


 

 

 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) 
เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการน าเสนอผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๔ (ตาก)  
ทั้งการปฏิบัติงานปกติและผลงานส าคัญอ่ืนๆ ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป  อีกทั้งยังแสดงถึง
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะและประสานงานแบบบูรณาการของเจ้าหน้าที่  รวมถึงการ
เสริมสร้างคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมป่าไม้และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
 
 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) 
ธันวาคม 2563 
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เรื่อง หน้ำ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ๑ 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 
ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 
           - ส่วนอ านวยการ 22 
           - ส่วนจัดการป่าไม้ 30 
           - ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 42 
           - ส่วนวชิาการและกฎหมาย 58 
ผลการปฏิบัติงานศูนย์ป่าไม้จังหวัด 62 
           - ศูนย์ป่าไม้ตาก 66 
           - ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 72 
           - ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร 86 
ภาคผนวก 95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรบัญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
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ความเป็นมา   
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ได้จัดตั้งตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 263/2550 ลงวันที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางกรมป่าไม้ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค เพ่ือให้มีการการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบเอนกประโยชน์ เพ่ือความ
ยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและอ านวยความสะดวกในการบริการ
ประชาชน โดยปัจจุบันส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก 
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดก าแพงเพชร  

ทีต่ั้งส านักงาน 
 เลขที ่121 หมู่ 1 ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  ๖๓๐๐๐ โทร. 055-511763 

อ านาจหน้าที่ 
 ๑. จัดท าแผนงานเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบให้สอดคล้อง  ตามเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม ้จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบด้านงานป้องกันการบุกรุกท าลาย
พ้ืนที่ป่าไม ้งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่ากฎหมายว่าด้วยเลื่อย   
โซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะ
ต่อกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  

โครงสร้างการบริหารงาน 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) จัดโครงสร้างตามค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 3335/2562 ลงวันที่ 27 
กันยายน พ.ศ. 2562 โดยจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้   
 1. ส่วนอ านวยการ 
  - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
  - ฝ่ายพัสดุ 
  - ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล  
 2. ส่วนจัดการป่าไม้ 
  - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  - ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ 
  - ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
  - ฝ่ายฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้ 
  
 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 
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 3. ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
  - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  - ฝ่ายโครงการพระราชด าริ 
  - ฝ่ายป่าชุมชน 
  - ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า 
 4. ส่วนวิชาการและกฎหมาย 
  - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  - ฝ่ายวิชาการป่าไม้ 
  - ฝ่ายกฎหมาย 
  - ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม 
 5. ศูนย์ป่าไม้จังหวัด 
  - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  - ฝ่ายจัดการป่าไม้ 
  - ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 
  - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
 - งานบริหารทั่วไป 
 - งานป้องกันและจัดการป่าไม้ 
 - งานส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
 ๑. ข้าราชการ     จ านวน   73 อัตรา 
 ๒. ลูกจ้างประจ า   จ านวน  55 อัตรา 
 ๓. พนักงานราชการ  จ านวน           308 อัตรา 
 ๔. พนักงานจ้างเหมา  จ านวน           183 อัตรา 
  รวม                   631 อัตรา 
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พื้นที่รับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

จังหวัด 
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

(ไร่) 
ป่าสงวน

แห่งชาติ (แห่ง) 
หน่วยป้องกันและ
พัฒนาฯ (หน่วย) 

หน่วยป้องกันฯ 
(หน่วย) 

ชุดปฏิบัติการ
พิเศษฯ (ชุด) 

สถานีเพาะช าฯ 
(หน่วย) 

ตาก 3,465,660.47 15 9 20 2 2 
สุโขทัย 974,585.24 12 4 9 1 1 

ก าแพงเพชร 623,573.79 9 5 7 1 1 
รวม 5,063,819.50 36 18 36 4 4 

 

 

แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

 

 

 

สัญลักษณ์แผนที ่
     พื้นที่อนุรักษ ์

     แนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

     ส.ป.ก. 
     พื้นที่อื่นๆ 
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พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องท่ีจังหวัดตาก  
จ านวน 15 ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 3,465,660.47 ไร่  
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ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดตาก 
 

ที ่ ป่าสงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ตามท้าย

กฎกระทรวง (ไร่) 
พื้นที่ในความ

รับผิดชอบ (ไร่) 

1  ป่าประดาง และป่าวังก์เจ้า   175,000.00         206,411.76  
2  ป่าประจ ารักษ์   164,875.00         130,486.81  
3  ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา   370,150.00  357,854.82  
4  ป่าแม่ตื่น   166,875.00  155,083.17  
5  ป่าช่องแคบ และป่าแม่โกนเกน   120,625.00  63,318.84  
6  ป่าลานสาง   41,831.00  25,844.39  
7  ป่าแม่ระมาด   412,487.00  254,023.69  
8  ป่าสวนรุกขชาติกิตติขจร   768.00  920.02  
9  ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง   566,377.00  509,997.93  

10  ป่าแม่สอด   697,750.00  781,453.29  
11  ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าปิง   187,500.00  104,044.32  
12  ป่าแม่ละเมา   354,687.00  87,573.39  
13  ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง   2,865,000.00  289,773.36  
14  ป่าท่าสองยาง   1,273,375.00  1,066,720.83  
15  ป่าสามหมื่น   170,468.00  160,497.08  

รวม     7,567,768.00      3,465,660.47 
 

หมายเหตุ : พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อท่ี 3,465,660.47 ไร่  (15  ป่า) 
                 - ป่าคงสภาพ  1,943,938.09  ไร่ 
                 - ไม่มีสภาพป่า 1,521,722.38 ไร่ 
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พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องท่ีจังหวัดสุโขทัย  
จ านวน 12 ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 974,585.24 ไร ่
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ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดสุโขทัย 
 

ที ่ ป่าสงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ตามท้าย

กฎกระทรวง (ไร่) 
พื้นที่ในความ

รับผิดชอบ (ไร่) 

1  ป่าแก่งสัก  31.25                  41.38  
2  ป่าสวนสักท่าไชย            46,312.50          12,585.26  
3  ป่านครเดิฐ             14,200.00          10,905.45  
4  ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย  329,750.00 262,537.27 
5  ป่าหนองตูม             17,500.00            1,661.10  
6  ป่าแม่พันล า และป่าแม่มอก          351,650.00        121,358.60  
7  ป่าแม่ท่าแพ          402,075.00        190,406.03  
8  ป่าเขาหลวง          143,750.00          66,680.95  
9  ป่าห้วยทรวง ป่าบ้านแม่ส า  

 ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้  
         360,456.00         304,649.84  

10  ป่าสุเม่น            32,500.00            7,272.23  
11  ป่านาขุนไกร            30,000.00            4,498.37  
12  ป่าดงข่า              2,750.00             3,395.52  

รวม      1,730,974.75  974,585.24 
 
หมายเหตุ : พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อท่ี 974,585.24 ไร่  (12  ป่า) 
                 - ป่าคงสภาพ  630,341.40  ไร ่
                 - ไม่มีสภาพป่า 344,243.84 ไร ่
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พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดก าแพงเพชร 
             จ านวน 9 ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 623,573.79 ไร ่
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ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ที ่ ป่าสงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ตามท้าย

กฎกระทรวง (ไร่) 
พื้นที่ในความ

รับผิดชอบ (ไร่) 

1  ป่าหนองเสือโฮก และป่าหนองแขม  10,168.75               611.47  
2  ป่าแม่ระกา          202,490.00  162,526.82  
3  ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก  751,956.00        160,555.90  
4  ป่าไตรตรึงษ์              7,913.00           2,483.42  
5  ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย           195,125.00        155,097.52  
6  ป่าหนองหลวง           113,300.00           2,886.62  
7  ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์  776,312.00          66,585.71  
8  ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง  717,500.00         164,212.49  
9  ป่าหนองคล้า และป่าดงฉัตร  501,206.00           5,926.03  

รวม     3,275,970.75  623,573.79 
 

หมายเหตุ : พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อท่ี 623,573.79 ไร่  (9 ป่า) 
                 - ป่าคงสภาพ  183,356.55  ไร ่
                 - ไม่มีสภาพป่า 440,217.24 ไร ่
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วิสัยทัศน์ 

 เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวเพ่ือความสุข
ของคนไทย 

พันธกิจ 
 1. ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 
 2. เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ อุดมสมบูรณ์ 
ตอบสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 
 4. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 5. วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม ้
 6. พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้ทันสมัยให้เหมาะกับภาวการณ์ปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชน
ชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงิน  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สรุปงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

 
ที ่
 

 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติงาน  

(บาท) 

งบประมาณ (บาท) ตามแผนปฏบิัติงานฯ 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่าย
อื่น ๆ 

1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
งาน (กรมป่าไม้) 

141,278,087 41,942,500 90,574,887 5,720,000 3,040,700 

2 เงินนอกงบประมาณ 35,249,080 655,000 34,594,080 0 0 

3 เบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 4,697,339.60 0 4,697,339.60 0 0 

4 หน่วยงานฝากเบิก 12,399,148 9,906,398 2,492,750 0 0 

รวมท้ังสิ้น 193,623,654.60 52,503,898 132,359,056.60 5,720,000 3,040,700 

 

แผนปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

กิจกรรม/ โครงการ หน่วยนับ  ปริมาณงาน  งบประมาณ 
(บาท) 

 การเบิกจ่าย   % การ
เบิกจ่าย  

ส่วนอ านวยการ                                                                       5,552,067      5,542,492.98     99.83 

 กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและ
สารสนเทศ (ส่วนกลาง) 

งาน 1 1,570,600  1,562,615.98 99.49 
 

 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้  - - 3,701,467  3,699,967 99.96 

 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน 1 280,000  279,910 99.97 

ส่วนจัดการป่าไม้                                                                                             46,433,919.81      99.83 

กิจกรรมจดัการทีด่ินป่าไม ้ ราย 1,000  835,000  834,790 99.97 

กิจกรรมส ารวจทรัพยากรทีด่ินและป่าไมเ้พื่อ
จัดท าข้อมูลที่ดินและแผนท่ีขอบเขตที่ดินใน
พื้นที่ป่าไม้ถาวร 

ไร ่ 1,800 318,800 318,790 99.99 

กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัตติาม
ข้อก าหนดการใช้ที่ดินของผู้ไดร้ับการจัดที่ดิน
ตามโครงการจดัที่ดินท ากินให้ชุมชน 

