50 5 - 55  
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2. ค่าสาธารณูปโภค โดยให้ศูนย์ป่าไม้จังหวัดล าพูนท าเรื่องเบิกจ่าย ประเภทค่าไฟฟ้า  

ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ไปยังส่วนอ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  ที่  1 (เชียงใหม่)  

ซึ่ งงบประมาณหมวดนี้  กรมป่าไม้ โอนมาให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  ที่  1  ( เ ชียงใหม่ )  

ในภาพรวมทั้งของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม)่ และศูนย์ป่าไม้จังหวัดล าพูน  

ในรอบปีงบประมาณที่ผา่นมา (พ.ศ. 2559) มกีารใช้จ่ายเงนิงบประมาณของทางราชการ   ดังนี้ 

 

ตารางที่ 58  แสดงการใชจ้่ายเงนิงบประมาณของศูนย์ป่าไม้จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2559 

ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ได้รับ ใช้ไป ยังไม่ได้เบิก 

1 บริการด้านการอนุญาต 27,000.00 27,000.00 - 

 รวม 27,000.00 27,000.00 - 

2 ค่าสาธารณูปโภค (เบิกจ่ายจากส านักฯ)    

          - ค่าไฟฟ้า - 17,839.44 - 

          - ค่าน้ าประปา - 5,116.53 - 

          - ค่าโทรศัพท์/โทรสาร  

            0 5356 1089 

- 

 

12,658.53 - 

             และค่า Internet    

                     รวม - 35,614.50 - 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค 

    รถยนต์ราชการ 

    ศูนย์ป่าไม้จังหวัดล าพูน ไม่มีรถยนต์ราชการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจ าศูนย์ป่าไม้ 

จังหวัดล าพูน ในพืน้ที่รับผดิชอบ 

    อัตราก าลังเจ้าหน้าที่  

    ศูนย์ป่าไม้จังหวัดล าพูน มีอัตราก าลัง คือ ข้าราชการ จ านวน 1 นาย, ลูกจ้างประจ า  

จ านวน 1 นาย และพนักงานราชการ จ านวน 15 นาย จากส่วนจัดการป่าชุมชน, ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ภาคเอกชน และภาครัฐ และส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  ที่ 1 

(เชยีงใหม่)  

ข้อเสนอแนะ 

         - เห็นควรได้รับการสนับสนุนยานพาหนะจากกรมป่าไม้ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่

รับผิดชอบ และพืน้ที่ที่ได้รับมอบหมายจากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม)่ ดังนี้  

  - รถกระบะบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู  จ านวน  1  คัน 

  - รถจักรยานยนต์      จ านวน  2  คัน 
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4.10 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

 4.10.1 หน้าที่รับผิดชอบ 

  เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลตา่งๆ ภายในพืน้ที่รับผดิชอบ เพื่อจัดท ารายละเอียด

ฐานข้อมูลและแผนที่ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารแบบบูรณาการในพื้นที่

รับผิดชอบ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการบูรณาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงาน

ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานบริการด้านการอนุญาต งานวิจัยและพัฒนา

ด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน งานเกี่ ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและกิจการพิเศษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ทุกฉบับ 

 ส่งเสริม และสนับสนุน การบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า โดยใช้ระบบนิเวศลุ่มน้ า

เป็นเกณฑ ์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 พิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้นต่อ การขออนุญาต การด าเนินกิจกรรม หรือ

โครงการต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ และร่วมประเมินผลกับหน่วยงานเจ้าของแผนงานและงบประมาณ 

รวมถึงตรวจติดตาม ประเมินผล และให้ค าแนะน าตามเงื่อนไขการอนุญาต 

 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ในการจัดการ

ทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้แบบมีสว่นร่วม 

 ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่

ได้รับมอบหมาย 
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 4.10.2 โครงสร้างการบริหารงาน  

 

 

ภาพที่ 49  โครงสรา้งการบริหารงานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ 

 

 

 4.10.3 อัตราก าลัง 

   ข้าราชการ   28 คน 

 

