
แผนงานยทุธศาสตร์อนรุักษ ์ฟื้นฟ ูและปอ้งกันทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปกปอ้งผืนปา่และร่วมพฒันาปา่ไม้ให้ยั่งยนื

กิจกรรมหลักฟื้นฟแูละดแูลทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมปลูกปา่ในพื้นท่ีโครงการฟื้นฟปูา่ตามมาตรา 25 พระราชบญัญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ .ศ. 2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบกุรุก

หน่วย

เบกิจ่าย จ านวน หน่วยนับ Latitude Longtitude

10,000               ไร่

1

1.1 ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ ส่วนปลูกป่ำภำครัฐ กรมป่ำไม้

2 10,000                ไร่

2.1 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 - 13และสาขา

2.2 จังหวัด 10,000                ไร่

1  แม่ฮ่องสอน 1,000                  ไร่

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดแมฮ่่องสอน ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 1 (เชยีงใหม)่ 200 ไร่ 19.513954 98.083278

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดแมฮ่่องสอน ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 1 (เชยีงใหม)่ 160 ไร่ 27.266633 97.865836

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 3 จังหวัดแมฮ่่องสอน ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 1 (เชยีงใหม)่ 160 ไร่ 18.588527 99.015639

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดแมฮ่่องสอน ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 1 (เชยีงใหม)่ 160 ไร่ 18.079595 97.916728

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 5 จังหวัดแมฮ่่องสอน ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 1 (เชยีงใหม)่ 160 ไร่ 19.693524 98.092688

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 6 จังหวัดแมฮ่่องสอน ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 1 (เชยีงใหม)่ 160 ไร่ 18.783497 97.975527

2  พะเยา 300                    ไร่

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดพะเยำ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 2 (เชยีงรำย) 300                     ไร่ 5.892650 96.417190

3  ล าปาง 1,200                  ไร่

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 3 จังหวัดล ำปำง ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 120                     ไร่ 18.050000 99.591000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดล ำปำง ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 120                     ไร่ 18.050000 99.555000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 5 จังหวัดล ำปำง ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 100                     ไร่ 18.542000 99.563000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 6 จังหวัดล ำปำง ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 100                     ไร่ 18.495000 99.575000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 7 จังหวัดล ำปำง ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 150                     ไร่ 17.398000 99.308000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 8 จังหวัดล ำปำง ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 120                     ไร่ 18.897000 99.614000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 9 จังหวัดล ำปำง ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 120                     ไร่ 18.780000 100.045000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 10 จังหวัดล ำปำง ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 120                     ไร่ 18.509000 99.980000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 11 จังหวัดล ำปำง ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 150                     ไร่ 19.052000 99.675000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 12 จังหวัดล ำปำง ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 100                     ไร่ 18.693000 100.006000

4  อุตรดติถ์ 700                    ไร่

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 150                     ไร่ 18.044000 100.582000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 150                     ไร่ 18.042000 100.575000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 100                     ไร่ 17.837000 100.206000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ์ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 100                     ไร่ 17.837000 100.206000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 100                     ไร่ 17.837000 100.206000

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 6 จังหวัดอุตรดิตถ์ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 3 (ล ำปำง) 100                     ไร่ 17.837000 100.206000

5  ตาก 1,000                  ไร่

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดตำก ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 4 (ตำก) 250                     ไร่ 16.193062 98.892317

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 3 จังหวัดตำก ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 4 (ตำก) 250                     ไร่ 16.200161 98.897965

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดตำก ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 4 (ตำก) 300                     ไร่ 16.706387 98.767784

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 5 จังหวัดตำก ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 4 (ตำก) 200                     ไร่ 16.122025 98.730834

6  สุโขทัย 300                    ไร่

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดสุโขทัย ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 4 (ตำก) 150                     ไร่ 16.907023 99.572119

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดสุโขทัย ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 4 (ตำก) 150                     ไร่ 16.914452 99.566000

7  เพชรบูรณ์ 300                    ไร่

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกำรป่ำไม ้ที่ 4 สำขำพษิณุโลก 150                     ไร่ 17.121500 101.347240

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกำรป่ำไม ้ที่ 4 สำขำพษิณุโลก 150                     ไร่ 17.131910 101.343860

8  นครสวรรค์ 300                    ไร่

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักจัดกำรำทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 150                     ไร่ 15.615902 99.448717

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักจัดกำรำทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 150                     ไร่ 15.747114 99.382634

9  อุดรธานี 200                    ไร่

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดอุดรธำนี ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 6 (อุดรธำนี) 200                     ไร่ 17.202980 102.670480