ไร ่ 3,008 229,600  229,600 100 

กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อ
การจัดหาทีด่ินท ากินให้ชุมชน 

ไร ่ 11,484 235,400  235,400 100 

กิจกรรมโครงการบริหารจัดการทีด่ินป่าไม้ทั้ง
ระบบ 

แห่ง 3 5,133,300  5,125,603.81 99.85 

48,515,200 
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แผนปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

กิจกรรม/ โครงการ หน่วยนับ  ปริมาณงาน  งบประมาณ 
(บาท) 

 การเบิกจ่าย   % การ
เบิกจ่าย  

กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ 

หมู่บ้าน 17    2,057,300  2,057,275 99.99 

กิจกรรมจดัการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ งาน 1 10,000 9,880 98.8 

กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที ่ 1 75,000 75,000 100 

กิจกรรมประชาพิจารณร์่างกฎกระทรวงป่า
สงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 
1:4,000 (One Map) เพื่อประกาศเป็น
กฎหมาย 

- - 30,000  30,000 100 

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน งาน 1   3,630,000 3,628,750 99.96 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า ระวาง 658 1,670,500  1,668,500 99.88 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษา
ป่าและควบคุมไฟป่า 

งาน 1 2,550,000 2,547,486 99.90 

กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและ
หลักฐานในคดีป่าไม้ 

งาน 1 100,000 99,684 99.68 

กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่น 1 204,400 30,500 15 

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

งาน 1 25,174,300 25,171,056 99.98 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า หน่วย/งาน 1/1 6,210,000 6,087,475 98.02 

กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ราย 260 92,000 89,230 96.98 

กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต
ให้ท าเข้าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ไร ่ 11,484 161,000 161,000 100 

กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ 
ผลิตภณัฑ์ไม้ และ  ถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

- - 34,000 33,900 99.71 

ส่วนส่งเสริมการป่าไม้                                                               86,794,120       86,540,145      99.71 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าใน
สกุลเพื่อการอนุรักษ ์

กล้า 160,000   464,000  463,960 99.99 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไมเ้พื่อเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว กล้า  890,000 3,334,000 3,333,890 99.99 

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า  - - 35,649,620  35,540,909 99.69 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

ไร่  1,700 4,202,000  4,156,344 98.91 
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แผนปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

กิจกรรม/ โครงการ หน่วยนับ  ปริมาณงาน  งบประมาณ 
(บาท) 

 การเบิกจ่าย   % การ
เบิกจ่าย  

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

จังหวัด 3 120,000 119,060 99.21 

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
เกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 

เครือข่าย 1 180,000 178,469 99.15 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่
เกษตรกรรม 

ไร ่ 1,600 272,000 271,795 99.92 

กิจกรรมโครงการปลูกป่าในพ้ืนท่ีโครงการฟื้นฟู
ป่าตามมาตรา 25 พระราชบญัญตัิป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีทีถู่กบุกรุก 

งาน/ไร ่ 1/2,528 9,869,200 9,868,763 99.99 

กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ 

ไร ่ 1,350 5,265,000 5,182,510 98.43 

กิจกรรมโครงการเพาะช ากลา้ไมเ้พื่อฟื้นฟู
สภาพเขาสูงชันท่ีเสื่อมโทรมกลับคนืสู่สภาพ
ป่าธรรมชาต ิ

กล้า 1,140,000 3,326,100 3,316,079 99.70 

กิจกรรมโครงการเพาะช ากลา้ไมเ้พื่อเตรียม
จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ ่

กล้า 140,000 406,000 405,980 99.99 

กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ าเสือ่มสภาพบน
พื้นที่สูงชัน 

งาน 1 60,000 58,493 97.488 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ป่าชุมชน 40 3,040,700 3,040,699 100 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน หน่วย/ไร ่ 1/200 219,000 218,965 99.98 

กิจกรรมพัฒนาป่าไมร้่วมกับองค์กรและ
เครือข่ายแบบบรูณาการ 

แห่ง/
จังหวัด 

4/3 80,000 80,000 100 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า 
พัฒนาชาติ 

คน 190 57,000 57,000 100 

กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

งาน 1  300,000 299,683 99.89 

กิจกรรมจดัการทรัพยากรป่าไมเ้พือ่สนับสนุน
โครงการหลวง (เลอตอ) 

- - 1,598,000 1,597,998 99.99 

กิจกรรมโครงการพัฒนาปา่ไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

- - 1,161,500 1,161,369 99.98 

กิจกรรมโครงการสรา้งป่าสรา้งรายไดต้าม
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

ไร ่ 3,000 16,500,000 16,498,469 99.99 
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แผนปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

กิจกรรม/ โครงการ หน่วยนับ  ปริมาณงาน  งบประมาณ 
(บาท) 

 การเบิกจ่าย   % การ
เบิกจ่าย  

กิจกรรมจดัการทรัพยากรป่าไมเ้พือ่สนับสนุน
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 

ราย/
หมู่บ้าน 

300/2 620,000 620,000 100 

กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อ
สนับสนุนการรับรองถิ่นก าเนิด Rules of Origin 
(ROO) ตามกฎหมาย AEC และการออก
ใบอนุญาตส่งออก 

งาน 1 70,000 69,980 99.97 

ส่วนวิชาการและกฎหมาย                                                               355,200             354,805     99.88 

กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย  งาน 1 305,200 304,805 99.87 

กิจกรรมรุกขกร  ศูนย์ 1 50,000 50,000 100 

รวมท้ังสิ้น (บาท)    141,278,087  139,067,983 98.44 
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แผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินนอกงบประมาณ) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

กิจกรรม/ โครงการ หน่วย
นับ 

 ปริมาณงาน  งบประมาณ 
(บาท) 

 การเบิกจ่าย   % การ
เบิกจ่าย  

เงินฝากเงินบริจาค กรมป่าไม้ รหสั 00927 

 กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า ปีท่ี 2-6 ไร ่ 83 84,660 84,650 99.99 

เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน รหัส 00770 

กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า ไร ่ 25,259 31,826,820 31,805,693.90 99.93 

เงินฝากแผนกป่าไม้ รหัส 00930 

กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า ไร ่ 1,980 2,019,600 2,019,543 100 

กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค) 

งาน/ไร ่ 1/170 683,000 682,774.59 99.97 

บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน รหัส 10787 

กิจกรรมจดัหาครุุภณัฑ์ตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้รับบริจาค 

รายการ 30 635,000 633,000 99.69 

รวมท้ังสิ้น (บาท)   35,249,080 35,225,661 99.93 

 
 

แผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) 

กิจกรรม/ โครงการ หน่วย
นับ 

 ปริมาณงาน  งบประมาณ 
(บาท) 

 การเบิกจ่าย   % การ
เบิกจ่าย  

แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 

 กิจกรรมบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน ไร ่ 375 382,500 382,468.50 99.99 

โครงการจดัหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ท่ี
ชลประทาน (โครงการอ่างเก็บน้ าแม่สอด
ตอนบน จังหวัดตาก)  

ไร ่ 2,316 2,318,626 2,318,626 100 

โครงการจดัหาแหล่งน้ าและเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทาน ไร ่ 722 736,440 736,372 94.50 

โครงการจดัตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
แห่งชาติ  

ไร ่ 1,234.98 1,259,679.60 1,259,585.10 99.99 

รวมท้ังสิ้น (บาท)   4,697,340 6,641,659.40 99.54 
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แผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน่วยงานฝากเบิก) 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จ.ตาก 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562) 

กิจกรรม/ โครงการ หน่วยนับ  ปริมาณงาน  งบประมาณ 
(บาท) 

 การเบิกจ่าย   % การ
เบิกจ่าย  

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่คงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   

 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (แผนงานด้าน
การส่งเสริมประชาสัมพันธ์)  

งาน 1 412,500 412,500 100 

แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   

 โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลัง
ถูกไฟไหม้ "สร้างป่า สร้างงาน สรา้งรายได้" 

ไร่/
เครือข่าย 

900/30 4,050,000 4,044,600 99.87 

โครงการจ้างลูกจ้างผู้ช่วยงานเจา้หน้าท่ีป่าไม้
ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย คทช. ในการ
ส ารวจ การครอบครองที่ดินในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ 

คน 188 5,076,000 4,998,193.12 98.47 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม   

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
บ้านเลโพเด อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

งาน 1 1,004,050 คืนเงิน  

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
บ้านแพะ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

งาน 1 1,004,050 คืนเงิน  

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
บ้านกามาผาโด้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

งาน 1 856,148 คืนเงิน  

รวมท้ังสิ้น (บาท)   12,399,148 9,455,293.12 99.13 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ผลการด าเนินงานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กิจกรรม ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร รวม 
 

1. ด้านการป้องกัน 
    - ยึดคืนพ้ืนที่ป่า 
    - ด าเนินงานตาม ม. 25 

  
1,732.16 ไร่ 

- 

 
311.29 ไร ่

2,538.75 ไร่ 

 
394.86 ไร ่
129.05 ไร ่

  
2,438.31 ไร่ 
2,667.80 ไร่  

2. ป่าชุมชน 
 

372,667 ไร ่
(323 หมู่บา้น 282 

โครงการ) 

99,097 ไร ่
(185 หมู่บา้น 132 

โครงการ) 

99,448 ไร่  
(281 หมู่บา้น 195 

โครงการ) 

16974.03 ไร่ 
(789 หมู่บา้น 609 

โครงการ) 

3. ด้านส่งเสริมการปลูกป่า 
   - ฟ้ืนฟูป่า (ปี 44-63) 
   - ไม้เศรษฐกิจ (ปี 57-63) 
   - สร้างป่าสร้างรายได้ 

 
95,213 ไร ่
4,047 ไร่  

21,300 ไร ่

 
41,909 ไร ่
4,310 ไร ่
 3,500 ไร ่

 
12,976 ไร ่
7,657 ไร่  
3,500 ไร ่

 
150,098 ไร่  
16,014 ไร่  
28,300 ไร ่

4. ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ป่าไม้ (คทช.) (อนุญาตแล้ว) 

