
       ยอดรวม         

แต่ละส ำนักฯ

300             คลังจังหวัด 1,170,000.00            

1 นายยุวพล  นาคเจริญ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมล่าวฝ่ังซ้าย ที ่6 จังหวัดเชยีงราย 300              3,900.00 00930               1,170,000.00 เชยีงราย

4,160          คลังจังหวัด 16,224,000.00         

1 นายเรวัตร เวยีงทอง หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมต่๋าและปา่แมม่าย ที ่11 จังหวัดล าปาง 300              3,900.00 00770               1,170,000.00 ล าปาง

2 นายกจิจา คุณาค า หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมง่าวฝ่ังขวา ที ่28 จังหวัดล าปาง 300              3,900.00 00770               1,170,000.00

3 นายชานันท ์ แกว้กล้า หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมง่าวฝ่ังขวา ที ่30 จังหวัดล าปาง 300              3,900.00 00770               1,170,000.00

4 นายบัณฑิต  พันธุณ์รงค์ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมง่าวฝ่ังขวา ที ่31 จังหวัดล าปาง 300              3,900.00 00770               1,170,000.00

5 นายอภสิิทธิ์  พรหมเมฆ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมง่าวฝ่ังขวา ที ่32 จังหวัดล าปาง 300              3,900.00 00770               1,170,000.00

6 นายชัย  จันทราคณสกลุ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมง่าวฝ่ังซ้าย ที ่8 จังหวัดล าปาง 200              3,900.00 00930                  780,000.00

7 นายสุรเชษฐ ์ มัน่คง หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมง่าวฝ่ังซ้าย ที ่9 จังหวัดล าปาง 200              3,900.00 00930                  780,000.00

8 นายศิริพงษ ์ พรหมจติต์ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมง่าวฝ่ังซ้าย ที ่10 จังหวัดล าปาง 300              3,900.00 00770               1,170,000.00

9 นายรัชพล  ภัทรนาคเรือง หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ขุนวัง แปลงทีห่นึง่ ที ่42 จังหวัดล าปาง 260              3,900.00 00930               1,014,000.00

10 นายสมควร  ห้วยหงษท์อง หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ขุนวัง แปลงทีส่อง ที ่8 จังหวัดล าปาง 150              3,900.00 00930                  585,000.00

11 นายประกาสิทธิ์  นางวงค์ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมโ่ปง่ ที ่3 จังหวัดล าปาง 300              3,900.00 00930               1,170,000.00

12 นายสมภพ  ค้าไม้ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่คลองตรอนฝ่ังขวา ที ่12 จังหวัดอุตรดิตถ์ 300              3,900.00 00930               1,170,000.00

13 นายสัญญา แกว้ธรรมานุกลุ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ปากห้วยฉลองและปา่ห้วยสีเสียด ที ่4 จังหวัดอุตรดิตถ์ 300              3,900.00 00930               1,170,000.00

14 นายสุวทิย์ สรรเจริญ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ปากห้วยฉลองและปา่ห้วยสีเสียด ที ่5 จังหวัดอุตรดิตถ์ 300              3,900.00 00930               1,170,000.00

15 นายนเรศ  นนทค์ลัง หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ปากห้วยฉลองและปา่ห้วยสีเสียด ที ่8 จังหวัดอุตรดิตถ์ 200              3,900.00 00930                  780,000.00

16 วา่ทีร้่อยตรีภูมรัิตน์  นาคอุดม หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ล าน  าน่านฝ่ังขวา ที ่21 จังหวัดอุตรดิตถ์ 150              3,900.00 00930                  585,000.00

1,200          คลังจังหวัด 4,680,000.00            

1 นายจติกร  สังขพ์ชิัย หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมพ่วก ที ่5 จังหวัดแพร่ 200              3,900.00 00930                  780,000.00 แพร่

2 นายวรีะพงษ ์ สิงห์นิกร หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมแ่คม ที ่9 จังหวัดแพร่ 200              3,900.00 00930                  780,000.00

3 นายสุวทิย์  ฟูค า หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมแ่คม ที ่10 จังหวัดแพร่ 200              3,900.00 00930                  780,000.00

4 นายภาณุ  ชมภูมิง่ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ฝ่ังขวาแมน่  าน่านตอนใต้ ที ่3 จังหวัดน่าน 300              3,900.00 00930               1,170,000.00

5 นายสุรชัย ภูทอง หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมส่าครฝ่ังขวา ที ่4 จังหวัดน่าน 300              3,900.00 00930               1,170,000.00

950 คลังจังหวัด 3,705,000.00           

1 นายวโิรจน์  ธกิาร หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ชอ่งแคบ และปา่แมโ่กนเกน ที ่6 จังหวัดตาก 140              3,900.00 00770                   546,000.00 ตาก

