
 
 

 
 

 

แผนแม่บท 
 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ ๕๓ ป่าแม่ต ๋า  

จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

โดย 
 

นายวิชาติ  ใจสมิง 

ผู้อ๋านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ ๕๓ ป่าแม่ต ๋า 

จังหวัดพะเยา 
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สารบัญ 

 

                   หน้า 

 

บทน ำ           ๑ 

 

บทที่  ๑  ทิศทำงนโยบำยของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแหง่ชำติ ที่ ๕๓    ๕ 

            ป่ำแม่ต  ำ จ.พะเยำ 

 

บทที่  ๒  วิเครำะหส์ถำนกำรณ์กำรบุกรุกกำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้   ๗ 

   ของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแหง่ชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จ.พะเยำ 

 

บทที่  ๓  ยุทธศำสตรก์ำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของศูนย์จัดกำรกลุ่ม   ๙ 

   ป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแมต่  ำ จ.พะเยำ 

 

บทที่  ๔  แผนแม่บทกำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของศูนย์จัดกำรกลุ่ม   ๑๓ 

   ป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแมต่  ำ จ.พะเยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

บทน๋า 
 

  ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จังหวัดพะเยำ  ได้ประเมิน

สถำนกำรณ์กำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้พื้นที่ป่ำไม้ของศูนย์จัดกำร

กลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จังหวัดพะเยำ มีจ ำนวนลดลง จึงได้วำงยุทธศำสตร์ใน

กำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จังหวัดพะเยำ 

และจัดท ำแผนแมบ่ท  ก ำหนดเป้ำหมำยที่จะต้องด ำเนินกำรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมห้วงเวลำที่

ก ำหนด  ซึ่งจะเป็นผลดีในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชนมี

จิตส ำนึก หวงแหนป่ำไม้ และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชนมีจิตส ำนึก หวงแหน รักษำป่ำไม้ 

และสำมำรถอำศัยซึ่งกันและกันได้ 

  ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จังหวัดพะเยำ หวังว่ำ แผน

แม่บทฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวน

แหง่ชำติที่ ๕๓ ป่ำแมต่  ำ จังหวัดพะเยำ ต่อไป 

 

 

 

      ( นำยวิชำติ   ใจสมิง) 

             ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ 

                                                               ป่ำแม่ต  ำ จ.พะเยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

บทสรุป 
 จำกสถำนกำรณ์กำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ท ำพืน้ที่ป่ำไม้ของศูนย์จัดกำรกลุ่ม

ป่ำสงวนแหง่ชำติ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จ.พะเยำ มีจ ำนวนลดลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแหง่ชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จ.

พะเยำ จึงวำงยุทธศำสตรใ์นกำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ 

๕๓ ป่ำแมต่  ำ จ.พะเยำ และจัดท ำแผนแมบ่ท ก ำหนดเป้ำหมำยที่จะต้องด ำเนินกำรใหบ้รรลุผล

สัมฤทธิ์ตำมหว้งเวลำที่ก ำหนด คือ ให้ประชำชนอยู่ดี กินดี เมื่อศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวน

แหง่ชำติ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จ.พะเยำ มทีรัพยำกรป่ำไม้อุดมสมบูรณ์ อย่ำงน้อย ๔๐% ของพื้นที่

รับผิดชอบ ภำยใน ๑๐ ปี และก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

 ๑. เพื่อหยุดยั้งกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ และทวงคืนผนืป่ำจำกผู้บุกรุกครอบครองใหไ้ด้ตำม

เป้ำหมำยก ำหนดไว้ภำยใน ๑ปี 

 ๒. เพื่อฟื้นฟูสภำพป่ำในพืน้ที่ป่ำเป้ำหมำยของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ ๕๓ 

ป่ำแมต่  ำ จ.พะเยำ ให้มีสภำพที่สมบูรณ์ภำยใน ๒-๑๐ ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

แผนแม่บท 

การพิทักษท์รัพยากรปา่ไม้ของศูนย์จัดการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาติ ๕๓ ป่าแม่ต ๋า 

จ.พะเยา 

  

 
 

การด๋าเนนิการ 
แผนแม่บทฉบับนีไ้ด้ก ำหนดแผนระดับยุทธศำสตร์กำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของศูนย์

จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแหง่ชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จ.พะเยำ และกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติเพื่อให้ศูนย์

จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแหง่ชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จ.พะเยำ ใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำร

ปฏิบัติและกำรประสำนงำนของหน่วยงำนที่รับผดิชอบใหส้อดคล้อง  และเป็นไปตำมแนวทำง

เดียว โดยยุทธศำสตรก์ำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแหง่ชำติที่ ๕๓ 

ป่ำแมต่  ำ จ.พะเยำ แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น ยุทธศำสตร์ และก ำหนดกลยุทธ์ในแต่ละประเด็น

ยุทธศำสตร ์รวม ๗ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. ประเด็นยุทธศำสตร์รวมพลังป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกร

ป่ำไม้ 

๑.๑ กลยุทธ์หยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรตัดไม้ท ำลำย

ป่ำ 

 



๔ 

 

 

 ๒. ประเด็นยุทธศำสตร์ปลุกจติส ำนึกรักผนืป่ำของแผน่ดินเกิด 

      ๒.๑ กลยุทธ์ก ำหนดให้กำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกตัดไม้ท ำลำยป่ำเป็น “ วำระ

แหง่ชำติ” 

     ๒.๒ กลยุทธ์จัดตั้งองค์กรแนวรว่มภำคประชำชนเพื่อปลุกจติส ำนึก 

     ๒.๓ กลยุทธ์ปลุกจติส ำนึกให้เจ้ำหน้ำที่มคีวำมภำคภูมใิจในกำรปฎิบัติงำน 

 ๓. ประเด็นยุทธศำสตร์ฟื้นฟูและดูแลรักษำป่ำอย่ำงยั่งยืน 

     ๓.๑ กลยุทธ์จัดระบบกำรดูแลรักษำอย่ำงยั่งยืนโดยกำรมสี่วนรว่มกับประชำชน 

     ๓.๒ กลยุทธ์ใหค้นอยู่กับป่ำ พึ่งพำอำศัยกันอย่ำงมีควำมสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

บทที่  ๑ 
ทศิทาง นโยบายการพทิักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๕๓ 

ป่าแม่ต ๋า  จ.พะเยา 

 

๑.๑  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่เกิดจำกปัจจัยหลำย

ประกำร เชน่  กำรบุกรุกเพื่อขยำยพื้นที่ทำงกำรเกษตร  กำรบุกรุกจับจองของนำยทุน  กำรตัด

ไม้ท ำลำยป่ำ  กำรซื้อขำยที่ดินรอบมหำวิทยำลัยพะเยำ  ตลอดจน ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบ

แห่งชำติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง กำรปรำบปรำม  และ

หยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ข้อ ๓  ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ติดตำมผลคดี และ

ด ำเนินกำรฟื้นฟูพื้นที่ป่ำที่ถูกบุกรุกท ำลำยให้คืนสภำพป่ำไม้ที่สมบูรณ์ดังเดิม  โดยประสำนกับ

ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภำคประชำชน และองค์กรชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร

ด ำเนนิกำรดังกล่ำวอย่ำงจรงิจัง และค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๖๖/๒๕๕๗  ลงวันที่ 

๑๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเตมิหนว่ยงำนส ำหรับกำรปรำบปรำม หยุดยั้ง กำรบุกรุก

ท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ และนโยบำยกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรช่ัวครำวในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน ข้อ 

๒.๑ กำรด ำเนินกำรใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชนผู้ยำกไร้  ผู้ที่มีรำยได้น้อย และผู้ไร้

ที่ดินท ำกิน  ซึ่งได้อำศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อน  ค ำสั่งมีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่

จะต้องด ำเนินกำรสอบสวน และพิสูจน์ทรำบเพื่อก ำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม และด ำเนินกำร

ตำมขั้นตอนตอ่ไป 

 แผนแม่บทแก้ไขปัญหำกำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ กำรบุกรุกที่ดินของรัฐ และ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗  ยุทธศำสตร์ข้อ ๓.๕.๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ปฏิรูประบบกำรพิทักษ์

ทรัพยำกรป่ำไม้ ข้อ ๓.๕.๓.๑  ปรับปรุงระบบกำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ ข้อ ๕)  ปรับปรุง

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้ของกรมป่ำไม้ให้อยู่ในรูปแบบกำรบริหำรเชิงพื้นที่ (area  

approach)  โดยกระจำยอ ำนำจบริหำร  งบประมำณ และบุคลำกรสู่ส ำนักงำนป่ำสงวนแห่งชำติ

แต่ละแห่ง  ข้อ ๖)  ให้ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของกรมป่ำไม้ ให้มีกำรจัด

ทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงบูรณำกำร  ข้อ ๓.๕.๔  ประเด็นยุทธศำสตร์ ฟื้นฟู และดูแลรักษำป่ำไม้