10  เลย 700                    ไร่

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 3 จังหวัดเลย ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 6 (อุดรธำนี) 200                     ไร่ 17.440221 101.579260

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดเลย ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 6 (อุดรธำนี) 250                     ไร่ 17.741154 101.834551

 - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 5 จังหวัดเลย ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 6 (อุดรธำนี) 250                     ไร่ 17.742751 101.828242

11  สกลนคร 700                    ไร่

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดสกลนคร ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 6 สำขำนครพนม 180                     ไร่ 16.887414 98.022955

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 3 จังหวัดสกลนคร ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 6 สำขำนครพนม 170                     ไร่ 16.893634 98.008333

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดสกลนคร ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 6 สำขำนครพนม 180                     ไร่ 16.987246 98.006678

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 5 จังหวัดสกลนคร ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 6 สำขำนครพนม 170                     ไร่ 16.970731 97.996941

12  นครพนม 200                    ไร่

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 3 จังหวัดนครพนม ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 6 สำขำนครพนม 200                     ไร่ 17.861148 98.122451

13  มุกดาหาร 300                    ไร่

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดมุกดำหำร ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 7 (ขอนแกน่) 300                     ไร่ 16.517457 98.544150

14  ยโสธร 300                    ไร่

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดยโสธร ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 300                     ไร่ 15.553459 98.307770

15  อุบลราชธานี 900                     ไร่

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดอุบลรำชธำนี ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 300                     ไร่ 15.688937 99.289298

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดอุบลรำชธำนี ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 200                     ไร่ 15.673185 99.438111

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 3 จังหวัดอุบลรำชธำนี ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 200                     ไร่ 15.634007 99.436628

รายการงบลงทุน (ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง) ท่ีกรมป่าไม้ด าเนนิการเอง

แบบสรุปแผนปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ (ปม.101-104) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายการงบลงทุน (ค่าท่ีดนิและสิง่ก่อสร้าง) ท่ีสว่นราชการด าเนนิการเอง  (แบบสรุป ปม.-(3))

หน่วยปฏบิัติงานส่วนกลาง

หน่วยปฏบิัติงานส่วนภูมิภาค(2.1+2.2)

ค่าพกัิด (ทศนยิม 4 ต าแหน่ง )ปลูกป่าท่ัวไปหน่วยปฏบิัติ

รวมงบประมาณท้ังสิ้น( 1+2+3)



หน่วย

เบกิจ่าย จ านวน หน่วยนับ Latitude Longtitude

รายการงบลงทุน (ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง) ท่ีกรมป่าไม้ด าเนนิการเอง

ค่าพกัิด (ทศนยิม 4 ต าแหน่ง )ปลูกป่าท่ัวไปหน่วยปฏบิัติ

รวมงบประมาณท้ังสิ้น( 1+2+3)  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดอุบลรำชธำนี ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 200                     ไร่ 15.656813 99.317245



หน่วย

เบกิจ่าย จ านวน หน่วยนับ Latitude Longtitude

รายการงบลงทุน (ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง) ท่ีกรมป่าไม้ด าเนนิการเอง

ค่าพกัิด (ทศนยิม 4 ต าแหน่ง )ปลูกป่าท่ัวไปหน่วยปฏบิัติ

รวมงบประมาณท้ังสิ้น( 1+2+3)16  อ านาจเจรญิ 300                    ไร่

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดอ ำนำจเจริญ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 300                     ไร่ 16.052318 98.958229

17  ชัยภูมิ 300                    ไร่

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 100                     ไร่ 16.014280 96.052400

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 200                     ไร่ 16.271600 96.107300

18  สระแก้ว 300                    ไร่

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดสระแกว้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 145                     ไร่ 13.482017 99.335474

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดสระแกว้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 155                     ไร่

19  ราชบุรี 200                    ไร่ 13.491043 101.920033

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดรำชบุรี ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 10 (รำชบุรี) 200                     ไร่ 13.493444 101.900006

20  กระบี่ 500                    ไร่

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดกระบี่ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 12 สำขำกระบี่ 200                     ไร่ 8.626630 98.710456

  - หน่วยฟืน้ฟูสภำพป่ำ (ตำมมำตรำ 25 แหง่พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถกูบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดกระบี่ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที่ 12 สำขำกระบี่ 300                     ไร่ 8.632486 98.702844

หมำยเหตุ 1. ระบุชื่อรำยกำร ตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

2. สำมำรถปรับลดตำรำงในชอ่ง หน่วยปฏบิัติ และ รำยกำร ได้ตำมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ


