
อัตราปลกู,
 งบประมาณ


บ ารุง/ไร่ (บาท) (บาท)

รวม 26,220.20      39,757,474.00        

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชยีงใหม่) 1,031             1,048,900              

กิจกรรมปลกูป่า 6                  23,400                  

1         หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่แมข่านและปา่แมว่าง ที ่ 3 จังหวดัเชยีงใหม่ มลูนธิธิรรมอสิระ 6                    3,900                   23,400                    นายทวทิย์ ปาระมี

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 1,025             1,025,500              

2         หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่แมริ่ม ที ่ 1 จังหวดัเชยีงใหม่ บริษทั ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) 25                  1,020                   25,500                   นายศริิชัย ทองประเสริฐ

3         หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่เชยีงดาว ที ่2 จังหวดัเชยีงใหม่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายสยาม อนิถาโท

4         หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่เชยีงดาว ที ่3 จังหวดัเชยีงใหม่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายชายันต ์ สมศรี

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 6,178.35        14,881,917             

กิจกรรมปลกูป่า 3,000            11,700,000            

5         โครงการ "ปกปา่ ปอ้งน  า ตามรอยพอ่" ปา่สงวนแห่งชาตปิา่น  าสาและปา่แมส่าครฝ่ังซ้าย ป ี 2560 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 500                3,900                   1,950,000               นายสงคราม ขาวสะอาด

6         โครงการ "ปกปา่ ปอ้งน  า ตามรอยพอ่" ปา่สงวนแห่งชาตปิา่ฝ่ังขวาแมน่  านา่นตอนใต ้แปลงที ่ 1 ป ี2560 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 900                3,900                   3,510,000               นายประสทิธิ ์ทา่ชา้ง

7          โครงการ "ปกปา่ ปอ้งน  า ตามรอยพอ่" ปา่สงวนแห่งชาตปิา่ฝ่ังขวาแมน่  านา่นตอนใต ้แปลงที ่2 ป ี2560 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 600                3,900                   2,340,000               นายประสทิธิ ์ทา่ชา้ง

8         โครงการ "ปกปา่ ปอ้งน  า ตามรอยพอ่" ปา่สงวนแห่งชาตปิา่ฝ่ังขวาแมน่  านา่นตอนใต ้แปลงที ่3 ป ี2560 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 1,000              3,900                   3,900,000               นายสงคราม ขาวสะอาด

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 3,178.35        3,181,917               

9         กฟผ.เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตรราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ปา่สงวนแห่งชาตปิา่น  ายาวและปา่น  าสวด แปลงที ่ 1 ป ี2558 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 1,000              1,000                   1,000,000               นายประสทิธิ ์ทา่ชา้ง

10        กฟผ.เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตรราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ปา่สงวนแห่งชาตปิา่น  ายาวและปา่น  าสวด แปลงที ่ 2 ป ี2558 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 1,000              1,000                   1,000,000               นายสงคราม ขาวสะอาด

11         กฟผ.เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตรราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ปา่สงวนแห่งชาตปิา่ฝ่ังขวาแมน่  านา่นตอนใต ้ป ี 2559 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 1,500              1,000                   1,500,000               นายประสทิธิ ์ทา่ชา้ง

12        กฟผ.เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตรราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ปา่สงวนแห่งชาตปิา่แมส่าครฝ่ังขวา ป ี 2559 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 500                1,000                   500,000                 นายสงคราม ขาวสะอาด

13        กฟผ.เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตรราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ปา่สงวนแห่งชาตปิา่น  าสาและปา่แมส่าครฝ่ังซ้าย ป ี 2559 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 500                1,000                   500,000                 นายสงคราม ขาวสะอาด

14        กฟผ.เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตรราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ปา่สงวนแห่งชาตปิา่สาลกี ป ี 2559 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 500                1,000                   500,000                 นายสงคราม ขาวสะอาด

15        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ฝ่ังขวาแมน่  านา่นตอนใต ้ที ่ 2 จังหวดันา่น บริษทั ท.ีซี. เรดโิอ แอนด ์คอมมวินเิคชั่น จ ากดั 10                  1,020                   10,200                    นายประสทิธิ ์ทา่ชา้ง