 

 4.10.4 แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

ตารางที่  5 9  แผนและผลการปฏิ บั ติ ง า น  ป ร ะจ าปี ง บป ร ะมาณ  พ . ศ .  2559                                            

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ   

 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณ 
งบประมาณ (บาท) 

ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ  

โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 

 

ศูนย์ 28 1,962,950 1,953,939 39,011 

 

 

 

ศนูย์จดัการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายจดัการป่าไม้ ฝ่ายพฒันาป่าไม้ 
ฝ่ายจดัการชมุชนใน

พืน้ท่ีป่า 
ฝ่ายการมีส่วนร่วม 
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1. งานท่ีปฏิบัติ 

1. จัดตั้งที่ท าการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติในการบริหารจัดการป่าสงวนแหง่ชาติ

แบบมีสว่นร่วม และอ านวยการประสานงาน 

1.1.  งานสร้างศูนย์บริการข้อมูลของ  ศจก.ปส.ที่ 9 ป่าแม่แตงและป่าอินทขิล 

ภาพกิจกรรม 
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1.2.  งานจัดตั้งที่ท าการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติและติดตัง้ป้ายป่าสงวน 

 

 

 

 

 

 

1.3.  งานจัดท าฐานข้อมูลในพืน้ที่ 

 

 

 

 

2.  

 

2.  

  

 

 

 

ภาพท่ี 50 แผนที่แสดงศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 9 ป่าแม่แตง และป่าอินทขิล                   

จังหวัดเชยีงใหม่ 
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2.  การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการป่าสงวนแหง่ชาติแบบมีสว่นร่วม 

2.1. งานสัมมนาอบรม 

เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  จ านวน  3  ครั้ง  ดังนี้ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 

ในหัวข้อ “การจัดการป่าสงวนเชงิพื้นที่และระบบภูมทิัศน์ (Landscape Approach) 

ณ ศูนย์ฝึกอบรม ที่ 2 (เขาใหญ่) ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2559 

 

   

 

 

 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 2 

ในข้อ “แนวทางการวางแผนในการจัดการป่าสงวนแบบมีส่วนร่วม” 

ณ สวยสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2559 
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 3 

ในข้อ “แผนจัดการป่าสงวนแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่” 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) 

ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม   2559 

 

 

3.  การปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องการอ านวยการประสานงานในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

แบบมีสว่นร่วม 

3.1.งานประสานและสร้างความเข้าใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชน และ

องค์กรท้องถิ่น 
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3.2  งานใหค้วามรูด้้านทรัพยากรป่าไม้ 

 

 

 

 

  4. ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบียบคนและพืน้ที่ 

    4.1  ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 9 ป่าแม่แตงและป่าอินทขิล ร่วมกับ อบต.  

กื้ดช้าง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบ้านผาปู่จอม หมู่ 8 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่                    

เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อวางแผนการด าเนินงาน เมื่อเดือน                  

มีนาคม 2558 

 

 

 

    4.2  ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ  ที่ 9 ป่าแม่แตงและป่าอินทขิล ร่วมกับ อบต.    

กื้ดช้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม8 (ปางกว้าง) และหน่วยจัดการต้นน้ าแม่ตะมาน ประชุมร่วมกับ

ราษฎรบ้านแม่ตะมานหมู่2 บ้านทุ่งละคร หมู่4 บ้านต้นขาม หมู่6 และ บ้านผาปู่จอม หมู่ 8   ต.กื้ดช้าง  

อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้เหมาะสมและมีความยั่งยืน เมื่อเดือน

กันยายน 2559 
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ภาคผนวก 
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วันท่ี 7 ก.ย. 58 เดินทางไปตรวจเย่ียมโครงการอนุรักษต์น้รักและภูมปัิญญาทอ้งถิ่น อ.อมก๋อย และตรวจเยี่ยม

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟูสภาพป่าในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมกอ๋ย 

  

วันท่ี 11 ก.ย. 58 ได้จัดกิจกรรมท าความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day 