อย่ำงยั่งยืน  ข้อ  ๓.๕.๔.๓  ให้คนอยู่กับป่ำ  พึ่งพำกันอย่ำงมีควำมสุขโดยส่งเสริม พัฒนำ ตำม

แนวทำงพระรำชด ำริในกำรดูแลทรัพยำกรป่ำไม้  ดูแลประชำชน  และชุมชนในพื้นที่ป่ำ และ

พื้นที่รอบป่ำให้มีพออยู่ พอกิน พอใช้ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขเกื้อกูลกันระหว่ำงป่ำ 

คน อย่ำงยั่งยืน  จัดท ำโครงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ  โครงกำรเส้นทำงศึกษำ

ธรรมชำติ  โครงกำรป่ำสมุนไพร  เป็นต้น และน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในกำร



๖ 

 

พัฒนำโครงสร้ำงควำมเป็นอยู่และรำยได้ให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้  โดยส่งเสริมให้มีวิสำหกิจ

ชุมชน และระบบสหกรณ์ให้กับชุมชนในพื้นที่ป่ำ และพื้นที่รอบป่ำ  กลยุทธ์ข้อ ๔.๓.๒.๘ 

ปรับปรุงระบบพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ ข้อ ๔.๓.๒.๑๕ ให้คนอยู่กับป่ำพึ่งพำกันอย่ำงมีควำมสุข  

ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จ.พะเยำ จึงมีแนวทำงให้มีระบบบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และยั่งยืน ในกำรดูแลพื้นที่ป่ำ 

ครอบคลุมพื้นที่ป่ำไม้ และในเขตพื้นที่กำรปกครองทั้งหมด  ทั้งอ ำเภอเมือง และอ ำเภอแม่ใจ  

จ.พะเยำ  ตลอดจนพัฒนำระบบงำนให้สำมำรถบริหำรงำนด้ำนป่ำไม้กับประชำชนแบบครบ

วงจร (One Stop Service) และ Single  Window  ครอบคลุมเขตกำรปกครองตั้งแต่ระดับ

หมูบ่้ำน ระดับต ำบล ระดับอ ำเภอ ในท้องที่ที่รับผดิชอบ 

๑.๒  วัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรท ำแผนแม่บทฉบับนี้ก็เพื่อให้เป็นแนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแหง่ชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จ.พะเยำ  เพื่อวำงแผนปฏิบัติกำร

และประชำสัมพันธ์ ท ำควำมเข้ำใจใหทุ้กภำคส่วนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำ

ไม้ร่วมกัน 

๑.๓  กรอบความคิดในการจัดท๋าแผนแม่บทของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี ๕๓ 

ป่าแม่ต ๋า จ.พะเยา 

พระราชด๋ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

ปลูกไม้ในใจคน คือ กำรปลูกป่ำลงบนแผ่นดิน “เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน 

และรักษำต้นไมด้้วยตนเอง 

 พระรำชด ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนแก่คณะบุคคลที่เข้ำเฝ้ำ ณ 

ศำลำดุสิดำลัย  วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๓๗ “เรำจะท ำให้ประเทศไทยกลับมีควำมอุดมสมบูรณ์ 

มีควำมชุ่มช้ืนได้ ขออย่ำไปรังแก่ป่ำเท่ำนั้นเอง” 

 พระรำชด ำรัสสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ วันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๒๕  

“พระเจ้ำอยู่หัวเป็นน้ ำ ฉันจะเป็นป่ำ ป่ำที่ถวำยควำมจงรักภักดีต่อน้ ำ พระเจ้ำอยู่หัวสร้ำงอ่ำง

เก็บน้ ำ ฉันจะสร้ำงป่ำ” และวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๓๔ “ป่ำไม้ช่วยซึมซับน้ ำฝนไว้ใต้ดิน 

เรียกว่ำน้ ำใต้ดิน ค่อยๆ ระบำยลงมำเป็นธำรน้ ำ เป็นล ำคลอง เป็นแม่น้ ำให้เรำได้ใช้กันตลอดมำ 

เรำจึงควรถนอมรักษำป่ำไว้ให้คงอยู่เป็นต้นน้ ำล ำธำร เพื่อว่ำลูกหลำนเรำจะได้ไม่ล ำบำก” 

 ใช้กรอบแนวคิดตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เรื่องกำร

ปรำบปรำม และหยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ และค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบ

แห่งชำติที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงำนส ำหรับกำรปรำบปรำม หยุดยั้ง กำรบุกรุก

ท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 



๗ 

 