16        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ฝ่ังขวาแมน่  านา่นตอนใต ้ที ่ 2 จังหวดันา่น บริษทั ซี อ ีซี อนิเตอร์เนชั่นแนล ลมิเิตด็ (สาขาประเทศไทย) 168.35            1,020                   171,717                   นายประสทิธิ ์ทา่ชา้ง

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 1,000             1,000,000              

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 1,000             1,000,000              

17        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่แมส่อด ที ่3 จังหวดัตาก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายศกัดิ์สทิธิ ์ขยายเสยีง

18        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่แมส่อด ที ่4 จังหวดัตาก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายศกัดิ์สทิธิ ์ขยายเสยีง

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 1,227             4,273,000             

กิจกรรมปลกูป่า 1,050             4,096,000             

19        ศนูย์ฟืน้ฟูสภาพปา่ตามพระราชบญัญัตปิา่ไม ้พุทธศกัราช 2484 ปา่เขาพระยาเดนิธง บริษทั มติซูบชิ ิเอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 50                  3,900                   195,000                  นายถนอมพงศ ์สงัค์ธปู

20        ศนูย์ฟืน้ฟูสภาพปา่ตามพระราชบญัญัตปิา่ไม ้พุทธศกัราช 2484 ปา่เขาพระยาเดนิธง บริษทั ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,000              3,901                   3,901,000               นายถนอมพงศ ์สงัค์ธปู

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 177               177,000                 

21        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่วงัเพลงิ ปา่มว่งค่อม และปา่ล านารายณ์ ที ่ 9 จังหวดัลพบรีุ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 177                 1,000                   177,000                  นายบรรเจดิ  ถมปดั

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพษิณุโลก 1,518             1,518,360              

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 1,518             1,518,360              

22        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่เขาปางกอ่และปา่วงัชมภ ูที ่ 4 จังหวดัเพชรบรูณ์ กลุม่ Scooter เพาะรักษ ์version 1 18                  1,020                   18,360                    นายพยนต ์เรืองระยนต์

23        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่สองฝ่ังแมน่  าแควนอ้ย ที ่ 1 จังหวดัพษิณุโลก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายก าธร  เหลอืงวฒุวิงษ์

24        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่สองฝ่ังแมน่  าแควนอ้ย ที ่ 2 จังหวดัพษิณุโลก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายมานพ  แกว้พกิลุ

สรุปแผนปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมปลูกและบ ารุงปา่ ด้วยเงนินอกงบประมาณ (เงนิบรจิาค)

ล าดับ จดัสรรงบประมาณให้ หน่วยฟืน้ฟ/ูสวนป่า/โครงการ แหลง่เงนิบรจิาค เนื้อท่ี(ไร)่ ผู้รับผิดชอบ



อัตราปลกู,
 งบประมาณ


บ ารุง/ไร่ (บาท) (บาท)

สรุปแผนปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมปลูกและบ ารุงปา่ ด้วยเงนินอกงบประมาณ (เงนิบรจิาค)

ล าดับ จดัสรรงบประมาณให้ หน่วยฟืน้ฟ/ูสวนป่า/โครงการ แหลง่เงนิบรจิาค เนื้อท่ี(ไร)่ ผู้รับผิดชอบ

25        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่เนนิเพิม่ ที ่4 จังหวดัพษิณุโลก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายวชิาญ  ขนัแกว้

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 2,419             2,419,880              

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 2,419             2,419,880              

26        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่พันดอนและปา่ปะโค ที ่1 จังหวดัอุดรธานี บริษทั เฮสส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 44                  1,020                   44,880                    นายจรัส เตม็เมธาวทิยาเลศิ

27        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ห้วยสม้และปา่ภผูาแดง ที ่ 1  จังหวดัเลย บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายสรุพล  จติด ารงด์

28        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่พรานพร้าวและปา่แกง้ไก ่ที ่3 จังหวดัหนองคาย บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายสงกรานต ์เรือนค า

29        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่พรานพร้าวและปา่แกง้ไก ่ที ่ 4 จังหวดัหนองคาย บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 250                1,000                   250,000                  นายสทุธศิกัดิ์ สขุเก ือ

30        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ภเูปอืย ปา่ภขู ีเถา้และปา่ภเูรือ ที ่ 6 จังหวดัเลย บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 625                1,000                   625,000                  นายอดศิร สารวงศ์