  

วันท่ี 12 ก.ย.58 ผู้ตรวจการกรมป่าไม้(นางอ านวยพร ชลด ารงค์กุล)ได้มาตรวจราชการท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่า            

ท่ี ชม.21 (สันป่าตอง) 

   

วันท่ี 15 ก.ย. 2558 ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ระหว่างผู้บริหาร/หัวหน้างาน และผู้ปฏบัิตงิาน 

  



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 170 

 

วันท่ี 28 ก.ย. 58 ได้จัดงานมุทิตาจิต ส าหรับผู้เกษยีณอายุราชการ 

  

วันท่ี 6 ต.ค. 58 ได้มีการประชุมหัวหน้าสว่นราชการสังกัด ทสจ. เป็นการบูรณาการด าเนนิงาน ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหารอืขอ้ราชการงานส าคัญต่างๆ 

  

วันท่ี  7 ต.ค.58 ตรวจยดึไม้แดงท่อน  จ านวน  9  ท่อน  ปริมาตร  5.50  ลบ.ม.  พร้อมผู้กระท าผิด  1  คน 

  

วันท่ี 7 ต.ค.58 ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจให้แก ่ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจ า หนว่ยฯ  ชม.8  (ปางกว้าง) 
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วันท่ี 9  ต.ค.58 ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัตงิานของหนว่ยป้องกันรักษาป่า 

  

วันท่ี 14 ต.ค. 58 ประชุมแลกเปลี่ยนระดมแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า - หมอกควันในพื้นท่ี อ.แมแ่จ่ม จ.เชยีงใหม ่

  

วันท่ี. 27 ต.ค. 58 ได้ตรวจติดตามการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านต้นผึง้ ต. แมโ่ป่ง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่            

และได้มอบเงินสมทบกองทุนป่าชุมชนให้แก่ผู้ใหญ่บ้านต้นผึง้ 

  

วันท่ี. 27 ต.ค.58 ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายการปฏบัิตงิานของศูนย์สง่เสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 1 (เชยีงใหม่) 
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วันท่ี 31 ต.ค. 58 อธิบดีกรมป่าไม้ (นายชลธิศ สุรัสวดี) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายประลอง  ด ารงค์ไทย) 

ผอ.ส านักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) ได้เดินทางมาตรวจราชการท้องท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และ          

มอบ Key of success ในการท างานให้แก ่บุคลากรส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชยีงใหม ่

  

วันท่ี 9 พ.ย.58  เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เร่ือง การบริหารจัดการป่าไม้ และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี

ท่ีดรีะหว่างประเทศ กับคณาจารยข์องมหาวิทยาลัย ตุน ฮุสเซน ออน มาเลเซีย 

  

วันท่ี 4 ธ.ค.59 น าก าลังเจา้หน้าท่ีหน่วยป้องกันฯ จ านวน 24 หนว่ยฯ  240 นาย ร่วมพธีิปล่อยแถวก าลังพลเพื่อ

ปฏบัิตงิานตามค าสั่งจังหวัดเชยีงใหม่ ท่ี 5283/58 ลว. 1 ธ.ค. 2559 เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานสนับสนุนการด าเนนิงาน

ปฏบัิตกิารท าแนวกันไฟของราษฎรอาสาสมัครป้องกันไฟปา่ การลาดตระเวนและดับไฟในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
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วันท่ี 5 ธ.ค. 58 เข้าร่วมพธีิลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุด ีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา            

"5 ธันวาคม 2558" 

  

5 ธ.ค. 58 เข้าร่วมพธีิถวายเครื่องราชสักการะและพธีิจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจังหวัด

เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวาคม 2558” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมร าลึกใน           

พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ 

  

วันท่ี 8 ธ.ค. 58 ตอ้นรับและตดิตาม คณะองคมนตรี(นายพลากร สุวรรณรัฐ) โดยมีท่านรองฯ เปรมพมิล พิมพพ์ันธ์ุ 