บทที่  ๒ 
การวเิคราะห์สถานการณ์การบุกรุกท๋าลายทรัพยากรป่าไม้ของศูนย์จัดการกลุ่มป่า

สงวนแห่งชาติท่ี ๕๓ ป่าแม่ต ๋า จ.พะเยา 

 

๒.๑  สถานการณ์และแนวโน้มการบุกรุกท๋าลายทรัพยากรป่าไม้ของศูนย์จัดการกลุ่มป่า

สงวนแห่งชาติท่ี ๕๓ ป่าแม่ต ๋า จ.พะเยา 

 เนื่องจำกสถำนกำรณป์ัจจุบัน มีแนวโน้มในกำรบุกรุกพืน้ที่ป่ำ และลักลอบตัดไม้ท ำลำย

ป่ำเพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้พืน้ที่ป่ำลดลงอย่ำงต่อเนื่องหลำยสำเหตุ เช่น กำรบุกรุกเพื่อขยำยพื้นที่

ท ำกำรเกษตร กำรบุกรุกจับจองของนำยทุน กำรออกเอกสำรสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมำย กำร

ปลูกพืชเกษตรเชงิเดี่ยว กำรศึกษำของชำวบ้ำนไม่ค่อยสูง ขำดกำรแบ่งโซนนิ่งพื้นที่ที่ชัดเจน ท ำ

ให้มีกำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ เพิ่มขึ้นจนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำรเกิดไฟป่ำ 

เกิดน้ ำท่วม เกิดดินถล่ม ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้สถำนกำรณม์ีแนวโน้ม ที่จะรุนแรงมำกขึ้น มีหลำย

ปัจจัย ดังนี้ 

 ๒.๑.๑  นโยบำยของรัฐบำลบำงประกำรที่ผ่ำนมำส่งเสริมให้มีกำรบุกรุกท ำลำยป่ำมำก

ขึน้ เชน่ กำรน ำพื้นที่ป่ำไม้มำปฏิรูปเป็นพืน้ที่เกษตร กำรส่งเสริมกำรปลูกยำงพำรำ 

 ๒.๑.๒  วัฏจักรของกำรท ำลำยป่ำเริ่มต้นตั้งแต่กำรเข้ำไปตัดไม้ แผ้วถำงป่ำ กำรท ำกิน 

กำรขำยที่ดนิป่ำ กำรเปลี่ยนมอื กำรครอบครองป่ำจนไปถึงกำรออกเอกสำรสิทธิ์ที่ดนิในเขตป่ำ 

 ๒.๑.๓  กำรขยำยกำรครอบครองพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ ท ำเป็นแปลงใหญ่ มุ่งผลตอบแทน

ในเชิงเศรษฐกิจเพียงอย่ำงเดียว โดยไม่ได้ค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนท้องถิ่น 

 ๒.๑.๔  กำรขยำยพื้นที่ ที่ท ำกำรเกษตรส่วนใหญ่เป็นกำรท ำกำรเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น 

ข้ำวโพด มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ เมื่อเกษตรกรต้องกำรผลผลิตเพิ่มก็ขยำยพื้นที่เพิ่มแทนที่จะ

พัฒนำรูปแบบ และวิธีกำรท ำกำรเกษตรเพื่อเพิ่มปริมำณและคุณภำพของผลผลติ 

 

๒.๒  แนวทางการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกท๋าลายทรัพยากรป่าไม้ของศูนย์

จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี ๕๓ ป่าแม่ต ๋า จ.พะเยา 

 ด ำเนินกำรโดยใช้แผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศสี ปี ๒๕๔๕ ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นบรรทัดฐำนในกำรตรวจสอบสภำพควำมสมบูรณ์ของป่ำ หำกพื้นที่บริเวณใดที่

ปรำกฎในภำพถ่ำยปี ๒๕๔๕ โล่งเตียนไปจำก ปี ๒๕๔๕ แสดงว่ำเป็นพื้นที่ที่มีกำรบุกรุกใหม่

อย่ำงแน่นอน ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยได้ทันที และจะท ำกำรตรวจสอบพื้นที่ป่ำที่รับผิดชอบ

ของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแมต่  ำ จ.พะเยำ เพื่อน ำพื้นที่ถูกบุกรุกท ำลำยมำ



๘ 

 

ฟื้นฟูสภำพป่ำ หรือมอบให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษำ และใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป โดยใช้

แนวทำงแก้ปัญหำ ดังนี้ 

 ๒.๒.๑  ต้องไม่มกีำรบุกรุกเพิ่มเติมอีกนับตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