 
 11,946.51 ไร ่

 
794.26 ไร ่

 
4,233.26 ไร่ 

 
16,974.03 ไร่ 

5. พ้ืนที่คงสภาพป่า 
(ผลการแปลตีความภาพถ่ายฯ 
จากโครงการจัดท าข้อมูลสภาพ
พื้นที่ป่า  ปี  61-62) 

 
7,784,533.71 

ไร่ 

 
1,234,333.08 

ไร่ 

 
1,248,121.66 

ไร่ 

 
10,266,988.45 

ไร่ 

6. รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 
เพ่ือแผ่นดินสืบสานสู่ 100  
ล้านกล้า (ข้อมูล ณ วันที่ 16 
ธ.ค. 2563) 

1,793,674 กล้า 1,143,338 กล้า 895,049 กล้า 3,832,061 กล้า 
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1. บทบาทหน้าที่และภารกิจ 
 ๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ งาน
การเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะของส านักฯ 
 ๒) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 ๓) ด าเนินการด้านบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการของส านัก 
 ๔) วิเคราะห์และจัดท าแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 ๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 ส่วนอ านวยการ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้ 

 ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ การจัดท า การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืม การท าลาย
เอกสารทางราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2539 ตลอดจนร่างโต้ตอบหนังสือ ตวจสอบกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา 
  ๒) ปฏิบัติงานด้านบุคลากรในภาพรวมของส านัก 
  3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 ๒. ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการ
บันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
  2) รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารการเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย 
  3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 3. ฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1)  ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ ก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ งานคลัง
พัสดุ การควบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักา และการเบิกจ่ายพัสดุของส านัก 
  2)  ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
  3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 4. ฝ่ายแผนงาน ติดตามและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1) วิเคราะห์และจัดท าแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในภาพรวมของส านัก 
  2) ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักส่งกรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 
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  3) ประสานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของส านักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานใน
การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ ตลอดจนดูแลระบบเครือข่าย และถ่ายทอดความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปด าเนินการ
ตามข้ันตอนของแต่ละหน่วยงาน 

  5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 

2. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
 ๑) ข้าราชการ     จ านวน       6   อัตรา 
 ๒) ลูกจ้างประจ า   จ านวน              2 อัตรา 
 ๓) พนักงานราชการ  จ านวน    22 อัตรา 
 4) พนักงานจ้างเหมา  จ านวน      2 อัตรา 
                  รวม   จ านวน    32    อัตรา 

3. แผนปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ แผนการ
ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 กิจกรรมอ านวยการงาน
แผนงานและสารสนเทศ 
(ส่วนกลาง) 

1 งาน 1,570,600 1,562,615.98 99.49 

2 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการ
จัดการงานป่าไม้ 

- 3,701,467 3,699,967 99.96 

3 กิจกรรมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 งาน 280,000 279,910 99.97 

รวม  5,552,067 5,542,492.98 99.83 
  

4. ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ลงรับหนังสือราชการจ านวน  22,341  ฉบับ  หนังสือส่งราชการ  11,296  ฉบับ รวม  33,637 ฉบับ 
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 ฝ่ายการเงินและบัญชี  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

กิจกรรม 
การปฏิบัติงาน  

หน่วยวัด แผน ผล 
1. ตรวจสอบใบส าคัญ เงินนอกงบประมาณ เงินในงบประมาณ และงบจังหวัด 
งบกลาง งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน งบอุดหนุน 

 4,985 ชุด 

2 จัดส่งสวัสดิการ (งบกลาง) ส่งเบิกกรมป่าไม้  120 ชุด 
3. จัดส่งสวัสดิการ (งบกลาง) เบิกส านัก  240 ชุด 
4. ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินราชการ  61 ชุด 
5. ตรวจใบส าคัญหักล้างเงินยืมราชการ  61 ชุด 
6. เอกสารอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน  8 ราย 
7. จัดท าทะเบียนคุมสัญญาการเบิกเงิน  1 เล่ม 
8. จัดท ารายการผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  12 ชุด 
9. จัดท า ขจ. 05 (ปี 63)  800 ฉบับ 
10. เขียนเช็ค/จ่ายเช็ค  2,220 ฉบับ 
11. จัดท าทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  1 หน่วย 
12. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารตั้งเบิกในระบบ GFMIS ก่อนโหลดข้อมูล
เข้าระบบ (แบบ ขบ.) 

 3,949 ฎีกา 

13. ตรวจรายงานการโหลดข้อมูลการตั้งเบิกในระบบ  GFMIS  3,949 ฎีกา 
14. จัดท าสมุดเงินสดประจ าวัน  1 ฉบับ 
15. จัดท ารายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS (แบบ บช) กรณีหักล้างเงิน
ยืมและปรับปรุงบัญชี 

 5 รายการ 

16. เขียนใบรับใบส าคัญ  2 เล่ม 
17. จัดท าสมุดเงินคงเหลือประจ าวัน  1 เล่ม 
18. รวบรวมอกสารที่เบิกเรียบร้อยแล้ว (จ่ายผ่านส่วนราชการ)  1,108 ชุด 
19. ตั้งเบิกใบส าคัญผ่านระบบ GFMIS (ขบ.01 และ ขบ.03)  2,841 ฎีกา 
20. โอนเงินผ่าน KTB Corporate online ธนาคารกรุงไทย  130 รายการ 
21. จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  2,349 ฉบับ 
22. รวบรวมเอกสารที่เบิกจ่ายตรงร้านค้าเรียบร้อยแล้ว  3,149 ชุด 
23. เขียนใบเสร็จรับเงิน  9 เล่ม 
24. จัดส่งเงินรายได้แผ่นดิน  332 ชุด 
25. ปิดบัญชีประจ าวัน  12 เดือน 
26. จัดท ารับ – น าส่งเงิน   123 ชุด 
27. รายงานเงินนอกโอนให้กรมป่าไม้  12 ชุด 
28. รายงานประกอบงบทดลองในระบบ GFMIS  12 ชุด 
29. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รายวัน)  364 วัน 
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 ฝ่ายพัสด ุมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

กิจกรรม 
การปฏิบัติงาน  

หน่วยวัด แผน ผล 
1. ด าเนินการจัดซื้อและจัดจ้าง  50 ชุด 

2. จัดท าใบส าคัญที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ  528 ชุด 

3. ตรวจเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ  528 ชุด 

4. ท าการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจ้างเหมาท าสัญญา/ข้อตกลง  17 ชุด 

5. จัดท าใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (ใบ PO)  528 ชุด 

6. น าข้อมูลเข้าระบบ GFMIS และจัดท าข้อมูลหลักการขาย (ผข.01)  180 ชุด 

7. งานหนังสือเกี่ยวกับงานพัสดุทั้งหมด  35 ชุด  
 
 

  ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล 
 ๑) รวบรวมและจัดท าสรุปแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
ของหน่วยงานในสังกัด 
 ๒) ด าเนินการตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 61 กิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
   
 
ที ่
 

 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติงาน  

(บาท) 

งบประมาณ (บาท) ตามแผนปฏบิัติงานฯ 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบอื่น ๆ 

1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
งาน (กรมป่าไม้) 

141,278,087 41,942,500 90,574,887 5,720,000 3,040,700 

2 เงินนอกงบประมาณ 35,249,080 655,000 34,594,080 0 0 

3 เบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 4,697,339.60 0 4,697,339.60 0 0 

4 หน่วยงานฝากเบิก 12,399,148 9,906,398 2,492,750 0 0 

รวมท้ังสิ้น 193,623,654.60 52,503,898 132,359,056.60 5,720,000 3,040,700 
 
 3) ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของส านักฯ ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศป่าไม้ของหน่วยงาน ประสาน
การด าเนินงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานรักษาป่าติดตามการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานและรายงานผลการด าเนินการกับส านักแผนงานและสารสนเทศ (ศูนย์สารสนเทศ) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศป่าไม้ 
 4) บริหารงานและอ านวยการระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพ 
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 5) งานศูนย์บริการประชาชน สรุปจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 58  เรื่อง 

ช่องทางการติดต่อ 
จ านวน 
(เรื่อง) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เรื่อง) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(เรื่อง) 

1. ระบบรับเรื่องร้องเรียน ทส. (E-Petition) และ
ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 

14 14 - 

2. ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม 27 26 2 
3. รับรื่องร้องเรียนจากกรมป่าไม้ 6 4 2 

รวมทั้งสิ้น 47 38 4 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงานของส่วนอ านวยการ 
 

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณอาคารส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงานของส่วนอ านวยการ 
 

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณอาคารส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงานของส่วนอ านวยการ 
 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก 
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1. บทบาทหน้าที่และภารกิจ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการอนุญาตด้านการป่าไม้  
 2) ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบด้านการ
จัดการที่ดินป่าไม้ และการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 3) ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การ
ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ส่วนจัดการป่าไม้ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน 
  2) จัดท าแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  
  3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 2. ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม ้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1) ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดเขตที่ดินป่าไม้ และจัดท าฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าไม้ 
ตลอดจนการสอบสวนวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือท าประโยชน์พ้ืนที่ที่ราษฎรยื่นค าร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อน หรือหลัง
ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
  2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ และการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
กฎหมาย และนโยบายด้านการจัดที่ดินป่าไม้ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  
ป่าไม้ของประชาชนในท้องที่รับผิดชอบ 
  3) ด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ 
  4) ด าเนินการบริหารจัดการให้บริการหรือให้ความสะดวกแก่ประชาชน รวมตลอดถึงกระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือเป็นการควบคุม ดูแล รักษาหรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติหรือพ้ืนที่ป่าอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม ้
  5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 3. ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1) ปฏิบัติงานคุ้มครองพ้ืนที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพ่ือยุติการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า 

ส่วนจัดการป่าไม้ 
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  2) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพ้ืนที่ป่า และปฏิบัติการข่าวด าเนินการเกี่ยวกับ
การตรวจปราบปราม เพ่ือยับยั้งการบุกรุกท าลายป่า และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่า 
  3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
ทุกรูปแบบ 
  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 4. ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบแนวทางในการปฏิบัติด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 
  2) ควบคุม ก ากับ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับ
การอนุญาตด้านป่าไม้ 
  3) จัดท าฐานข้อมูลด้านการอนุญาต ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
หน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทางป่าไม้ บริการประชาชนที่มา
ติดต่อขออนุญาตให้ได้รับความสะดวก และรับทราบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
 ๑) ข้าราชการ     จ านวน       12   อัตรา 
 ๒) ลูกจ้างประจ า   จ านวน              1 อัตรา 
 ๓) พนักงานราชการ  จ านวน    26 อัตรา 
 4) พนักงานจ้างเหมา  จ านวน      8 อัตรา 
                  รวม   จ านวน    47    อัตรา 

3. แผนปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ กจิกรรม/โครงการ การปฏิบัติงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ แผน ผล 

1 กิจกรรมจดัการทีด่ินป่าไม ้ 1,000 ราย 1,064 
ราย 

835,000 834,790 99.97 

2 กิจกรรมจดัการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 1 งาน 1 งาน 10,000 9,880 98.80 
3 กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 1 พ้ืนท่ี 1 พ้ืนท่ี 75,000 75,000 100 
4 กิจกรรมโครงการบริหารจัดการทีด่ินป่าไม้

ทั้งระบบ 
18 นปพ. 18 นปพ. 5,133,300 5,125,603.81 99.85 

5 กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการจดัการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ 

32 หมู่บ้าน 32 หมู่บ้าน 2,057,300 2,057,290 99.99 

6 กิจกรรมประชาพิจารณร์่างกฎกระทรวงป่า
สงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุง
แผนที่แนวท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) เพื่อ
ประกาศเป็นกฎหมาย 

1 งาน 1 งาน 30,000 30,000 100 
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ที ่ กจิกรรม/โครงการ การปฏิบัติงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ แผน ผล 

7 กิจกรรมส ารวจทรัพยากรทีด่ินและป่าไมเ้พื่อ
จัดท าข้อมูลที่ดินและแผนท่ีขอบเขตที่ดินใน
พื้นที่ป่าไม้ถาวร 

1,800 ไร ่ 1,800 ไร ่ 318,000 318,790 99.99 

8 กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
เพื่อการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

11,484 ไร ่ 16,606-
0-74 ไร ่

235,400 235,400 
 

100 

9 กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัตติาม
ข้อก าหนดการใช้ที่ดินของผู้ไดร้ับการจัด
ที่ดินตามโครงการจดัที่ดินท ากินให้ชุมชน 

3,008 ไร ่ 3,008 ไร ่ 229,600 229,600 100 

10 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ทรัพยากรป่าไม ้

1 งาน 1 งาน 947,752 947,752 100 

11 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 1 งาน 1 งาน 3,180,000 3,165,986.99 99.55 
12 กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและ

หลักฐานในคดีป่าไม้ 
1 งาน 1 งาน 100,000 99,684 99.68 

13 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  1 รุ่น - 204,400 30,500 15.00 
14 กิจกรรมการบริการด้านการอนุญาต 1 งาน 1 งาน 16,000 16,000 100 
15 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

1 งาน 1 งาน 10,000 10,000 100 

16 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 1 งาน 1 งาน 150,000 150,000 100 
17 กิจกรรมตรวจสอบและออกหลกัฐานการ

อนุญาต ให้เขา้ท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวน
แห่งชาต ิ

11,484 ไร ่ 11,484 ไร ่ 161,000 161,000 100 

 รวม   9,801,752 9,613,458.99 98.08 
หมายเหตุ : กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษป์่า (รสทป.) ไมส่ามารถจัดฝึกอบรมได้ เนื่องจากมีการระบาดของโรค COVID - 19 

4. ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 4.1 กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้“โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” 
  การปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยส ารวจรังวัดแปลงที่ดินของ
ราษฎร ที่ปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์ตามภาพถ่ายทางอากาศสี ปี 2545 

ตารางแสดงพ้ืนที่ด าเนินการจัดการที่ดินป่าไม้โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(ป่าสงวนแห่งชาติ) 

แผนปฏิบัติงาน 
(ราย) 

ผลการปฏบิัติงาน 
จ านวน (ราย) จ านวน (แปลง) จ านวน(ไร่) 

จังหวัดตาก     
1. ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง 400 424 424 1,608-1-52 
2. ป่าช่องแคบ และป่าแมโ่กนเกน 150 164 164 179-3-42 
3. ป่าท่าสองยาง 250 257 257 354-0-90 
จังหวัดก าแพงเพชร     
- ป่าคลองวังเจ้า และป่าคลองสวนหมาก 200 219 219 1,554-2-98 

รวม 1,000 1,064 1,064 4,697-0-82 
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 ภาพการด าเนินงานกิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2 กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

  ร่วมระวังชี้แนวเขตที่ดินป่าไม้ เพ่ือไม่ให้เกิดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินรุกล้ าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ร่วมกับส านักงานท่ีดินในท้องที่จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 34 
 

 4.3 กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ  

  ด าเนินการส ารวจข้อมูลทรัพยากรนันทนาการในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ านวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่ ดอยม่อนคลุย ในเขตพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4 กิจกรรมโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ 

  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ในฐานะ คทช.อ าเภอ ปฏิบัติงาน สนับสนุนในการส ารวจ
ครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติในหมู่บ้านในพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการด าเนินงาน ตาม
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เป้าหมายด าเนินงาน จ านวน 18 หน่วย 
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 4.5 กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 

  การด าเนินงานตามนโยบาย โดยการน ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ลงสู่
การปฏิบัติ ภายใต้แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินละป่าไม้ โดยก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่จะน าเอามาตรการไป
ด าเนินการเป็นรายหมู่บ้าน โดยใช้ขอบเขตหมู่บ้านตามเขตการปกครอง สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดย
การจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรในพ้ืนที่ พ้ืนที่ด าเนินการ จ านวน 32 หมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 36 
 

 4.6 กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน 

ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร  

 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของราษฎรที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ถาวร เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎร และทราบ
ขอบเขตที่ชัดเจนในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและป้องกันการบุกรุกขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม 

ตารางแสดงพ้ืนที่ด าเนินการส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตท่ีดิน 

พื้นที่ด าเนินการ 
(ป่าไม้ถาวร) 

แผนปฏิบัติงาน
(ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 

จ านวน(ราย) จ านวน(แปลง) จ านวน(ไร่) 
จังหวัดตาก 737 ไร ่
1. ป่าในแผนการที่จะด าเนินการ 
หมายเลข 62 (ที่จัดสรรห้วยบง 
เนื้อท่ี 1.536 ตร.กม. กลับมา
เป็นป่าไม้) 

594 46 53 593-3-49 

2. ป่าประดาง –วังก์เจ้า 96 26 26 96-1-10 
3. ป่าแม่ระมาศ-ขะเนจื้อ 47 3 3 47-1-06 
จังหวัดสุโขทัย 1,063 ไร่ 
- ป่านครเดิฐ 1,063 83 102 1,092-2-32 

รวม 1,800 92 117 1,829-3-97 
 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 37 
 

 4.7 กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  

       ด าเนินงานในการจัดหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล ที่มีกรอบการด าเนินงานเป็นการอนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ให้จังหวัดน าไปจัดที่ดินเพ่ือให้ราษฎรสามารถเข้าอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติได้  ในลักษณะแปลง
รวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ 

ตารางแสดงพ้ืนที่ด าเนินการตรวจสอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

พื้นที่ด าเนินการ 
(ป่าสงวนแห่งชาติ) 

แผนปฏิบัติงาน
(ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 

จ านวน(ราย) จ านวน(แปลง) จ านวน(ไร่) 
1. ป่าคลองสวนหมาก และป่า
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

9,540 690 897 9,437-1-60 

2. ป่าแม่พันล า และป่าแม่มอก
จังหวัดสุโขทัย 

1,929 312 381 1,603-0-05 

3. ป่าแก่งสัก จังหวัดสุโขทัย 15 23 25 35-1-98 
4. ป่าแม่สอด จังหวัดตาก 
(เพ่ิมเติม) 

2,406 240 298 5,420-0-98 

รวม 13,890 1,265 1,601 16,496-0-61 
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 4.8 กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ท่ีดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัด
ที่ดินท ากินให้ชุมชน 

       ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16   แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และกรมที่ดินในฐานะคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ได้ด าเนินการจัด
ที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว 

ตารางแสดงพ้ืนที่ด าเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
(ป่าสงวนแห่งชาติ) 

แผนปฏิบัติงาน 
(ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 

จ านวน (ราย) จ านวน (แปลง) จ านวน (ไร่) 
1. ป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก 474 40 43 464-1-19 
2. ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าปิง จังหวัดตาก 534 77 81 511-0-13 
3. ป่าประจ ารักษ์ จังหวัดตาก 2,000 218 243 1,986-1-85 

รวม 3,008 335 367 2,961-3-17 
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 4.9 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

  ประสานงานเพ่ือสนับสนุนข้อมูล การข่าว บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพ่ือให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 

  บูรณาการงานป้องกันรักษาป่าร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง สนับสนุนงานป้องกันรักษาป่าใน
การใช้ระบบปฏิบัติการค้นหาพ้ืนที่เชิงรุก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความ
เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

  



 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 40 
 

 4.11 กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ 
  ขนย้ายไม้ของกลางมาเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยและเฝ้ารักษาไม้ของกลาง ด าเนินการตาม
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ตรวจพิสูจน์ไม้ ประเมินความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในคดีบุกรุก
พ้ืนที่ป่า ประสานงานและสืบสวนติดตามผลการด าเนินคดี 

 4.12 กิจกรรมการบริการด้านการอนุญาต 
  ติดตาม ก ากับ สนับสนุนการด าเนินงาน และตรวจสอบการขออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขต
พ้ืนที่ป่าไม้ ตรวจสอบและติดตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้  

 

 

 

 

 

 

 4.13 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

 ตรวจสอบไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ 
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 4.14 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
 ประสานคณะท างานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่าระดับจังหวัดและอ าเภอในการเตรียมความ
พร้อมป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้ค าแนะน าศูนย์ป่าไม้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 

 

 

 

 

 

 

 4.15 กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 ตรวจสอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายของกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่จะ
ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ประชาชนผู้ยากไร้ ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการใช้พ้ืนที่ป่าของผู้ได้รับอนุญาต 

 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 ๕.๑ เนื่องจากได้เกิดปัญหาสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ขึ้นท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผน
ที่กรมป่าไม้ก าหนดไว้  การติดต่อประสานงาน และการด าเนินงานในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก 