ร่วมคณะในการเดิน ทางมาตรวจติดตามงานพัฒนาคณุภาพ ชวีติราษฎร บา้นขุนวนิ เนื่องมาจากพระราชด าริในเขต

พื้นท่ี ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม ่

  

 

 

http://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2015/12/S__17006632.jpg


รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 174 

 

วันท่ี 14 ธ.ค. 58  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานด าเนนิการจดังานโครงการป่ันอาสา

เครอืขา่ยควบคุมไฟป่า 

  

วันท่ี 19 ธ.ค.58 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเครอืขา่ยอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน “อนิทนนท์ฟ้าใส”  

  

วันท่ี 20 ธ.ค.58 ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักป่ันอาสาตรวจหาไฟป่า ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

  

วันท่ี 20 ธ.ค. 58 เข้าร่วมประชุม การประชุมติดตามผลการด าเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณห์มอกควัน

ภาคเหนอื ปี 2559 

  



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 175 

 

วันนี ้25 ธ.ค.58 ร่วมพธีิตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในงานขึ้นปีใหม่ 2559 

  

วันท่ี 1 ก.ค. 59  ร่วมโครงการ "สร้างฝาย-ปลูกปา่ต้นน้ าแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล" 

  

วันท่ี 14 ม.ค. 59 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟปา่และหมอกควัน ประจ าปี 2559 

  

วันท่ี 14 ม.ค. 59 เป็นประธานในการปล่อยก าลังพลหน่วยป้องกันรักษาป่า ในสังกัดและหน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่า 

เชยีงใหม่ ออกตรวจลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันรักษาป่า และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันไฟป่า เนื่องในวันอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ หน่วยป้องกันฯ ที่ ชม.12 (ห้วยทราย) 
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วันท่ี 18 ม.ค.59 นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ท่ี 1(ชม.) และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในฐานะหน่วยงานกรมป่าไม ้

นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.ท่ี 16 และเจ้าหนา้ที่ท่ีเกียวข้อง ในฐานะหน่วยงานกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ได้ร่วม

ลงนามบันทึกส่งมอบ-รับมอบ การโอนภาระกิจ หน่วยงาน พื้นท่ีและทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมอุทยาน          

สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชและกรมป่าไม้ 

  

วันท่ี 18 ม.ค.59 ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า จังหวัดเชยีงใหม่  

(คปป.จ.ชม.) 

  

วันท่ี 25 ม.ค.59 รองอธิบดีกรมป่าไม้(นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ุ), ผอ.ส านักแผนงานและสารสนเทศ (นายสุรัตน ์            

กาญจนกุญชร), ผอ.สจป.ท่ี 1 (ชม.),นายอ าเภอแม่แจ่ม(นายทศพล เผื่อนอุดม),ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน

ภาคเหนอื(นายเดโช ชัยทัพ),ผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)และตัวแทนภาคประชาชนในท้องท่ี อ.แม่แจ่ม 

จ.เชยีงใหม่ ได้ร่วมกันพูดคุยปรึกษาหารอืและวางกรอบแนวทางปฏิบัตใินการจัดการป่าตน้น้ าเสื่อมสภาพบนพื้นท่ีสูงชัน 

(เขาหัวโล้น) ตามโครงการ คทช.พื้นท่ี อ.แมแ่จ่ม จ.เชยีงใหม ่
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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วันท่ี 23 ก.พ.59 ด าเนนิการจัดกิจกรรมงาน"วันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า" ขึ้น ณ ที่วา่การอ าเภอฮอด            

จ.เชยีงใหม ่

  

วันท่ี 25 ก.พ.59 ได้ร่วม "โครงการฝึกร่วมการจ าลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า" จัดขึ้นโดยส านักปอ้งกันฯ             

กรมป่าไม้  

  

วันท่ี 7  ม.ีค. 59 นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ท่ี 1 (ชม.) ในฐานะตัวเเทนกรมป่าไม้  ร่วมเปิดการประชุม