 ๒.๒.๒  ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อผู้บุกรุกป่ำไม้ ตำมมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิ.ย. ๔๑  

และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป่ำไม้อย่ำงเคร่งครัด 

 ๒.๒.๓  จัดล ำดับควำมเร่งด่วนกับนำยทุน หรือผู้บุกรุกรำยใหญ่ที่บุกรุกป่ำไม้ เป็น

ล ำดบัแรกแล้วด ำเนินกำรกับรำยอื่นๆ ต่อไป 

 ๒.๒.๔  กำรด ำเนินกำรใดๆ ตอ้งไม่กระทบต่อประชำชนที่ใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้ในพื้นที่ 

ที่พิสูจน์แล้วควรได้รับสิทธิในที่ดินตำมกฎหมำยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกนโยบำยหรือกำร

ด ำเนนิกำรของภำครัฐและจะต้องเป็นกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรป่ำไม้ที่เป็นระบบอย่ำงยั่งยืน 

 

๒.๓  ระดับความรุนแรงของปัญหาบุกรุกท๋าลายทรัพยากรป่าไม้ของศูนย์จัดการกลุ่ม 

ป่าสงวนแห่งชาติท่ี ๕๓ ป่าแม่ต ๋า จ.พะเยา 

 ๒.๓.๑  พืน้ที่วิกฤต  ได้แก่   

ต ำบลแมก่ำ  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ 

  ต ำบลสันป่ำม่วง  ต ำบลต๋อม  ต ำบลต  ำ  ต ำบลบ้ำนใหม่  อ ำเภอเมืองพะเยำ  

จังหวัดพะเยำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

บทที่  ๓ 
ยุทธศาสตร์การพทิักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี ๕๓  

ป่าแม่ต ๋า จ.พะเยา 

 

 จำกสถำนกำรณก์ำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงตอ่เนื่อง ท ำให้พื้นที่ป่ำไม้ในเขต

รับผิดชอบของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จ.พะเยำ มีจ ำนวนลดลง เพื่อ

สร้ำงสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติให้มีควำมสมบูรณ์และสมดุลประชำชนอยู่กับป่ำอย่ำงมี

ควำมสุข และหยุดยั้งกำรบุกรุกพืน้ที่ตัดไม้ท ำลำยป่ำ จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์พิทักษ์ทรัพยำกร

ป่ำไม้ ดังนี้ 

 

๓.๑  วิสัยทัศน์  (Vision) 

 “ประชำชนอยู่ดี กินดี เมื่อศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จังหวัด

พะเยำ มีทรัพยำกรป่ำไม้ที่อุดมสมบูรณ์อย่ำงนอ้ย ๔๐% ของพื้นที่รับผดิชอบภำยใน ๑๐ ปี” 

 

๓.๒  พันธกิจ (Mission) 

 ๓.๒.๑  หยุดยั้งกำรบุกรุกพืน้ที่ป่ำไม้ทุกประเภทโดยเร่งด่วน 

 ๓.๒.๒  หยุดยั้งกำรลักลอบตัดไม้ท ำลำยป่ำ 

 ๓.๒.๓  จัดท ำแนวเขตป่ำใหชั้ดเจน 

 ๓.๒.๔  สร้ำงจิตส ำนึกรักและหวงแหนทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงจรงิจังและต่อเนื่อง 

 ๓.๒.๕  จับกุมเอำผิดกับผูท้ี่เข้ำครอบครองพืน้ที่ป่ำโดยผิดกฎหมำย ขับไล่รื้อถอน 

 ๓.๒.๖  ฟื้นฟูสภำพป่ำที่เสื่อมโทรม 

 ๓.๒.๗  ป้องกันกำรบุกรุกแผ้วถำงป่ำของรำษฎรรำยใหม่  ในเขตพื้นที่รกร้ำง หรือ

เสื่อมโทรม 

 ๓.๒.๘  ปรับปรุงระบบกำรดูแลรักษำป่ำ โดยให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง 

และต่อเนื่อง 

 

๓.๓  เป้าหมายหลัก (Goal) 

 พิทักษ์รักษำป่ำไม้ของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จังหวัดพะเยำ

ให้มคีวำมสมบูรณ์อย่ำงนอ้ย ๔๐% ไม่มกีำรบุกรุกเพิ่มภำยใน ๑๐ ป ี

 

 



๑๐ 

 

๓.๔  วัตถุประสงค์ (Objective) 

 ๓.๔.๑  เพื่อหยุดยั้งกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ และทวงคืนผืนป่ำจำกผู้บุกรุกครอบครองให้

ได้ตำมเป้ำหมำย ก ำหนดไว้ภำยใน ๑ ปี 

 ๓.๔.๒  เพื่อฟื้นฟูสภำพป่ำในพื้นที่ป่ำของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓     

ป่ำแมต่  ำ จ.พะเยำ ให้มสีภำพที่สมบูรณ์ ภำยใน ๒-๑๐ ปี 

 

๓.๕  ยุทธศาสตร์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี ๕๓ ป่า

แม่ต ๋า จ.พะเยา ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ 

 ๓.๕.๑  ประเด็นยุทธศาสตร์  รวมพลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท๋าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

  สิ่งส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ คือ 

ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรร่วมกัน รวมพลัง ปกป้องด้วยควำมรักและหวงแหน

ทรัพยำกรป่ำไม้ของชำติอย่ำงจริงจัง  ยุทธศำสตรน์ีม้ีกลยุทธ์ที่ส ำคัญดังนี ้

  ๓.๕.๑.๑  หยุดยั้งการบุกรุกท๋าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

      ๑)  ให้ยึดถือแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศสี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลักในกำรก ำหนดสภำพพื้นที่ป่ำไม้ตำมมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ 

มิ.ย. ๒๕๔๑ 

      ๒)  เร่งรัดกำรจับกุมผู้บุกรุกป่ำไม้ โดยจัดล ำดับควำมเร่งด่วนกับ   

ผูบุ้กรุกรำยใหญ่เป็นล ำดับแรก แล้วด ำเนินกำรกับรำยอื่นๆ ต่อไป 

      ๓)  จัดให้มีกำรลำดตระเวนร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน

บริเวณที่ล่อแหลม 

      ๔)  กรณีผูบุ้กรุกรำยใหมเ่ป็นประชำชนยำกไร้ มีรำยได้น้อย และผู้ไร้

ที่ดินท ำกินตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๖๖/๒๕๕๗ จะต้องด ำเนินกำรสอบสวน 

และพิสูจนท์รำบ เพื่อก ำหนดวธิีกำรปฏิบัติที่เหมำะสม และด ำเนนิกำรตำมขั้นตอนตอ่ไป 

  ๓.๕.๑.๒  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้

ท๋าลายป่า 

      ๑)  เพิ่มช่องทำงกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชนให้มำกขึ้นในกำรแจ้ง

ข่ำวสำร โดยศูนย์รับแจ้งเหตุศูนย์ด ำรงธรรม เป็นต้น 

      ๒)  ประสำนควำมร่วมมือสื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

และสื่อออนไลน์) ให้ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ขำ่วสำรกำรป้องกันบุกรุกตัดไม้ท ำลำยป่ำ 



๑๑ 

 

      ๓)  ประสำนควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน ภำคประชำชน และกลุ่ม

จติอำสำในกำรรว่มยับยั้งกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 

      ๔)  รณรงค์ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร กำรป้องกัน และ

ปรำบปรำมในชุมชนในเขตพืน้ที่ป่ำและพืน้ที่รอบป่ำอย่ำงชัดเจน และต่อเนื่อง 

 

 ๓.๕.๒  ประเด็นยุทธศาสตร์ปลุกจติส๋านึกรักผืนป่าของแผ่นดินเกิด 

  เพื่อปลุกจิตส ำนึกให้ประชำชนรัก หวงแหน และปกป้องทรัพยำกรป่ำไม้ของ

ชำติ ยุทธศำสตรน์ีม้ีกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ดังนี้ 

  ๓.๕.๒.๑  ก๋าหนดให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ท๋าลายป่าเป็น 

“วาระแห่งชาติ”  

   ๑)  ปลุกจิตส ำนึกให้เยำวชนและประชำชนมีควำมรัก และหวงแหน

ทรัพยำกรป่ำไม้ในรูปแบบต่ำงๆ เชน่ เป็นครูป่าไม้ 

   ๒)  ปลุกจิตส ำนึกของคนในชำติให้เห็นควำมส ำคัญของทรัพยำกร 

และให้หนว่ยงำนทั้งภำครัฐ เอกชน เข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรแก้ปัญหำ 

  ๓.๕.๒.๒  จัดตั้งองค์กรแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตส๋านึก 

      ๑)  จัดตั้งองค์กรแนวร่วมภำคประชำชนเพื่อปลุกจิตส ำนึก และเข้ำ

ร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ เพื่อท ำหน้ำที่แจ้งเตือน เฝ้ำระวัง และคุ้มครองรักษำพื้นที่ป่ำไม้ เช่น 

อาสาป่าไม้บ้าน, ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (ร.ส.ท.ป.) 