 ๕.๒ ยานพาหนะมีสภาพที่เก่าช ารุด  
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1. บทบาทหน้าที่และภารกิจ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติ การส่งเสริม
ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า 
 2) ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ ในพ้ืนที่รับผิดชอบด้าน
โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า ตามกฎหมายว่าด้วย  
ป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี ้

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1) ปฏิบัติงานด้านธุรการ และสารบรรณของส่วน 
 2) จัดท าแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของส่วน 
 3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 2. ฝ่ายโครงการพระราชด าริ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1) การเตรียมการรับเสด็จ การด าเนินการในพิธีการต่างๆ และประสานการด าเนินงานกับ
หน่วยงาน โครงการพระราชด าริ โครงการพิเศษ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เสนอแนะข้อคิดเห็นและ
แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน กรณี ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่รับผิดชอบ 
 3) ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชด าริ และให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่
ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้ 
 4) รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประสานงาน
อนุรักษ์ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูต้นไม้ ในเขตพ้ืนที่พิเศษและติดตามแผนงานในพื้นที่ 
 5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 3. ฝ่ายป่าชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1) ส่งเสริม พัฒนา การจัดการป่าชุมชน ด าเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทาง
ของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น และสถาบัน
ต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2538 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอ่ืน 

ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้
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 3) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
วนศาสตร์ชุมชนในระดับชุมชน เพ่ือการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน 
 4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 4. ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1) ก ากับ ควบคุม ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและฟ้ืนฟูป่าไม้ทุก
รูปแบบ การผลิตกล้าไม้เพ่ือสนับสนุนการปลูกป่าและการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ รวมทั้งการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  2) ส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน และ
การประกอบอาชีพด้านป่าไม้ 
  3) จัดท าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  4) ด าเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟ้ืนฟูป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน 

  5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ 

 ๑) ข้าราชการ     จ านวน       9  อัตรา 
 ๒) ลูกจ้างประจ า   จ านวน              1 อัตรา 
 ๓) พนักงานราชการ  จ านวน    18 อัตรา 
 4) พนักงานจ้างเหมา  จ านวน      - อัตรา 
                  รวม   จ านวน    28    อัตรา 

3. แผนปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ กจิกรรม/โครงการ แผนการ
ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าใน
สกุลเพื่อการอนุรักษ ์

160,000 กล้า   464,000  463,960 99.99 

2 กิจกรรมเพาะช ากล้าไมเ้พื่อเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว 890,000 กล้า 3,334,000 3,333,890 99.99 
3 กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 

 - บ ารุงป่าไม้ใช้สอย  
 - บ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6 
 - บ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10 
 - จัดท าแนวกันไฟ 

 
60 ไร ่

24,201 ไร ่
18,154 ไร ่
389 กม. 

35,649,620 
57,000  

24,685,000 
8,895,500 
1,912,120 

35,540,909 
56,968 

24,585,711.28 
8,894,304.88 

1,912,060 

99.69 
 

4 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
 

1,700 ไร ่ 4,202,000  4,156,344 98.91 

5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

3 จังหวัด 120,000 119,060 99.21 
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ที ่ กจิกรรม/โครงการ แผนการ
ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

6 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
เกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 

1 เครือข่าย 180,000 178,469 99.15 

7 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นทีเ่กษตรกรรม 

1,600 ไร ่ 272,000 271,795 99.92 

8 กิจกรรมโครงการปลูกป่าในพ้ืนท่ีโครงการฟื้นฟู
ป่าตามมาตรา 25 พระราชบญัญตัิป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีทีถู่กบุกรุก 

2,528 ไร ่ 9,869,200 9,868,763 99.99 

9 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ 

1,350 ไร ่ 5,265,000 5,182,510 98.43 

10 กิจกรรมโครงการเพาะช ากลา้ไมเ้พื่อฟื้นฟู
สภาพเขาสูงชันท่ีเสื่อมโทรมกลับคนืสู่สภาพป่า
ธรรมชาต ิ

1,140,000 กล้า 
 

3,326,100 3,316,079 99.70 

11 กิจกรรมโครงการเพาะช ากลา้ไมเ้พื่อเตรียม
จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ ่

140,000 กล้า 406,000 405,980 99.99 

12 กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ าเสือ่มสภาพบน
พื้นที่สูงชัน 

1 งาน 60,000 58,493 97.488 

13 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 9 ป่าชุมชน 3,040,700 3,040,699 100 
14 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 100 ไร ่ 219,000 218,965 99.98 
15 กิจกรรมพัฒนาป่าไมร้่วมกับองค์กรและ

เครือข่ายแบบบรูณาการ 
4/3 

แห่ง/จังหวัด 
80,000 80,000 100 

16 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า 
พัฒนาชาติ 

190 คน 57,000 57,000 100 

17 กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่า
ชุมชน พ.ศ. 2562 

1 งาน 300,000 299,683 99.89 

18 กิจกรรมจดัการทรัพยากรป่าไมเ้พือ่สนับสนุน
โครงการหลวง (เลอตอ) 

- 1,598,000 1,597,998 99.99 

19 กิจกรรมโครงการพัฒนาปา่ไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

- 1,161,500 1,161,369 99.98 

20 กิจกรรมโครงการสรา้งป่าสรา้งรายไดต้าม
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

3,000 ไร ่ 16,500,000 16,498,469 99.99 

21 กิจกรรมจดัการทรัพยากรป่าไมเ้พือ่สนับสนุน
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 

300/2 
ราย/หมู่บ้าน 

620,000 620,000 100 

22 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อ
สนับสนุนการรับรองถิ่นก าเนิด Rules of Origin 
(ROO) ตามกฎหมาย AEC และการออก
ใบอนุญาตส่งออก 

1 งาน 70,000 69,980 99.97 

รวม - 86,794,120 86,540,145 99.71 
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4. ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

 4.1 กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป  
โดยมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร รวมจ านวน 

45 แปลง เนื้อที่ 6,926 ไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 2 และ 3 

ตารางแสดงเนื้อที่ปลูกป่าทั่วไปในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ท้องที่จังหวัดตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร) 

 

 

 

 

 

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ (ไร่) แปลง  

1. จังหวัดตาก 3,000 19 

    1.1 ป่าท่าสองยาง 1,050 6 

    1.2 ป่าประจ ารักษ์ 150 1 

    1.3 ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง 1,300 8 

    1.4 ป่าแม่ตื่น 90 1 

    1.5 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา 320 2 

    1.6 ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง 90 1 

2. จังหวัดสุโขทัย 1,998 15 

    2.1 ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย 420 2 

    2.2 ป่าแม่ท่าแพ 860 6 

    2.3 ป่าเขาหลวง 288 3 

    2.4 ป่าประจ ารักษ์ 430 4 

3. จังหวัดก าแพงเพชร 1,928 11 

    3.1 ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย 270 2 

    3.2 ป่าแม่ระกา 1,320 7 

    3.3 ป่าคลองสวนหมากและคลองขลุง 338 2 

รวมทั้งสิ้น 6,926 45 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงานปลูกป่าทั่วไป 
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 4.2 กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า  
บ ารุงรักษาป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร รวมจ านวน 346 

แปลง เนื้อท่ี 87,046.445 ไร่ โดยแบ่งตามช่วงระยะเวลาการบ ารุงรักษาป่าออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
 1) การบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 จ านวน 265 แปลง เนื้อท่ี 51,119.445 ไร่  
 2) การบ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จ านวน 81 แปลง เนื้อที่ 35,927 ไร่  

ผลการด าเนินงานกิจกรรมบ ารุงรักษาป่า (บ ารุงป่าปีที่ 2-6 และจัดท าแนวกันไฟ) 
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ผลการด าเนินงานกิจกรรมบ ารุงรักษาป่า (บ ารุงป่าปีที่ 7-10 และจัดท าแนวกันไฟ) 
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 4.3 กิจกรรมโครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่า
ธรรมชาติ 

      สถานีเพาะช ากล้าไม้ จ านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก สถานีเพาะช ากล้าไม้ 
แม่สอด จังหวัดตาก สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย และสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร  ปฏิบัติงาน
เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป จ านวน 1,140,000 กล้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.4 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ 

      สถานีเพาะช ากล้าไม้ จ านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก สถานีเพาะช ากล้าไม้
แม่สอด จังหวัดตาก สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย และสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร  ปฏิบัติงาน
เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป จ านวน 160,000 กล้า 
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 4.5 กิจกรรมโครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อเตรียมจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ 

      สถานีเพาะช ากล้าไม้ จ านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก สถานีเพาะช ากล้าไม้
แม่สอด จังหวัดตาก สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย และสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร ปฏิบัติงาน
เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป จ านวน 140,000 กล้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.6 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

      สถานีเพาะช ากล้าไม้ จ านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก สถานีเพาะช ากล้าไม้
แม่สอด จังหวัดตาก สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย และสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร  ปฏิบัติงาน
เพาะช ากล้าไมข้นาดใหญ ่จ านวน 150,000 กล้า และเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป จ านวน 507,500 กล้า 

 1) เพาะช ากล้าไม้ขนาดใหญ่ 
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 2) เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.7 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลสวนป่าที่ขึ้นทะเบียน พร้อมทั้งส ารวจ และเก็บข้อมูลภาคสนามตามหลัก
วิชาการป่าไม้ จ านวน 330 แปลงตัวอย่างในพ้ืนที่จังหวัดตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร เพ่ือน าข้อมูลไปจัดท า
ระบบฐานข้อมูล 
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 4.8 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสร้างสวนป่า 

      โดยด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายที่ได้รับการจัดตั้ง และจัดตั้งเครือข่ายใหม่ จ านวน 3 
เครือข่าย ในท้องที่จังหวัดตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร พร้อมทั้งคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบสาขาอาชีพปลูกสวน
ป่า จ านวน 3 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4.9 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

      โดยด าเนินการสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่เกษตรกร จ านวน 200 กล้า/ไร่ รวมจ านวน 340 ,000 กล้า 
และสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2560 - 2563 ในท้องที่จังหวัดตาก 
สุโขทัย และก าแพงเพชร จ านวน 3,438 ไร่ รวมเป็นเงิน 3,080,000 บาท  
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 4.10 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 