คณะท างานอาเซียนเพื่อยกรา่งโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน ณ โรงเเรมฮอลเิดย ์อินน ์จ.เชยีงใหม่ 

  

วันท่ี 15 ม.ีค.59 เข้าร่วมประชุม "ขับเคลื่อนนโยบายพลกิฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 

  

http://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/02/S__32798.jpg
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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วันท่ี 16  ม.ีค. 59 ร่วมพธีิเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษป่์า  ณ ศูนย์ฝึกอบรมท่ี 1 (แพร่) 

  

วันท่ี 18 ม.ีค. 59 ได้เดินทางมารว่มพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษท์รัพยากร         

ป่าไม้ (ยชป.) 

  

วันท่ี 21 ม.ีค. 59 เข้าประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดนิของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 

(One Map) จ.ล าพูน ครัง้ท่ี 2 /2559 

  

วันท่ี 23 ม.ีค. 59 พธีิเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพทัิกษป่์า (รสทป.)  

  

http://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/123306.jpg
http://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/123311.jpg
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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วันท่ี 28 ม.ีค. 59 เข้าประชุมคณะท างานศูนย์อ านวยการสั่งการเเก้ไขปัญหาหมอกควันเเละไฟป่า จ.เชยีงใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 

  

วันท่ี 2 เม.ย. 59 เข้าร่วมพธีิถวายพระพรชัยมงคลเเละถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกยีรต ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

  

วันท่ี 4 เม.ย. 59  เข้าประชุมคณะท างานศูนย์อ านวยการสั่งการเเก้ไขปัญหาหมอกควันเเละไฟป่า จ.เชยีงใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 

  

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด) คร้ังท่ี 2/2559 

  

 

http://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/03/3364.jpg
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http://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/04/13267.jpg
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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วันท่ี 22 เม.ย. 59 ร่วมกันประชุมหารือแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดนิป่าไม้ระดับพืน้ท่ี-บ้านต่อเรือ ต.ช่างเคิ่ง               

อ.แมแ่จ่ม จ.เชยีงใหม ่

  

วันท่ี 26 เม.ย.59 ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนามบันทึกประชารัฐ แห่งบ้านต่อเรือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แมแ่จ่ม           

จ.เชยีงใหม ่ 

  

วันท่ี 27 เม.ย.59 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เดนิทางมาปฏิบัตริาชการในพื้นท่ีจังหวัด

เชยีงใหม่ เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง  

  

วันท่ี 29 เม.ย. 59 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามมติคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน        

เเห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เร่ือง “ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินเเห่งชาติ พ.ศ. 2559 เเละ

การสร้างความเข้าใจกระบวนการการจัดท่ีดนิท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล” ภาคเหนอื 

  

http://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/04/31012.jpg
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http://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/05/IMG_3377.jpg
http://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/05/38315.jpg
http://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/05/38313.jpg


รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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วันท่ี 12 พ.ค.59 นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ท่ี1(ชม.) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ         

ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร รุ่นท่ี 1 จ.เชยีงใหม่ ด าเนนิการโดยส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

  

วันท่ี 20 พ.ค.59 ได้ร่วมกันด าเนนิการปลูกต้นไมต้ามโครงการปลูกปา่ทดแทนเพื่อฟ้ืนฟูและเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้  โดยให้

ราษฎรในพืน้ท่ีมีสว่นร่วม ณ บ้านแม่ขี้มูก ม.1 ต.บ้านทับ อ.แมแ่จ่ม จ.เชยีงใหม.่ จ านวน 1,500 ต้น 

  

วันท่ี 23 พ.ค.59 เข้าร่วมงานวันตน้ไม้ประจ าปขีองชาติ พ.ศ.2559  

  

วันท่ี 24 พ.ค.59 เข้าร่วมประชุมการบูรณาการจัดการป่าตน้น้ าเสื่อมสภาพบนพืน้ท่ีสูงชัน (เขาหัวโล้น) จ.เชยีงใหม่  

