
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

กรมป่าไม้



อ านาจหน้าที่

๑) เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ก ากับ ควบคุม 
ดูแลและประสานงานด้านส่งเสริม
การปลูกป่า จัดท าแผนที่แปลงปลูก
และบ ารุงป่าในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ และรายงานผลการ
ปฏิบั ติงานตามแผนปฏิบัติงานที่
กรมป่าไมก้ าหนด

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
และฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบ ทั้งใน
ที่ ดิ นของรั ฐ  และที่ ดิ น เอกชน     
การด าเนินงานในรูปแบบสหกรณ์
สวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจใน
รูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการด าเนินงาน
เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง

๓ )  ด า เ นิ น ง า น ด้ า น วิ ช า ก า ร      
การวิจัยและการพัฒนาด้านการ   
ป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับการเพาะช ากล้าไม้ 
การปลูกและฟื้นฟู แก่ประชาชน 
หน่วยงาน ภาครัฐและองค์กร
เอกชน

กรมป่าไม้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายปลูกป่า

ฝ่ายเพาะช ากล้าไม้



หน่วยงานภาคสนามประกอบดว้ย

1. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ/หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ าฯ  264 หน่วย

3. สถานีเพาะช ากล้าไม้ 4  สถานี 

     3.1 สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก

     3.3 สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย

2. สวนป่า     7   แห่ง

     3.4 สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร

     3.2 สถานีเพาะช ากล้าไม้แม่สอด



แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน

แผนงานยุทธศาสตร์

ก.หลักส่งเสรมิการปลูกไม ้
ศก. และเพ่ิมพท.สีเขียว

ก.หลักอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม

แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

ก.ส่งเสริมและพัฒนา
การปลูกไม้ ศก.

ก.เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายเกษตรกรฯ

ก.บ ารุงรักษาป่า
ค.ปลูกป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่

สูงชัน

ค.ฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 

ค.ครูป่าไม้ด้านการฟืน้ฟู 

ค.เครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า 

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการฯ Agenda

โครงการปลกูป่าเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์

แผนงานบูรณาการฯ Area

ก.หลักฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ า (เพิ่มพื้นที่ป่า/ป่าชุมชน/ปลูกพืชผสมผสาน)

ก.โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ก.หลักฟืน้ฟูป่าไม้ ก.หลักบริหาร
จัดการงานป่าไม้

ก.เพาะช ากล้าไม้
เพื่อเพิ่ม พท

 สีเขียว

ค.เพาะช ากล้าไม้เพื่อ
เตรียมจัดท ากล้าไม้

ขนาดใหญ่

ก.เพิ่มศักยภาพงาน
เพาะช ากล้าไม้

ก.เพิ่มศักยภาพการ
จัดการงานป่าไม้

ก.อ านวยการงาน
แผนงานและ
สารสนเทศ

ก. หลักเพิ่มศักยภาพการ
ป้องกันไม้พะยูงและไมม้ีค่า

ก. หลักฟ้ืนฟูและดูแลรักษา
ทรัพยากรฯ

ค.ส่งเสริมปลูกไม้ ศก 
ในพท ปลูกยางพารา

ค.สสส ระยะท่ี 2

ก.เพาะช ากล้าไม้ไม้พะยูง
และไม้มคี่า

ก. โครงการปลกูป่าเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่ปา่สงวน



กิจกรรม
หน่วย
นับ

เป้าหมาย
แผน

ผลการ
ด าเนินการ

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียว

      - เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป กล้า 920,000 อยู่ระหว่างการ
ด าเนิน

การตามงวดงาน

      - จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ กล้า 152,000 อยู่ระหว่างการ
ด าเนิน

การตามงวดงาน

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

     1. สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก

     3. สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
     4. สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร

     2. สถานีเพาะช ากล้าไม้แม่สอด



กิจกรรม
หน่ว
ยนับ

เป้าหมาย
แผน

ผลการ
ด าเนินการ

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้พะยูงและ
ไม้มีค่าในสกุลเพือ่การอนุรักษ์

      - เพาะช ากล้าไม้ กล้า 120,000 อยู่ระหว่างการ
ด าเนิน

การตามงวดงาน

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์

หมายเหตุ : ยกเว้นสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัยและ
สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร



โครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อเตรียมจดัท ากล้าไม้ขนาดใหญ่

กิจกรรม
หน่วย
นับ

เป้าหมาย
แผน

ผลการ
ด าเนินการ

โครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อ
เตรียมจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่

      - เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป กล้า 148,000 อยู่ระหว่างการ
ด าเนิน

การตามงวดงาน



กิจกรรม
หน่วย
นับ

เป้าหมาย
แผน

ผลการ
ด าเนินการ

โครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพ
เขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่า
ธรรมชาติ

      - เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป กล้า 710,000 อยู่ระหว่างการ
ด าเนิน

การตามงวดงาน

โครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรม
กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ

หมายเหตุ : ยกเว้นสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร



กิจกรรมปลูกป่าประกอบด้วย

 กิจกรรมปลูกป่าในพื้นท่ีโครงการ    
 ฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 ฯ

กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบ
นิเวศน์ในพื้นที่ป่าสงวนฯ

โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพื่อชีวิตที่
ดีขึ้น

กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเพ่ือลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จากการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 105 
ตอน ตาก-อ.แม่สอด

กิจกรรม
หน่วย
นับ

เป้าหมาย
แผน

ผลการด าเนินการ

- กิจกรรมปลูกป่าในพื้นท่ีโครงการ
ฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 ฯ

ไร่ 800 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามงวดงาน

- กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์
ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ

ไร่ 4,300 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามงวดงาน

- โครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพื่อชีวิตท่ีดี
ขึ้น

ไร่ 7,060 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามงวดงาน

- กิจกรรมปลูกป่าทดแทนฯ ทางหลวง
สายตาก-อ.แม่สอด

ไร่ 800 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามงวดงาน

รวม ไร่ 12,960



ผลการด าเนนิการปลูกป่า  จ านวน  12,960 ไร่ 
ปลูกป่า 

4 กิจกรรม

ปักหลักหมายแนวปลูก

เตรียมพื้นที่

ปลูก



กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า

กิจกรรม
บ ารุงรักษาป่า   
 ปีท่ี 2-6 (ไร่)

บ ารุงรักษาป่า     
ปีที่ 7-10 (ไร่)

แนวกันไฟ (กม.)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

- กิจกรรมบ ารุงป่า 8,512
อยู่

ระหว่าง
การ

ด าเนิน
การตาม
งวดงาน

36,148
อยู่

ระหว่าง
การ

ด าเนิน
การตาม
งวดงาน

373

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

- กิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือในการฟ้ืนฟูป่า 
(ปตท.)

9,080

- ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์ฯ 1,234.98
- กิจกรรมปลูกป่าทดแทนฯ ทางหลวงสายตาก
-อ.แม่สอด

720

รวม 19,546.98 36,148 373



ผลการด าเนนิงานบ ารุงรกัษาป่า  

ท าแนวกันไฟ

ซ่อมทางตรวจการ

ดายวัชพืช



กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม
หน่วย
นับ

เป้าหมาย
แผน

ผลการด าเนินการ

- ปลูกป่าวนประชารัฐ ไร่ 60

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ
ตามงวดงาน

- งานบุกเบิกพื้นท่ีและจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้ าด้วยเครื่องจักรกล

ไร่ 60

- เพาะช าหญ้าแฝก กล้า 2,118,000

- ฝายต้นน้ าแบบกึ่งถาวร แห่ง 3

- ฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน แห่ง 770



ศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน ้าตากที่ 1
หมูท่ี่ 8 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง 

จ.ตาก

ศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน ้าตากที่ 2
หมูท่ี่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แมส่อด 

จ.ตาก

ศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน ้าสุโขทัยที่ 1
หมูท่ี่ 8 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย   

จ.สุโขทัย

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ า 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

จ านวน 3 ศูนย์



ความก้าวหน้าในการด าเนนิการ

ศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ า ตากท่ี 1 ศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ า สุโขทัยท่ี 1ศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ า ตากท่ี 2



กิจกรรมวันตน้ไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2561 
ภายใต้โครงการประชารัฐรว่มใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ.2561 

จังหวัดตาก 
ต.วังประจบ อ.เมือง เน้ือที่ 20 ไร่

จังหวัดก าแพงเพชร 
ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง เนื้อท่ี 10 ไร่

จังหวัดสุโขทัย
 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม เนื้อท่ี 10 ไร่



โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า

ประกอบด้วยขั้นตอน 

 - ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม
โครงการ

- ด าเนินกิจกรรมครูป่าไม้ใน
โรงเรียนเป้าหมาย

- ติดตามประเมินผล

-

พื้นที่ด าเนินการ
ผลการ

ด าเนินการ

1. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ม.4 ต.พระธาตุผาแดง  อ.แม่สอด จ.ตาก
อยู่ระหว่าง

การ
ด าเนินการ

2. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ม.4 ต.แม่วะหลวง  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก

3. โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ ม.8 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย

4. โรงเรียนบ้านสุเม่น ม.21 ต.แม่สิน  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย

5. โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม ม.9 ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร



พื้นที่โครงการ
ผลการ

ด าเนินการ

1. หมู่บ้านพะเด๊ะ ม.4 ต.พระธาตุผาแดง  อ.แม่สอด จ.ตาก

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

2. หมู่บ้านแม่อมกิ ม.4 ต.แม่วะหลวง  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก

3. หมู่บ้านนาแพะ ม.9 ต.นาโบสถ์  อ.วังเจ้า  จ.ตาก

4. หมู่บ้านแม่ท่าแพ ม.8 ต.บ้านแก่ง  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทยั

5. หมู่บ้านสุเม่นเหนือ ม.21 ต.แม่สิน  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย

6. หมู่บ้านเขาวังเยี่ยม ม.9 ต.นาบ่อค า  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