        โดยด าเนินการสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 กล้า/ไร่ เนื้อที่ 
1,600 ไร่ รวมจ านวน 80,000 กล้า ในท้องที่จังหวัดตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.11 กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 
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 4.12 กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  4.13 กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน  
โดยด าเนินการจัดตั้งป่าชุมชน จ านวน 21 หมู่บ้าน ในท้องที่จังหวัดตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร 
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 4.14 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 

โดยด าเนินการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชนจ านวน 336 หมูบ่้าน ในท้องทีจ่ังหวัดตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.15 กิจกรรมการจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 

          โดยด าเนินการจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน จ านวน 95 หมู่บ้าน ในท้องที่
จังหวัดตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร 
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 4.16 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

          โดยด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ จ านวน 4 โครงการ 
และจัดท าโครงการพุทธอุทยาน จ านวน 1 โครงการ ในท้องที่จังหวัดตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.17 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  

          โดยด าเนินการบ ารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนในท้องที่จังหวัดตาก เนื้อท่ี 100 ไร่ จังหวัด
สุโขทัย เนื้อท่ี 50 ไร่ และจังหวัดก าแพงเพชร เนื้อที่ 50 ไร่ 
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 4.18 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 
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1. บทบาทหน้าที่และภารกิจ 
 1) ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการและการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนวิทยาการด้านอื่นที่เก่ียวข้อง
ในพ้ืนที ่
 2) สนับสนุน ประสานและส่งเสริมหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลองทาง
วิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ 
 3) เผยแพร่กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการด าเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ส่วนวิชาการและกฎหมาย ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน 
  2) จัดท าแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผล
การปฏิบัติงานของส่วน 
  3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2. ฝ่ายวิชาการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1) เสนอแผนงานและโครงการ เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาการป่าไม้ 
  2) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และหน่วยงานอ่ืน  
เพ่ือสนับสนุนและด าเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศ และของกรมป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  3) ศึกษา วิเคราะห์ การส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิจัย ฝึกอบรม และบริการ
ทางวิชาการด้านป่าไม้ รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยป่าไม้ 
  4) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
  5) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 3. ฝ่ายกฏหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1) ด าเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3) ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4) ด าเนินการสืบสวนสอบสวนการร้องเรียน ตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกับคดีการติดตามผล
การด าเนินคดีด้านป่าไม ้
  5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ส่วนวิชาการและกฎหมาย 
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2. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
 ๑) ข้าราชการ     จ านวน       8   อัตรา 
 ๒) ลูกจ้างประจ า   จ านวน              - อัตรา 
 ๓) พนักงานราชการ  จ านวน      10 อัตรา 
 4) พนักงานจ้างเหมา  จ านวน      1 อัตรา 
                  รวม   จ านวน      19  อัตรา 

3. แผนปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ กจิกรรม/โครงการ แผนการปฏิบัติงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 กิจกรรมอ านวยการแผนงานและสารสนเทศ 1 งาน 20,000 20,000 100 
3 กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย 

 - บ ารุงแหล่งผลติเมล็ดพันธ์ุไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี 
 - บ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7 – 10 (พื้นที่ 65 ไร่) 
 - แนวกันไฟ 

1 งาน 
20 ไร ่
65 ไร ่
2 กม. 

305,200 
118,000 

31,900 
10,300 

304,805 
117,980 
117,980 

10,058 

99.87 

4 กิจกรรมรุกขกร 1 ศูนย ์ 50,000 50,000 100 
 รวม  375,200 374,805 99.89 
 
  4. ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

 4.1 กิจกรรมรุกขกร 

 บ ารุง ดูแลต้นไม้ทรงปลูก ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก และโรงเรียนบ้าน
หินดาด อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
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 4.2 กิจกรรมบ ารุงรักษาป่าปีท่ี 7-10  
 สถานีวนวัฒวิจัยลานสาง ท้องที่ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เนื้อที่ 15 ไร่ 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 กิจกรรมบ ารุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุมากกว่า 10 ปี  

แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุมากกว่า 10 ปี ปีที่ปลูก 2508 สถานีวนวัฒวิจัยลานสาง ท้องที่ต าบล 
แม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เนื้อท่ี 12.5 ไร่ 
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 4.4 กิจกรรมจัดท าแนวกันไฟ ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

 สถานีวนวัฒวิจัยลานสาง ท้องที่ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เนื้อที่ 15 ไร่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานศูนย์ป่าไม้จังหวัด 
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1. บทบาทหน้าที่และภารกิจ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ และทบทวนสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพ และ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 2. เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรป่าไม้ และจัดท ารายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด ตลอดจนประสานด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด 
 3. ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต และการให้บริการด้านป่าไม้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการส ารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมป่าไม้ และ
จัดท าฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด 
 4. ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
  2) จัดท าแผน ใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุม ติดตาม รวบรวมและจัดท ารายงานผลปฏิบัติงาน
แผนงาน/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
  3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
 2. ฝ่ายจัดการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1) เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และ
การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท ารายงาน
สถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด 
  2) ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตด้านป่าไม้ และการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
ของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการจัดการที่ดินป่าไม้  
การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และการอนุญาต 
  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย   
   
 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัด 
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 3. ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม ้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1) เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านโครงการพระราชด าริและ
กิจการพิเศษ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  2) สนับสนุนการส ารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมป่าไม้ และจัดท า
ฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด 
  3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการฟ้ืนฟูป่าการส่งเสริมปลูก
ไม้เศรษฐกิจ การจัดการป่าชุมชน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 4. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1) ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งประสานการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ในขอบเขตท้องที่อ าเภอที่รับผิดชอบ 
  2) ด าเนินการและประสานการด าเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การ
จัดการที่ดินป่าไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าของประชาชน 
ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ 
  3) เป็นหน่วยงานบริการเกี่ยวกับการยื่นค าขอ การแจ้งความประสงค์ การจดทะเบียนและอ่ืนๆ ใน
การขอรับอนุญาตด้านป่าไม้ การขอบริการทางวิชาการ รวมทั้งการประสาน การจัดการเรื่องร้องเรียน 
  4) ด าเนินการจัดท ารายงานแผนและผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
  5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้ 
  4.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   (1) ด าเนินการจัดท ารายงานแผนและผลการปฏิบัติงาที่รับผิดชอบ 
   (2) ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบ และงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมป่าไม้ 
   (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

  4.2 งานป้องกันและจัดการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

   (1) ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ เพื่อปราบปรามการกระท าผิดตามมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ป่าไม ้
   (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดินป่าไม้ การรับรองแนวเขตป่าไม้ การระวังชี้แนวเขต 
ป่าไม้ ตลอดจนร่วมพิจารณา และตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   (3) ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
   (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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  4.3 งานส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

   (1) ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน ประชาชน และพ้ืนที่ของรัฐ ถ่ายทอด
ความรู้ และสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมการปลูกป่าทุกรูปแบบ และ
ด าเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   (2)  รับค าขอ ร่วมตรวจสอบ การรับรองการป่าไม้ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 โดยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) มีศูนย์ป่าไม้จังหวัดในการประสานงานด้านป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัด
ตามอ านาจหน้าที่ของส านักฯ 3 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์ป่าไม้ตาก ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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 ศูนย์ป่าไม้ตาก ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ 1 ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  รหัสไปรษณีย์ ๖๓๐๐๐ 
มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ท้องที่จังหวัดตากในนามส านักฯ เพ่ือสนับสนุนและร่วมมือในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

1. พื้นที่รับผิดชอบ 

 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อท่ี 4,194,003.71 ไร่ (15  ป่า) 
        - ป่าคงสภาพ  2.854  ล้านไร่ 
        - ไม่มีสภาพป่า 1.339  ล้านไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ป่าไม้ตาก 
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2. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
 ๑) ข้าราชการ     จ านวน     25   อัตรา 
 ๒) ลูกจ้างประจ า   จ านวน            29 อัตรา 
 ๓) พนักงานราชการ  จ านวน    85 อัตรา 
 4) พนักงานจ้างเหมา  จ านวน  109 อัตรา 
                  รวม   จ านวน  248    อัตรา 

 หน่วยงานภาคสนาม 

 1. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้   จ านวน  9   หน่วย 
 2. หน่วยป้องกันรักษาป่า    จ านวน  20 หน่วย 
 3. ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้   จ านวน  6   ชุดปฏิบัติการ 
 4. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า  จ านวน  3   หน่วย 
 5. สถานีเพาะช ากล้าไม้   จ านวน 2   สถานี 

3. ผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ป่าไม้ตากได้รับแผนงานและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 - ๓๐ กันยายน 2563) เพ่ือปฏิบัติงานจากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ที่ ๔ (ตาก) จ านวน 25 กิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 82,535,700 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ กิจกรรม / โครงการ 
การปฏิบัติงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็น
ร้อยละ แผน ผล 

1 ก.ป้องกันและปราบปรามการบุกรกุ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ (20 หน่วย) 

147 147 15,507,100 15,507,100 100.00 

2 ก.พัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 
(ชุดปฏิบัติการ 2 ชุด) 

183 183 1,268,800 1,268,800 100.00 

3 ก.บริการดา้นการอนุญาต 100 116 28,000 28,000 100.00 
4 ก.ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ 

ผลิตภณัฑ์ไม้และถ่านไมฯ้ 
2 4 8,000 8,000 100.00 

5 ก.อ านวยการแผนงานและสารสนเทศ 
(ส่วนกลาง) 

1 งาน 1 งาน 40,000 40,000 100.00 

6 ก.เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษา
ป่าและควบคุมไฟป่า (ศูนย์ป่าไม้+TOR 
ของ นปพ.+งบเครือข่าย 30 หน่วย ) 

15 ป่า 
30 เครือข่าย 

15 ป่า 
3 เครือข่าย 

2,550,000 2,550,000 100.00 

7 ก.ป้องกันไฟป่าและควบคมุหมอกควัน  
(แนวกันไฟ 8 อ าเภอ) 

225 225 1,156,500 1,156,500 100.00 

8 ก.เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า 
(แนวกันไฟ อ าเภออุ้มผาง) 

15 15 77,100 77,100 100.00 

9 ก.เพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ 
(จัดซื้อรถยนต์ของศูนยต์าก) 

1 1 829,000 732,600 88.37 

10 ก.เพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีคา่ใน
สกุลเพื่อการอนุรักษ ์

160,000 
กล้า 

160,000 
กล้า 

464,000 463,960 99.99 
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ที ่ กิจกรรม / โครงการ 
การปฏิบัติงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็น
ร้อยละ แผน ผล 

11 ก.เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิม่พื้นท่ีสีเขยีว 375,000
กล้า 

375,000
กล้า 

1,464,000 1,463,920.12 99.99 

12 ก.บ ารุงรักษาป่า 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 25,146,500 23,775,455.1 94.55 
13 ก.โครงการปลูกป่าในพ้ืนท่ีโครงการ

ฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 และพื้นท่ีที่ถูกบุกรุก 

1,480 ไร ่ 1,480 ไร ่ 5,772,000 5,772,000 100 

14 ก.โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ 

1,350 ไร ่ 1,350 ไร ่ 5,265,000 5,265,000 100 

15  ก.โครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อฟื้นฟู
สภาพเขาสูงชันท่ีเสื่อมโทรมกลับคนืสู่
สภาพป่าธรรมชาต ิ

760,000 
กล้า 

760,000 
กล้า 

2,217,400 2,204,317.7 99.40 

16 ก.โครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อเตรยีม
จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ ่

60,000 
กล้า 

60,000 
กล้า 

174,000 173,980 99.99 

17 ก.โครงการปลูกป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบน
พื้นที่สูงชัน 

1 งาน 1 งาน 40,000 40,000 100 

18 ก.ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 10 ป่าชุมชน 10 ป่าชุมชน 1,156,800 1,156,799.45 99.99 
19 ก.พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและ

เครือข่ายแบบบรูณาการ 
1 แห่ง 

1 จังหวัด 
1 แห่ง 

1 จังหวัด 
40,000 40,000 100 

20 ก.พัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า 
พัฒนาชาติ 

70 คน 70 คน 21,000 21,000 100 

21 ก.จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุน
โครงการหลวง (เลอตอ) 

  1,598,000 1,597,998 99.99 

22 ก.โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

  1,111,500 1,111,497 99.99 

23 ก.โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

3,000 ไร ่ 3,000 ไร ่ 16,500,000 1,649,686 99.99 

24 ก.เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อ
สนับสนุนการรับรองถิ่นก าเนิด Rules 
of Origin (ROO) ตามกฎหมาย AEC 
และการออกใบอนุญาตส่งออก 

1 งาน 1 งาน 30,000 29,980 99.93 

25 ก.บริหารจดัการงานวิจยั 1 งาน 1 งาน 305,200 305,200 100 
รวม 818 836 82,535,700 65,778,967 79.70 
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4. ผลการปฏิบัติงานรายกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.1 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  

 

 การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

  

  

 

 

   

  

งานที่รับผิดชอบ จ านวน/ครั้ง หมายเหตุ 
*ไฟป่า 
     - รายงานการประชุม 
     - ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า 
     - ลาดตระเวนควบคุมไฟป่า 

 
32 

423 
420 

 
ประชุมทสจ.ตาก ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 
 

**ประสานการด าเนินการ 109  
คดีไฟป่า 
    - คดีมีผู้กระท าผิด 
    - คดีไม่พบผู้กระท าผิด 

236 
19 (คดี) 

217 (คดี) 

พื้นที่เสียหาย ผู้ต้องหา 15 คน  
  จ านวน    256-3-06 ไร่ 
  จ านวน 6,589-3-93 ไร่ 
  รวม     6,846-2-99 ไร ่

***สคฟ.4 1 เก็บข้อมูลครั้งเดียว 
    สคฟ.5 5  
    สคฟ.9 2  
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 4.2 การลาดตระเวนพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของศูนย์ป่าไม้ตาก 
  ประชุมวางแผน ( 3 ครั้ง/เดือน) ลาดตระเวนพื้นท่ี เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563 
จ านวน 156 ครั้ง 
 

 
 
 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4.3 การขออนุญาตกิจการอุตสาหกรรมป่าไม้ทุกประเภทท้องที่จังหวัดตาก 

รายการ จ านวน/(ราย) หมายเหตุ 
ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง 86  
ใบอนุญาตตั้งโรงงานค้าไม้แปรรูป 15  
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรฯ 12  

รวม 113  

*** ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนท่ีรวมทั้งหมด 1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จ านวน  221  ฉบับ 
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 4.4 การตรวจปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในท้องที่จังหวัดตาก  
(1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ท้องทึ่ จ ำนวน จ ำนวน กำรบุกรุก หมำยเหตุ

อ ำเภอ คดี ผู้ต้องหำ แผ้วถำงป่ำ

คน ท่อน ม.3 ผ/ล ม.3 ท่อน ม.3 ผ/ล ม.3 (ไร่)

บ้ำนตำก 5  - 5 0.68 1 0.02 11 3.26 21 0.426  19-0-83

แมส่อด 54 9 133 39.55 423 9.196 110 43.93 227 2.12  83-1-78

พบพระ 25 5 27 3.00 16 1.22  165-0-79

สำมเงำ 23  - 18 1.69 157 10.045 301 5.83  307-2-77

ท่ำสองยำง 51 6 95 25.25 147 1.56 8 5.05 671 16.335  236-3-40

วังเจ้ำ 20 1 74 9.43 55 1.56 38 4.98 55 3.62  60-1-53

แมร่ะมำด 39 6 6 2.83 40 0.58 280 8.58  249-2-14

เมอืง 35 3 59 3.33 25 0.14 148 12.09  532-2-53

อุ้มผำง 11 1 25 6.65 173 4.07 3 12.67  77-0-87

รวม 263 31 415 89.41 864 17.126 502 95.025 1571 38.131  1,732-0-64

   

คดีไม ้93 คดี  ผู้ต้องหำ   13 คน

1.รถแบคโฮ  1 คัน คดีพ้ืนที ่170  คดี ผู้ต้องหำ  18 คน

2.รถแบคโฮดัดแปลงส ำหรับคีบไม ้1 คัน ของป่ำ 2 คดี ผู้ต้องหำ 6 คน

3.รถแทรคเตอร์ล้อยำง (รถตัก) 1 คัน หัวบุก 1,500 กิโลกรัม

4.รถยนต์กระบะ 6 คัน ซำกกระรอก 1 ตัว

5.รถจักรยำนยนต์ 4 คัน ซำกนก 1 ตัว

6.รถไถนำเดินตำมพร้อมสำล่ีพ่วง 2 คัน ซำกไก่ปำ 1 ตัว

7.รถไถล้อยำงพร้อมพำนหน้ำและพำนหลัง 1 คัน ของกลางพบในท่ีเกิดเหตุ

8.รถจักรยำนยนต์ 4 คัน 6 รำยกำร 16 ชิ้น

9.รถไถเดินตำมพร้อมผำน 1 คัน  

10.เล่ือยโซ่ยนต์ พร้อมบำร์และโซ่ 5 เคร่ือง

11.เล่ือยโซ่ยนต์ไฟฟ้ำดัดแปลง 4 เคร่ือง

12.อ่ืนๆ 64 รำยกำร 53 ชิ้น 

สักแปรรูป กระยำเลยท่อน กระยำเลยแปรรูป

อุปกรณ์การกระท าผิด

สรุปผลกำรตรวจปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไมใ้นท้องทีจั่งหวัดตำก

ของศูนย์ป่ำไมต้ำก

ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563

ไมข้องกลำงทีต่รวจยึดได้

สักท่อน



 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 72 

 
 
 
 

 ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๗ ถนนประเวศนคร ต าบลธานี อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
รหัสไปรษณีย์ 64000 (ส านักงานป่าไม้จังหวัดสุโขทัยเดิม) มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) และด าเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดตามอ านาจหน้าที่ของส านัก 

1. พื้นที่รับผิดชอบ 

 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อท่ี 985,992.02  ไร่ (12 ป่า) 
        - ป่าคงสภาพ  0.700  ล้านไร่ 
        - ไม่มีสภาพป่า 0.285  ล้านไร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 
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2. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
 ๑) ข้าราชการ     จ านวน      13   อัตรา 
 ๒) ลูกจ้างประจ า   จ านวน             13 อัตรา 
 ๓) พนักงานราชการ  จ านวน     70 อัตรา 
 4) พนักงานจ้างเหมา  จ านวน     20    อัตรา  
        รวม   จ านวน   116   อัตรา 

 หน่วยงานภาคสนาม 

 1) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้   จ านวน  4   หน่วย 
 2) หน่วยป้องกันรักษาป่า   จ านวน  9   หน่วย 
 3) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้   จ านวน  2   ชุดปฏิบัติการ 
 4) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า  จ านวน  1   หน่วย 
 5) สถานีเพาะช ากล้าไม้   จ านวน 1   สถานี 

3. ผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ป่าไม้สุโขทัยได้รับแผนงานและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 - ๓๐ กันยายน 2563) เพ่ือปฏิบัติงานจากส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ ๔ (ตาก) จ านวน ๑6 กิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,776,605 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 74 

ตารางแสดงผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ปริมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
แผน ผล 

 รวมทั้งสิ้น   7,776,605 7,726,605 99.36 
1 อ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ (งบด าเนนิงาน) 
 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 12 

เดือน 
12 เดือน 50,0๐๐ 49,860.30 99.89 % 

 1.2 ค่าสาธารณปูโภค 12 
เดือน 

12 เดือน 20,0๐๐ 20,0๐๐ 100 % 

2 บริการด้านการอนุญาต (งบด าเนินงาน) 
 2.1 ตรวจสอบการขออนุญาตให้เข้าท า

ประโยชน์ในเขตพื้นที่ปา่ไม้ 
 7 ราย    

 2.2 ตรวจสอบติดตามเงื่อนไขการอนุญาต
ให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นทีป่่าไม้ 

 7 ราย    

 2.3 ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบ
กิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 

 -    

 2.4 ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุก
ประเภท 

 110 
ราย 

   

 2.5 ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้สัก  
ไม้ยาง ไม้พะยงู ไมช้ิงชนัฯ ในทีด่ิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

  -    

 2.6 ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ใน
พื้นที่ปา่ที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อท าประโยชน์ 

80ราย - 24,000 24,000 100 % 

 2.7 ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ใน 
เขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