  

http://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/05/S__5038123.jpg
http://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/05/57063.jpg
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 182 

 

วันท่ี 27 พ.ค. 59 เข้าร่วมการติดตามความก้าวหนา้การด าเนนิงานจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนเเมท่า อ.เเมอ่อน จ.เชยีงใหม่ 

  

วันท่ี 31 พ.ค.59 ได้ด าเนินการตามข้อสั่งการของกรมป่าไมใ้ห้ด าเนนิการจัดงานวันตน้ไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2559 

  

วันท่ี 7 พ.ค. 59 ร่วมประชุมหารอืเเละสร้างความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก หลังปี พ.ศ.2557 

เเละการจับกุมด าเนนิคด ีพืน้ท่ี อ.อมก๋อย 

  

วันท่ี 15 ม.ิย. 59 เป็นประธานในการประชุมเเนวทางในการปฏิบัตติามแผนบังคับใชก้ฎหมายกบัผู้บุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

  

https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/05/IMG_3953.jpg
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https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/06/69712.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/06/75496.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/06/75498.jpg


รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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วันท่ี 16 มิ.ย. 59 เปิดยุทธการตรวจสอบพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุก ป่าสงวนเเห่งชาติ ป่าเเม่ท่าช้างเเละป่าแม่ขนิน ท้องท่ี           

ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ 

  

วันท่ี 24 ก.ค. 59 ลงตรวจการด าเนินงานของโครงการจัดการป่าไม้อเนกประโยชน ์อ.แมแ่จ่ม จ.เชยีงใหม่ 

  

วันท่ี 24 ก.ค. 59 เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเเผนการจัดการทรัพยากรท่ีดนิเเละปา่ไมร้ะดับพืน้ท่ี 

  

วันท่ี 4 ส.ค. 59  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามกลไกการชดเชยตอบเเทนคุณค่าของ

ระบบนเิวศ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เเละลุ่มน้ าเเบบบูรณาการบนพืน้ฐานชุมชนโดยการประยุกตใ์ชก้ลไก

ชดเชยตอบเเทนคุณค่าของระบบนิเวศ Integrated Community-based Forest and Catchment Management through 

an Ecosystem Service Approach (CBFCM) ในพืน้ท่ีลุม่น้ าเเมส่า 

  

https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/06/76570.jpg
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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วันท่ี 8 ส.ค. 59 ลงตรวจสอบพื้นท่ีขัน้ต้น ณ ศูนยป์ฏบัิติธรรมสวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชยีงใหม ่

  

วันท่ี 12 ส.ค. 59   เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกยีรต ิสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ เนื่องในโอกาสพระราชพธีิ

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

  

วันท่ี 12 ส.ค. 59  เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกยีรต ิสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ เนื่องในโอกาสพระราชพธีิมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

  

วันท่ี 12 ส.ค. 59  เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ เนื่องในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

  

https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/08/134311.jpg
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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วันท่ี 31 ส.ค.59 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การทบทวนและฝึกทักษะการปฏิบัติงานป้องกันและ

ควบคุมไฟป่าส าหรับเจ้าหนา้ที่ไฟป่า(เหยี่ยวไฟ)ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 ในระหว่างวันท่ี 30ส.ค.-2ก.ย.59 

  

วันท่ี 2 ก.ย. 59 ได้น าก าลังเจา้หนา้ที่เข้าด าเนนิการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้าง ส านักปฏบัิตธิรรมไตรรัตนะเทวสถาน          

(ไข่พญานาค) ในเขตป่าสงวนเเห่งชาติป่าขุนเเมก่วง 

  

วันท่ี 13 ก.ย.59 เป็นประธานเปิดโครงการฝกึอบรมราษฎรอาสาสมัครพทัิกษป่์า (รสทป.) 

   

วันท่ี 20 ก.ย. 59  เป็นประธานในพธีิเปิดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร หลักสูตร "การสร้างฝายชะลอน้ าแบบ    

ประชารัฐ" ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 20-22 ก.ย.59  

  

https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/09/S__9609224.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/09/S__9609286.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/09/154799.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/09/154802.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/09/IMG_20160913_135834_HDR.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/09/168088.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/09/168092.jpg
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วันท่ี 26 ก.ย. 59 ประชุมการจดัท่ีดนิท ากินให้ชุมชน คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด)            

ครัง้ท่ี 5/2559 

  

วันท่ี 28 ก.ย.59 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า จงัหวัดเชยีงใหม่             

(คปป.จ.ชม.) คร้ังท่ี4/2559 

  

วันท่ี 14 ต.ค. 59 ร่วมลงนามถวายอาลัย  

  

วันท่ี 25 ต.ค.59 จัดพิธีลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

  

https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/09/172951.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/09/S__6938655.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/10/183959.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/10/S__3432451.jpg
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วันท่ี 27 ต.ค.59  ร่วมประชุมส่วนราชการในพื้นท่ี จ.เชยีงใหม่ เพื่อช้ีแจงแนวทางการปฏบัิตงิานของ มณฑลทหารบก            

ท่ี33/ กองบัญชาการควบคุม กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.เชยีงใหม่ 

  

 

วันท่ี 27 ต.ค. 59  ร่วมกิจกรรมบ ารุงรักษาตน้ไม้ ถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี              

"วันรักต้นไมป้ระจ าปขีองชาติ พ.ศ.2559"   

  

 

วันท่ี 3 พ.ย.59 ร่วมพธีิบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธเิบศร

รามาธบิดี จักรีนฤบดนิทร สยามินทราธริาช บรมนาถบพติร 

  

https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/10/S__1449999.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/10/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%8927.10.59_2248.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/10/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%8927.10.59_2545.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/11/18344.jpg
https://new.forest.go.th/chiangmai1/wp-content/uploads/sites/38/2016/11/18319.jpg
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คณะผู้จัดท า 

นายสมชาย   เปรมพาณิชย์นุกูล ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  

     ที่ 1 (เชยีงใหม่) 

นายธีรพล    วุทธีรพล  ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ 

นางเกศนิี  ดีมุงคุณวัตร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

นายชนาธิป  สุขิตาวุธ  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นางอัญชลี  พิชัย   นักวิชาการเผยแพร่ 

นางสาวสิรวิรรณกร  จูมปา    นักวิชาการเผยแพร่ 

นางสาวกุลจิรา  พรหมบุตร  เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

นางชุติมา  พรหมจารีย์  เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวกนกวรรณ  มโนรส   นักวิชาการป่าไม้ 

นางสาวพิมพิมล  บุญยาน า  เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล 

นางสาวพิณนภา  วงศส์ุวรรณ์  เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) 

นางสาววนิดา  แซ่อั้ง   เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3) 

นายเจษฎา  หริัญวิทยากุล  เจ้าหนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (TOR) 

ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูล 

 

นายธีรพล  วุทธีรพล  ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ 

นายสุทธิศักดิ์  ก้อนแก้ว  ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่า 

นายสายพิน  เปียสวน  ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

นายอัจฉริยะ    ลายประวัติ  ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

นายพรเทพ  ลิว้ประเสริฐ  ผูอ้ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน 

นายภูมินพศ ์  บุญบันดาร  ผูอ้ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริ 

     และกิจการพิเศษ 

นายราเชนทร์  ภุมมะภูต ิ  ป่าไม้จังหวัดเชยีงใหม่ 

นายมนตรี  ปลูกปัญญา  ป่าไม้จังหวัดล าพูน 

นางโศรยา  ภูจีระ   หัวหนา้กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

นายพรชัย  ใจมั่น   หัวหนา้กลุ่มกฎหมาย 

นายสมชาย  นองเนอืง  ผูอ้ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 9  

     ป่าแมแ่ตง และป่าอินทขิล จังหวัดเชยีงใหม่ 

นายวีระศักดิ์  นันทรัตน์  นายช่างส ารวจช านาญงาน 
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