31        โครงการ ปตท. ปลกูปา่เพือ่ฟืน้ฟูระบบนเิวศและลดภาวะโลกร้อน ปา่สงวนแห่งชาตปิา่นายูง -น  าโสม แปลงที ่1 จังหวดัอุดรธานี บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายสงกรานต ์เรือนค า

32        โครงการ ปตท. ปลกูปา่เพือ่ฟืน้ฟูระบบนเิวศและลดภาวะโลกร้อน ปา่สงวนแห่งชาตปิา่นายูง -น  าโสม แปลงที ่2 จังหวดัอุดรธานี บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายสงกรานต ์เรือนค า

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 6,219             6,466,300             

กิจกรรมปลกูป่า 84                 327,600                

33        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่ตาม พระราชบญัญัตปิา่ไม ้พุทธศกัราช 2484 (ปา่โคกสงูบา้นดง) ที ่1 จังหวดัขอนแกน่ PTTEP SP Limited 84                  3,900                   327,600                  นายดนยั นลิคูหา

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 6,135             6,138,700              

34        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่ตาม พระราชบญัญัตปิา่ไม ้พุทธศกัราช 2484 (ปา่โคกสงูบา้นดง) ที ่1 จังหวดัขอนแกน่ บริษทั พทีทีอีพี ีเอสพ ีลมิเิตด็ 101                 1,020                   103,020                  นายดนยั นลิคูหา

35        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่ตาม พระราชบญัญัตปิา่ไม ้พุทธศกัราช 2484 (ปา่โคกสงูบา้นดง) ที ่1 จังหวดัขอนแกน่ บริษทั พทีทีอีพี ีเอสพ ีลมิเิตด็ 84                  1,020                   85,680                   นายดนยั นลิคูหา

36        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่ตามพระราชบญัญัตปิา่ไม ้พุทธศกัราช 2484 (ปา่โคกสงู บา้นดง) ที ่3 จังหวดัขอนแกน่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายสราวธุ  สโุพธิ์

37        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่ตามพระราชบญัญัตปิา่ไม ้พุทธศกัราช 2484 (ปา่โคกสงู บา้นดง) ที ่6 จังหวดัขอนแกน่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 250                1,000                   250,000                  นายนรินทร์  อนิทรีย์

38        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ภพูาน ที ่2 จังหวดักาฬสนิธุ์ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายประธาน  พุกสขุ

39        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ดงมลู ที ่2 จังหวดักาฬสนิธุ์ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 400                1,000                   400,000                  นายประจัน  ดาวงัปา

40        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ดงมลู ที ่3 จังหวดักาฬสนิธุ์ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 325                1,000                   325,000                  นายวษิณุวฒัน ์ เรืองสวสัดิ์

41        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ดงมลู ที ่5 จังหวดักาฬสนิธุ์ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 275                1,000                   275,000                  นายทว ี แกว้ภมูแิห่

42        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ดงมะอี่ ที ่1 จังหวดัร้อยเอ็ด บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 375                1,000                   375,000                  นายคงพัฒน ์ ชายขาว

43        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ดงมะอี่ ที ่2 จังหวดัร้อยเอ็ด บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 375                1,000                   375,000                  นายสยาม วเิศษลา

44        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ดงมะอี่ ที ่3 จังหวดัร้อยเอ็ด บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 250                1,000                   250,000                  นายจารึก  บญุชรัศมิ์

45        โครงการ ปตท. ปลกูปา่เพือ่ฟืน้ฟูระบบนเิวศและลดภาวะโลกร้อน ปา่สงวนแห่งชาตปิา่ดงบงัอี่ แปลงที ่ 4 จังหวดัมกุดาหาร บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายนรินทร์  อนิทรีย์

46        โครงการ ปตท. ปลกูปา่เพือ่ฟืน้ฟูระบบนเิวศและลดภาวะโลกร้อน ปา่สงวนแห่งชาตปิา่ภพูาน แปลงที ่ 2 จังหวดักาฬสนิธ์ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายประธาน  พุกสขุ

47        โครงการ ปตท. ปลกูปา่เพือ่ฟืน้ฟูระบบนเิวศและลดภาวะโลกร้อน ปา่สงวนแห่งชาตปิา่ภพูาน แปลงที ่ 3 จังหวดักาฬสนิธ์ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายสราวธุ  สโุพธิ์

48        โครงการ ปตท. ปลกูปา่เพือ่ฟืน้ฟูระบบนเิวศและลดภาวะโลกร้อน ปา่สงวนแห่งชาตปิา่ดงมลู แปลงที ่ 4 จังหวดักาฬสนิธ์ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,000              1,000                   1,000,000               นายประจัน  ดาวงัปา

49        โครงการ ปตท. ปลกูปา่เพือ่ฟืน้ฟูระบบนเิวศและลดภาวะโลกร้อน ปา่สงวนแห่งชาตปิา่ภแูลนคาดา้นทศิเหนอื จังหวดัชัยภมูิ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 200                1,000                   200,000                  นายวนิยั ใจเทีย่ง

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสมีา) 1,944.50         2,239,380               

กิจกรรมปลกูป่า 100               390,000                

50        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่หนองเตง็และปา่จักราช ที ่ 1 จังหวดันครราชสมีา คุณไซ่เทยีน 100                 3,900                   390,000                 นายธรีศกัดิ์ ค าทวี

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 1,845             1,849,380              

51        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่หนองเตง็และปา่จักราชที ่ 1 จังหวดันครราชสมีา นายไซ่เทยีน (Tsoi Tin) 100                 1,020                   102,000                  นายธรีศกัดิ์ ค าทวี

52        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่หนองเตง็และปา่จักราชที ่ 1 จังหวดันครราชสมีา บริษทั SEANG TA EXPRESS 89                  1,020                   90,780                   นายธรีศกัดิ์ ค าทวี

53        สวนปา่กลางดง อ าเภอปากชอ่ง จังหวดันครราชสมีา บริษทั มติซูบชิ ิเอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 50                  1,020                   51,000                    นายดสุติ กมลพาณิชย์

54        สวนปา่กลางดง อ าเภอปากชอ่ง จังหวดันครราชสมีา บริษทั แคบริค (ไทยแลนด)์ จ ากดั 5                    1,020                   5,100                      นายดสุติ กมลพาณิชย์



อัตราปลกู,
 งบประมาณ


บ ารุง/ไร่ (บาท) (บาท)

สรุปแผนปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมปลูกและบ ารุงปา่ ด้วยเงนินอกงบประมาณ (เงนิบรจิาค)

ล าดับ จดัสรรงบประมาณให้ หน่วยฟืน้ฟ/ูสวนป่า/โครงการ แหลง่เงนิบรจิาค เนื้อท่ี(ไร)่ ผู้รับผิดชอบ

55        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ดงพญาเย็น ที ่2 จังหวดันครราชสมีา บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 600.50           1,000                   600,500                 นายดสุติ กมลพาณิชย์

56        โครงการ ปตท. ปลกูปา่เพือ่ฟืน้ฟูระบบนเิวศและลดภาวะโลกร้อน ปา่สงวนแห่งชาตปิา่ดงใหญ่ แปลงที ่ 1 จังหวดับรีุรัมย์ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายเทพ ปยุะติ

57        โครงการ ปตท. ปลกูปา่เพือ่ฟืน้ฟูระบบนเิวศและลดภาวะโลกร้อน ปา่สงวนแห่งชาตปิา่ดงใหญ่ แปลงที ่ 2 จังหวดับรีุรัมย์ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายนธิศิ ศริิพพิัฒนไ์พศาล

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 9 (ชลบุร)ี 1,098.35         1,376,037               

กิจกรรมปลกูป่า 94                 366,600                

58        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่บางละมงุ ที ่6 จังหวดัชลบรีุ บริษทั เซกซุิย สเปเชยีลต ี เคมคิอลส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 5                    3,900                   19,500                    นายสมชาต ิดว้งประเสริฐ

59        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่บางละมงุ ที ่6 จังหวดัชลบรีุ บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 25                  3,900                   97,500                   นายสมชาต ิดว้งประเสริฐ

60        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่บางละมงุ ที ่6 จังหวดัชลบรีุ บริษทั ฟูจติส ึเจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากดั 9                    3,900                   35,100                    นายสมชาต ิดว้งประเสริฐ