      ๒)  ประสำนงำนกับทุกภำคส่วน เพื่อให้มีกำรให้ประโยชน์ และดูแล

รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์ 

  ๓.๕.๒.๓  ปลุกจิตส๋านึกให้เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 

      ๑)   ปลูกฝัง  อบรมเจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ ยวข้องอย่ำงต่อเนื่องให้มี

อุดมกำรณ์ ควำมรัก หวงแหน ทรัพยำกรป่ำไม้ และภำคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้พิทักษ์

มรดกของแผ่นดนิ 

      ๒)  ให้รำงวัลเจ้ำหน้ำที่ที่ เสียสละกำรท ำงำนด้ำนกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรป่ำไม้ เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

  

 ๓.๕.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์  ฟื้นฟู และดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน 

  เพื่อให้คนอยู่กับป่ำได้อย่ำงมีควำมสุข และป่ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู ดูแลมีควำม

สมบูรณ์ และยั่งยืน ยุทธศำสตรน์ีจ้งึก ำหนดกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 



๑๒ 

 

 

  ๓.๕.๓.๑  จัดระบบการดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วน

ร่วมกับประชาชน 

      ๑)  ดูแลประชำชนและชุมชนในพื้นที่ป่ำ และพื้นที่รอบป่ำให้มีพออยู่ 

พอกิน พอใช้ โดยจัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตให้อยู่อย่ำงมคีวำมสุขเกื้อกูลกันระหว่ำงป่ำ

กับคนอย่ำงยั่งยืน 

      ๒)  จัดตั้งอำสำสมัครป่ำไม้บ้ำนในหมู่บ้ำนที่มีเขตติดต่อกับป่ำ     

ท ำหนำ้ที่ดูแลและบ ำรุงรักษำป่ำให้ครอบคลุมพืน้ที่ป่ำ 

  ๓.๕.๓.๒  ให้คนอยู่กับป่า พึ่งพาอาศัยกันอย่างมีความสุข 

      ๑)  ส่งเสริม สนับสนุน และขยำยผลกำรด ำเนินกำร พัฒนำตำม

แนวทำงพระรำชด ำริ และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในกำรดูแลรักษำทรัพยำกร   

ป่ำไม้ 

      ๒)  ดูแลประชำชน และชุมชนในพื้นที่ป่ำและพื้นที่รอบป่ำให้มีพออยู่ 

พอกิน พอใช้ และมีคุณภำพชวีิตที่ดี มีควำมสุข เกือ้กูลกันระหว่ำงป่ำกับคนอย่ำงยั่งยืน 

      ๓)  จัดท ำโครงกำรเสริมรำยได้กับประชำชน และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่

ป่ำและพื้นที่รอบป่ำ เช่น โครงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ  โครงกำรเส้นทำงศึกษำ

ธรรมชำติ โครงกำรป่ำสมุนไพร เป็นต้น 

      ๔)  น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในกำรพัฒนำ

โครงสรำ้งควำมเป็นอยู่ และรำยได้ให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ โดยส่งเสริมให้มีระบบสหกรณ์ให้

ชุมชนในพื้นที่ป่ำและพืน้ที่รอบป่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

บทที่  ๔ 
แผนแม่บทการพทิักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ ๕๓      

ป่าแม่ต ๋า  จังหวัดพะเยา 

 

 จำกกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณก์ำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำ

สงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จังหวัดพะเยำ ในปัจจุบันที่นับวันจะขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปัจจัย

หลำยอย่ำง ท ำให้ปริมำณพื้นที่ป่ำไม้ของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ 

จังหวัดพะเยำลดลง ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จังหวัดพะเยำ จึงได้วำง

ยุทธศำสตร์ “พิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ 

จังหวัดพะเยำ” ซึ่งประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ ตำมที่กล่ำวมำแล้วในบทที่ ๓ เพื่อให้

กำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ จึงได้จัดท ำแผนแม่บทก ำหนดเป้ำหมำยของงำนที่จะต้อง

ด ำเนินกำรให้บรรลุผลตำมห้วงเวลำที่ก ำหนด และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กลยุทธ์ และ

เป้ำหมำยที่ก ำหนดในแผนแม่บท ดังนี้ 

 

๔.๑  เป้าหมายของแผนแม่บท 

 ประชำชนอยู่ดี กินดี เมื่อศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ จังหวัด