2 นายเจน  รักสุข หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ชอ่งแคบ และปา่แมโ่กนเกน ที ่7 จังหวัดตาก 170              3,900.00 00930                   663,000.00

3 นายสมศักดิ ์ ตะเภา หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่สามหมืน่ ที ่3 จังหวัดตาก 170              3,900.00 00930                   663,000.00

4 นายยุทธศักดิ ์ ไชยศักดา หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่สามหมืน่ ที ่8 จังหวัดตาก 170              3,900.00 00930                   663,000.00

5 นายจรีะ ทรงพุฒิ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมส่อด ที ่18 จังหวัดตาก 150              3,900.00 00930                  585,000.00

6 นายวภิัทร ชาวนาผล หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่แมส่อด ที ่19 จังหวัดตาก 150              3,900.00 00930                  585,000.00

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ท่ี 2 (เชยีงรำย)

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ท่ี 4 (ตำก)

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ท่ี 3 สำขำแพร่

สรุปแผนปฎิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมปลูกป่ำท่ัวไป ด้วยเงนินอกงบประมำณ รหัส 00770 และ 00930 (ครั้งท่ี 2/2560)

ล ำดับ ชิอ่-สกุล จัดสรรงบประมำณให้ หน่วยฟืน้ฟฯู /สวนป่ำ/โครงกำร  เนื้อท่ี (ไร)่  อัตรำปลูก/ไร(่บำท)
รหัสเงนินอก

งบประมำณ
 จ ำนวนเงนิ หน่วยเบิกจ่ำย หมำยเหตุ

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ท่ี 3 (ล ำปำง)

หน้าที ่1 จาก 2



       ยอดรวม         

แต่ละส ำนักฯ

สรุปแผนปฎิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมปลูกป่ำท่ัวไป ด้วยเงนินอกงบประมำณ รหัส 00770 และ 00930 (ครั้งท่ี 2/2560)

ล ำดับ ชิอ่-สกุล จัดสรรงบประมำณให้ หน่วยฟืน้ฟฯู /สวนป่ำ/โครงกำร  เนื้อท่ี (ไร)่  อัตรำปลูก/ไร(่บำท)
รหัสเงนินอก

งบประมำณ
 จ ำนวนเงนิ หน่วยเบิกจ่ำย หมำยเหตุ

300             คลังจังหวัด 1,170,000.00            

1 นายชวทิฐ ์ปิ่นแกว้ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ภูเปอืย ปา่ภูข ีเถา้และปา่ภูเรือ ที ่12 จังหวัดเพชรบูรณ์ 300              3,900.00 00930               1,170,000.00 พษิณุโลก

300             คลังจังหวัด 1,170,000.00            

1 นายกานดิษฐ ์ สิงหากนั หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ภูเปอืย ปา่ภูข ีเถา้และปา่ภูเรือ ที ่11 จังหวัดเลย 300              3,900.00 00930               1,170,000.00 อุดรธานี

200             คลังจังหวัด 780,000.00               

1 นายส ารวย  สุดเฉลียว หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ดงค าเดือย แปลงทีห่นึง่ ที ่7 จังหวัดอ านาจเจริญ 200              3,900.00 00930                  780,000.00 อุบลราชธานี

900             คลังจังหวัด 3,510,000.00            

1 นายธัญพสิิฐ  พรมพทิักษ์ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ครบุรี ที ่19 จังหวัดนครราชสีมา 300              3,900.00 00930               1,170,000.00 นครราชสีมา

2 นายประสาท  เสง่ียมศักดิ์ หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ครบุรี ที ่20 จังหวัดนครราชสีมา 300              3,900.00 00930               1,170,000.00

3 นายณัฐวุฒ ิวงิวอน หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่สงวนแห่งชาติ ปา่ครบุรี ที ่21 จังหวัดนครราชสีมา 300              3,900.00 00930               1,170,000.00

300 คลังจังหวัด 1,170,000.00            

1 นายกรภัทร์ ภูช่ยังกรู หน่วยฟื้นฟูสภาพปา่ตาม พ.ร.บ. ปา่ไมพุ้ทธศักราช 2484 (ต าบลเขาพระ) ที ่1 จังหวัดสงขลา 300              3,900.00 00930               1,170,000.00 สงขลา

8,610                               33,579,000.00 33,579,000.00         

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ท่ี 6 (อุดรธำน)ี

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ท่ี 4 สำขำพษิณุโลก

รวม

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ท่ี 13 (สงขลำ)

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ท่ี 7 สำขำอุบลรำชธำนี

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ท่ี 8 (นครรำชสมีำ)

หน้าที ่2 จาก 2