61        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่บางละมงุ ที ่6 จังหวดัชลบรีุ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5                    3,900                   19,500                    นายสมชาต ิดว้งประเสริฐ

62        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่บางละมงุ ที ่6 จังหวดัชลบรีุ บริษทั ดเีอชแอล ประเทศไทย 10                  3,900                   39,000                   นายสมชาต ิดว้งประเสริฐ

63        สวนปา่คลองตะเคียน-ทา่บญุมี-บอ่ทอง จังหวดัชลบรีุ กลุม่บริษทั NYK 40                  3,900                   156,000                  นายสมชาต ิดว้งประเสริฐ

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 1,004.35        1,009,437              

64        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่บางละมงุ ที ่6 จังหวดัชลบรีุ บริษทั ดเีอชแอล เอก๊เพลส อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั 9                    1,020                   9,180                      นายสมชาต ิดว้งประเสริฐ

65        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่บางละมงุ ที ่6 จังหวดัชลบรีุ บริษทั เซกซุิย สเปเชยีลต ี เคมคิอลล ์ (ประเทศไทย) 5                    1,020                   5,100                      นายสมชาต ิดว้งประเสริฐ

66        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่บางละมงุ ที ่6 จังหวดัชลบรีุ บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 22                  1,020                   22,440                    นายสมชาต ิดว้งประเสริฐ

67        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่บางละมงุ ที ่6 จังหวดัชลบรีุ บริษทั ยูเซ็น โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) 50                  1,020                   51,000                    นายสมชาต ิดว้งประเสริฐ

68        สวนปา่คลองตะเคียน - ทา่บญุม ี- บอ่ทอง จังหวดัชลบรีุ เชฟรอน 168.35            1,020                   171,717                   นายสมชาต ิดว้งประเสริฐ

69        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ทา่กุม่และปา่ห้วยแร้ง ที ่ 1 จังหวดัตราด บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500.00           1,000                   500,000                 นายประเสณิฐ ชาแจง้

70        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่เขาสมงิ (ปา่คลองใหญ่และปา่เขาไฟไหม)้ ที ่2 จังหวดัตราด บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 250.00            1,000                   250,000                  นายสงกรานต ์เกตอุรุณ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 1,391             1,484,100              

กิจกรรมปลกูป่า 31                 120,900                 

71        ศนูย์ฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่แควระบมและปา่สยัีด จังหวดัฉะเชงิเทรา บริษทั ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 31                  3,900                   120,900                  นายอาคม ชาตกิปริญญ์

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 1,360             1,363,200              

72        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่แกง่ดนิสอ ปา่แกง่ใหญ่ และปา่เขาสะโตน ที ่ 3 จังหวดัปราจนีบรีุ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายธรีวฒัน ์ ออ่นส าลี

73        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่แกง่ดนิสอ ปา่แกง่ใหญ่ และปา่เขาสะโตน ที ่ 7 จังหวดัปราจนีบรีุ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายเทยีนชัย  ปรีดา

74        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่เขาฉกรรจ ์ปา่โนนสาวเอ ้ปา่ปลายคลองห้วยไคร้ และปา่พระสทงึ ที ่ 9 จังหวดัสระแกว้ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 200                1,000                   200,000                  นายอภรัิกษ ์ คชนิทร

75        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่แควระบมและปา่สยัีด ที ่ 12 จังหวดัฉะเชงิเทรา การประปาสว่นภมูภิาคเขต 1 160                 1,020                   163,200                  นายอาคม ชาตกิปริญญ์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 289               695,100                 

กิจกรรมปลกูป่า 139               542,100                 

76        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่พุยางและปา่พุสามซ้อน ที ่ 1 จังหวดัราชบรีุ คิวพี 10                  3,900                   39,000                   นายสชุาต ิบวับาง

77        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่พุยางและปา่พุสามซ้อน ที ่ 1 จังหวดัราชบรีุ แนสอโกร 5                    3,900                   19,500                    นายสชุาต ิบวับาง

78        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่เขาพระฤๅษ ีและปา่เขาบอ่แร่ แปลงทีห่นึ่ง ที ่ 2 จังหวดักาญจนบรีุ คุณสริิพรชัย พันธส์ริิกร 50                  3,900                   195,000                  นายบญุชติ ครชาตรี