7. หมู่บ้านวังฆ้อง ม.9 ต.คลองแม่ลาย  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

โครงการเครือข่ายหมูบ่้านฟื้นฟูป่าประกอบด้วยขั้นตอน 

ประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมโครงการ

ชุมชนยื่นแบบ
ค าขอเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบโครงการ
โดยส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

- ชุมชนด าเนินโครงการ
พร้อมรายงานผล

ส านักฯ อนุมัติโครงการ

 -

-

-

-



ผลการด าเนนิงานเครือข่ายหมูบ่า้นฟืน้ฟปูา่  

-

1. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ

2. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ



กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการปลูกไม้เศรษฐกิจ

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมายแผน ผลงาน

ส่งเสริมและ
พัฒนาการปลูกไม้

เศรษฐกิจ
จังหวัด / ราย 3 / 150 3 / 150

    - ตาก

- สุโขทัย

- ก าแพงเพชร

ประกอบด้วยขั้นตอน 

 - ส ารวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ 
3 จังหวัด

- ให้ความรู้ด้านวิชาการฯ
 3 จังหวัด 150 ราย

- ติดตามและให้ค าแนะน า
เก่ียวกับการด าเนินการตาม 
พรบ. สวนป่า พ.ศ. 2535 
3 จังหวัด 30 ครั้ง

- ติดตามผลการด าเนินโครงการ
 3 ครั้ง



ผลการด าเนนิงานส่งเสริมและพฒันาการปลูกไม้เศรษฐกิจ  

1. ส ารวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ

1.1 เก็บข้อมูลเกษตรกร 

1.2 เก็บข้อมูลชนิดไม้ ขนาดแปลง 

1.3 วัดความโต ความสูงของต้นไม้ 

2. ใหค้วามรู้ด้านวิชาการ

3. ติดตามและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการด าเนินการตาม พรบ. 

สวนป่า พ.ศ. 2535 



กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแขง็ของเครอืข่าย
เกษตรกรอาชพีปลกูสวนป่า

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมายแผน ผลงาน

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ

เครือข่ายเกษตรกร
อาชีพปลูกสวนป่า

เครือข่าย/จังหวัด 1/3 1/3

ประกอบด้วยขั้นตอน 

 - ประชาสัมพันธ์รับผู้เข้าร่วม
โครงการ 1 เครือข่าย

- ส ารวจ พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูก
สวนป่า 1 เครือข่าย

- คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น 1 ราย

- ส ารวจข้อมูลความต้องการไม้ / 
ตลาดไม้ 3 จังหวัด



ผลการด าเนนิงานเสริมสร้างความเข้มแขง็ของเครือขา่ยเกษตรกร  

1. ประชาสัมพันธ์รับผู้เข้าร่วม
โครงการ

2. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า

4. ส ารวจข้อมูลความต้องการไม้ 
/ ตลาดไม้

3. คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น



โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไม้เพื่อเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

กิจกรรม หน่วยนับ
เป้าหมาย

แผน
ผลงาน

ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ 

สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 

2

ไร ่/ กล้า
600 / 

120,000

600 / 

120,000

ประกอบด้วยขั้นตอน 

 - ประชาสัมพันธ์และจัดท า
ทะเบียนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ

-ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้าน
การปลูกและบ ารุงรักษาป่า

- สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่
เกษตรกร 200 กล้า/ไร่

- สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร (2561) 
ปีท่ี 1 600 ไร่ ไร่ละ 1000 บาท

- สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร (2560)
 ปีท่ี 2 300 ไร่ ไร่ละ 700 บาท

- ติดตามผลการด าเนินโครงการ



            ผลการด าเนินงานส่งเสริมปลูกปา่เศรษฐกิจ จ านวน   600   ไร่

สนบัสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่

สนบัสนุนเงนิทุน 1,000 บาท/ไร่
ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก

ล าดับท่ี ชนิด ร้อยละที่ปลูก

1 สัก 59.50
2 พะยูง 26.75
3 ประดู่ 3.92
4 มะค่าโมง 3.83
5 สะเดา 2.83
6 ยางนา 1.58
7 แดง 1.58



โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในพืน้ที่ปลกูไม้ยางพาราและพืน้ที่เกษตรกรรม

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมายแผน ผลงาน

ส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจในพื้นที่
ปลูกไม้ยางพารา

และพ้ืนที่
เกษตรกรรม

ไร่ / กล้า
1,000 /
50,000

1,000 /
50,000

ประกอบด้วยขั้นตอน 

 - ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 1,000 ไร่

- ส ารวจและจัดท าทะเบียน
เกษตรกร 1,000 ไร่

- จัดหาและสนับสนุนกล้าไม้
ขนาดใหญ่ให้แก่เกษตรกร 
50,000 กล้า

- ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการ
ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 10 ครั้ง

- ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
10 ครั้ง



 ผลการด าเนนิงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพืน้ที่ปลกูไม้ยางพาราและพืน้ที่เกษตรกรรม  

1. ประชาสัมพันธ์
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

2. ส ารวจและจัดท า
ทะเบียนเกษตรกร



      ขอขอบคุณ