พะเยำ มีทรัพยำกรป่ำไม้อุดมสมบูรณ์ อย่ำงนอ้ย ๔๐% ของพื้นที่รับผดิชอบภำยใน ๑๐ ป ี

 

๔.๒  วัตถุประสงค์ 

 ๔.๒.๑  เพื่อหยุดยั้งกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ และทวงคืนผืนป่ำจำกผู้บุกรุกครอบครองให้

ได้ตำมที่เป้ำหมำยก ำหนดไว้ ภำยใน ๑ ป ี

 ๔.๒.๒  เพื่อฟื้นฟูสภำพป่ำในพื้นที่ป่ำ เป้ำหมำยทั่วทั้งประเทศให้มีสภำพที่สมบูรณ์ 

ภำยใน ๒-๑๐ ปี 

 

๔.๓  การด๋าเนินการ 

 แผนแมบ่ทฉบับนี้ได้ก ำหนดแนวคิดในระดับยุทธศำสตร์ของกำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้

ของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำจังหวัดพะเยำ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร

วำงแผนปฏิบัติกำรและประสำนงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปใน

แนวทำงเดียวกันไว้ ดังนี้ 

 ๔.๓.๑  “ยุทธศำสตร์พิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ 

๕๓ ป่ำแมต่  ำ จังหวัดพะเยำ” 



๑๔ 

 

  แบ่งออกเป็น  ๓  ประเด็นยุทธศำสตรด์ังนี้ คอื 

1) ประเด็นยุทธศำสตร์รวมพลังป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย

ทรัพยำกรป่ำไม้ 

2) ประเด็นยุทธศำสตร์ ปลุกจิตส ำนึกรักผืนป่ำของแผ่นดินเกิด 

3) ประเด็นยุทธศำสตร์ ฟื้นฟูและดูแลรักษำป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน 

 

๔.๓.๒  เพื่อให้ทั้ง ๓ ประเด็นยุทธศำสตรใ์นกำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของศูนย์จัดกำร

กลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บท จึงได้ก ำหนดกลยุทธ์

ไว้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์  รวมพลังป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย

ทรัพยำกรป่ำไม้ 

๔.๓.๒.๑  กลยุทธ์  “หยุดยั้งกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ” 

๔.๓.๒.๒  กลยุทธ์  “ส่งเสริมกำรมีสว่นร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ตัดไม้ท ำลำยป่ำ” 

ประเด็นยุทธศำสตร ์ปลุกจติส ำนึกรักผนืป่ำของแผ่นดนิเกิด 

๔.๓.๒.๓  กลยุทธ์  “ก ำหนดให้กำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกตัดไม้ท ำลำยป่ำ 

เป็น “วำระแหง่ชำต”ิ 

๔.๓.๒.๔  กลยุทธ์  “จัดตัง้องค์กรแนวร่วมภำคประชำชนเพื่อปลุกจิตส ำนึก” 

๔.๓.๒.๕  กลยุทธ์  “ปลุกจิตส ำนึกใหเ้จ้ำหน้ำที่มคีวำมภำคภูมิใจในกำร

ปฏิบัติงำน” 

ประเด็นยุทธศำสตร ์ ฟื้นฟู และดูแลรักษำป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน 

๔.๓.๒.๖  กลยุทธ์  “จัดระบบกำรดูแลรักษำป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน  โดยกำรมีส่วน

ร่วมกับประชำชน” 

๔.๓.๒.๗  กลยุทธ์  “ให้คนอยู่กับป่ำพึ่งพำอำศัยกันอย่ำงมคีวำมสุข 

 

๔.๔  กลไกในการขับเคลื่อนและงบประมาณ 

 ๔.๔.๑  ได้รับงบประมำณจำกกรมป่ำไม้ 

 ๔.๔.๒  ได้รับงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

เทศบำลต ำบล  ในท้องที่ 

 ๔.๔.๓  ได้รับงบประมำณจำกภำคเอกชน 

 

 



๑๕ 

 

 

๔.๕  หน่วยรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๔.๕.๑  ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแหง่ชำติที่ ๕๓ ป่ำแมต่  ำ จังหวัดพะเยำ 

 ๔.๕.๒  อ ำเภอเมืองพะเยำ  อ ำเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยำ 

 ๔.๕.๓  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เทศบำลต ำบล  ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดกำร

กลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแมต่  ำ จังหวัดพะเยำ 

 ๔.๕.๔  สถำนกำรศึกษำในท้องที่ของศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติที่ ๕๓ ป่ำแม่ต  ำ 

จังหวัดพะเยำ 

 