79        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่วงัใหญ่และปา่แมน่  านอ้ย ที ่2 จังหวดักาญจนบรีุ บริษทั ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) 50                  3,900                   195,000                  นายอ านาจ พัชระกลุ

80        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่วงัใหญ่และปา่แมน่  านอ้ย ที ่2 จังหวดักาญจนบรีุ บริษทั จัสมนิ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 4                    3,900                   15,600                    นายอ านาจ พัชระกลุ

81        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่เขาชา้งเผือกที ่4 จังหวดักาญจนบรีุ มลูนธิธิรรมอสิระ 5                    3,900                   19,500                    นายศภุศษิฏ มว่งมาลี

82        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่องค์พระ ปา่เขาพุระก า และปา่เขาห้วยพล ูที ่ 2 จังหวดัสพุรรณบรีุ แพน โอเรียนท ์เอ็นเนอย่ี (สยาม) ลมิเิตด็ 15                  3,900                   58,500                   นายบรรพต พุม่น  าเย็น

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 150               153,000                

83        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่พุยางและปา่พุสามซ้อน ที ่ 1 จังหวดัราชบรีุ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5                    1,020                   5,100                      นายสชุาต ิบวับาง



อัตราปลกู,
 งบประมาณ


บ ารุง/ไร่ (บาท) (บาท)

สรุปแผนปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมปลูกและบ ารุงปา่ ด้วยเงนินอกงบประมาณ (เงนิบรจิาค)

ล าดับ จดัสรรงบประมาณให้ หน่วยฟืน้ฟ/ูสวนป่า/โครงการ แหลง่เงนิบรจิาค เนื้อท่ี(ไร)่ ผู้รับผิดชอบ

84        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ฝ่ังซ้ายแมน่  าภาช ีที ่ 1 จังหวดัราชบรีุ กรุงเทพโทรทศันฯ์ 60                  1,020                   61,200                    นายสชุาต ิบวับาง

85        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่เขาพระฤๅษ ีและปา่เขาบอ่แร่ แปลงทีห่นึ่ง ที ่ 2 จังหวดักาญจนบรีุ คุณสริิพรชัย พันธส์ริิกร 50                  1,020                   51,000                    นายบญุชติ ครชาตรี

86        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่วงัใหญ่และปา่แมน่  านอ้ย ที ่2 จังหวดักาญจนบรีุ บริษทั ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) 35                  1,020                   35,700                   นายอ านาจ พัชระกลุ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 1,750             1,750,000              

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 1,750             1,750,000              

87        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ยางน  ากลดัเหนอืและปา่ยางน  ากลดัใต ้ที ่ 2 จังหวดัเพชรบรีุ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายสดุใจ บตุรแตง

88        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ยางน  ากลดัเหนอืและปา่ยางน  ากลดัใต ้ที ่ 2 จังหวดัเพชรบรีุ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 250                1,000                   250,000                  นายอดลุย์เดช ขนุทอง

89        โครงการ ปตท. ปลกูปา่เพือ่ฟืน้ฟูระบบนเิวศและลดภาวะโลกร้อน ปา่ยางน  ากลดัเหนอื-ปา่ยางน  ากลดัใต ้แปลงที ่4 จังหวดัเพชรบรีุ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายสดุใจ บตุรแตง

90        โครงการ ปตท. ปลกูปา่เพือ่ฟืน้ฟูระบบนเิวศและลดภาวะโลกร้อน ปา่กยุบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500                1,000                   500,000                 นายบญุเก ือ เจ ียมดี

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สรุาษฎร์ธานี) 55                 214,500                 

กิจกรรมปลกูป่า 55                 214,500                 

91        ศนูย์ฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่เขาแดงรามและปา่เขาหนา้ราหู จังหวดัสรุาษฎร์ธานี บริษทั ซี อ ีซี อนิเตอร์เนชั่นแนล ลมิเิตด็ (สาขาประเทศไทย) 55                  3,900                   214,500                  นายสมบตั ิไสยะหุด

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธวิาส 100               390,000                

กิจกรรมปลกูป่า 100               390,000                

92        หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่กาบงั ที ่1 จังหวดัยะลา ยะลา ท าไม้ 100                 3,900                   390,000                 นายสชุาต ิจนิดาใจ