 1 ราย    

 2.8 ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ใน 
เขตทางหลวง 

 3 ราย    

 2.9 ตรวจสอบการขออนุญาตเก็บหา 
ของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 -    

 2.10 ตรวจสอบการขออนุญาตค้าของ 
ป่าหวงห้าม 

 -    

 2.11 ตรวจวัดประทับตราไม ้  -    
 2.12 รวบรวมข้อมูลการอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยการปา่ไม ้
 -    

3 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (งบรายจ่ายอื่น) 
 3.1 กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน 5 หมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน   100 % 
 3.2 กิจกรรมการต่ออายุโครงการป่า

ชุมชน 
85

หมู่บ้าน 
85

หมู่บ้าน 
603,500 603,500 100 % 

 3.3 กิจกรรมการจัดท าแนวเขตและแบ่ง
บริเวณการใช้ประโยชนป์่าชุมชน 

20 
กิโลเมตร 

20 
กิโลเมตร 

  100 % 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ ปริมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
แผน ผล 

4 พัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาต ิ
 4.1 งบด าเนินงาน 30 คน 30 คน 18,๐00 18,๐00 100 % 
5 พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ (งบด าเนินงาน) 
 5.1 กิจกรรมโครงการพัฒนาปา่ไม้ร่วมกับ

องค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
1 จังหวัด 1 จังหวัด     

   20,000 
 

20,000 
100 % 

 5.2 กิจกรรมประสานงานและส่งเสริม
เครือข่ายป่าชุมชน 

1 แห่ง 1 แห่ง   100 % 

6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า (งบด าเนินงาน) 
 6.1 ประชาสัมพันธ์รับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 

เครือข่าย 
1 

เครือข่าย 
  100 % 

 6.2 ส ารวจพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

  100 % 

 6.3 ส ารวจข้อมูลความต้องการไม้/ 
แหล่งรับซื้อไม้ 

1 จังหวัด 1 จังหวัด 24,080 24,080 100 % 

 6.4 เกษตรกรต้นแบบคัดเลือกเกษตรกร
ดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนปา่ 

1 ราย 1 ราย   100 % 

 6.5 ส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร ร้อยละ 80 ร้อยละ 80   100 % 

7 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม (งบด าเนนิงาน) 
 7.1 ประชาสัมพันธ์ รับเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ 
300 ไร ่ 300 ไร ่   100 % 

 7.2 ส ารวจและจัดท าทะเบียนเกษตรกร 100 ไร ่ 100 ไร ่   100 % 

 7.3 ให้ค าแนะน าทางวชิาการดา้นการ
ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม ้

3 ครั้ง 3 ครั้ง 8,905 8,905 100 % 

 7.4 ส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80   100 % 

 7.5 ติดตามผลการด าเนินโครงการ 3 ครั้ง 3 ครั้ง   100 % 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ ปริมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
แผน ผล 

8 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
 งบเงินอุดหนุน จ านวนเงิน 760,000 บาท 
 งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 19,920 บาท 
 8.1 ประชาสัมพันธ์และจัดท าทะเบียน

เกษตรกร 
300 ไร ่    100 % 

 8.2 ให้ค าแนะน าทางวชิาการดา้นการ
ปลูกและบ ารุงรักษาป่า 

7 คร้ัง    100 % 

 8.3 สนับสนุนกลา้ไม้แก่เกษตร 60,000
กล้า 

    

 8.4 การสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟัน
ยาวแก่เกษตรกรปี 2563 (ปีที่1)  

300 ไร ่ 300 ไร ่   100 % 

 8.5 การสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟัน
ยาวแก่เกษตรกรปี 2562 (ปีที่2)  

300 ไร ่ 300 ไร ่ 779,920 779,920 100 % 

 8.6 การสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟัน
ยาวแก่เกษตรกรปี 2561 (ปีที่3)  

200 ไร ่ 200 ไร ่   100 % 

 8.7 การสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟัน
ยาวแก่เกษตรกรปี 2560 (ปีที่4)  

100 ไร ่ 100 ไร ่   100 % 

 8.9 ส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

  100 % 

 8.10 ติดตามผลการด าเนินโครง 7 คร้ัง 7 คร้ัง   100 % 
9 ส่งเสริมและพัฒนาการปลกูไม้เศรษฐกิจ 

 9.1 ส ารวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจที่ขึ้น
ทะเบียนสวนป่า 

1 จังหวัด 1 จังหวัด   100 % 

 9.2 ติดตามและให้ค าแนะน าเก่ียวกับ
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
สวนปา่ พ.ศ. ๒535 

1 จังหวัด 1 จังหวัด 33,200 
 

33,200 
 

100 % 

 9.3 ติดตามผลการด าเนินโครงการ 1 คร้ัง 1 คร้ัง   100 % 

10 กิจกรรมป้องกันและปราบปราม (งบด าเนินงาน) 
 10.1 หน่วยป้องกันรักษาปา่ที่ สท.1 

(ศรีสวรรค์) 
1 งาน 1 งาน 570,900 570,900 100 % 

 10.2 หน่วยป้องกันรักษาปา่ที่ สท.2 
(บ้านใหม่) 

1 งาน 1 งาน 445,400 445,400 100 % 

 10.3 หน่วยป้องกันรักษาปา่ที่ สท.3 
(ลานหอย) 

1 งาน 1 งาน 274,000 274,000 100 % 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ ปริมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
แผน ผล 

 10.4 หน่วยป้องกันรักษาปา่ที่ สท.5  
(วังลึก) 

1 งาน 1 งาน 340,500 340,500 100 % 

 10.5 หน่วยป้องกันรักษาปา่ที่ สท.7  
(ห้วยทรวง) 

1 งาน 1 งาน 340,500 340,500 100 % 

 10.6 หน่วยป้องกันรักษาปา่ที่ สท.8  
(ห้วยไคร้) 

1 งาน 1 งาน 266,000 266,000 100 % 

 10.7 หน่วยป้องกันรักษาปา่ที่ สท.9  
(หนองยาง) 

1 งาน 1 งาน 174,000 174,000 100 % 

 10.8 หน่วยป้องกันรักษาปา่ที่ สท.11  
(แม่เทิน) 

1 งาน 1 งาน 1,089,900 1,089,900 100 % 

 10.9 หน่วยป้องกันรักษาปา่ที่ สท.12  
(ดอนระเบียง) 

1 งาน 1 งาน 778,900 778,900 100 % 

11 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 
 11.1 ชุดปฏิบัติการพิเศษปา่ไมสุ้โขทัย 1 งาน 1 งาน 634,400 634,400 100 % 
12 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
 12.1 ศูนย์ป่าไมสุ้โขทัย (งบด าเนินงาน) 12 ครั้ง 12 ครั้ง 50,000 50,000 100 % 
 12.2 หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ 

ทุ่งเสลี่ยม  
(งบลงทุน) กิจกรรมท าแนวกันไฟ  
(งบเงินอุดหนนุ) กิจกรรมหมู่บ้าน
เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน
และควบคุมไฟปา่  

 
 

10 ก.ม. 
1 

หมู่บ้าน 

 
 

10 ก.ม. 
1 

หมู่บ้าน 

 
 

51,400 
50,000 

 
 

51,400 
50,000 

 
 

100 % 
100 % 

 12.3 หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ 
บ้านด่านลานหอย 
(งบลงทุน) กิจกรรมท าแนวกันไฟ  
(งบเงินอุดหนนุ) กิจกรรมหมู่บ้าน
เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน
และควบคุมไฟปา่  

 
 

20 ก.ม. 
3 

หมู่บ้าน 

 
 

20 ก.ม. 
3 

หมู่บ้าน 

 
 

102,800 
150,000 

 
 

102,800 
150,000 

 
 

100 % 
100 % 

 12.4 หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ 
ศรีสัชนาลัย 
(งบลงทุน) กิจกรรมท าแนวกันไฟ  
(งบเงินอุดหนนุ) กิจกรรมหมู่บ้าน
เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน
และควบคุมไฟปา่  

 
 

30 ก.ม. 
6 

หมู่บ้าน 

 
 

30 ก.ม. 
6 

หมู่บ้าน 

 
 

154,200 
300,000 

 
 

154,200 
300,000 

 
 

100 % 
100 % 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ ปริมาณ งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

แผน ผล 
13 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑไ์ม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
 13.1 ศูนย์ป่าไมสุ้โขทัย (งบด าเนินงาน) 1 งาน 1 งาน 8,000 8,000 100 % 
14 กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า  
 (งบด าเนินงาน) 12 ครั้ง 12 ครั้ง 50,000 50,000 100 % 
 14.1 หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ 

ทุ่งเสลี่ยม  
1 

เครือข่าย 
1 

เครือข่าย 
2,000 2,000 100 % 

 14.2 หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ 
ศรีสัชนาลัย  

6 
เครือข่าย 

6 
เครือข่าย 

12,000 12,000 100 % 

 14.3 หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ 
บ้านด่านลานหอย  

3 
เครือข่าย 

3
เครือข่าย 

6,000 6,000 100 % 

15 โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้สร้างปา่ สร้างงาน สร้างรายได้ 10 เครือข่าย 30 ราย 
 15.1 หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ 

ทุ่งเสลี่ยม  
1 

เครือข่าย 
1 

เครือข่าย 
81,100 81,100 100 % 

 15.2 หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ 
ศรีสัชนาลัย  

6 
เครือข่าย 

6 
เครือข่าย 

162,000 162,000 100 % 

 15.3 หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ 
บ้านด่านลานหอย  

3 
เครือข่าย 

3 
เครือข่าย 

81,000 81,000 100 % 

16 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อคไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นก าเนิด Rules of origin (ROO) ตามกฎAEC 
และออกใบอนุญาตส่งออก 

 16.1ประชาสัมพนัธ์และให้ข้อมูลแก่ 
ผู้ปลูกไม ้

135 
ราย 

135 
ราย 

   

 16.2 รวบรวมข้อมูลผู้ปลูกไม ้ 100 
ราย 

100 
ราย 

20,000 20,000 100% 

 16.3 ประเมินความรู้ความเข้าใจ ของ 
ผู้ลงทะเบียน 

5 
คร้ัง 

5 
คร้ัง 
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4. ผลการปฏิบัติงานรายกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.1 กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต           
     

 

           

 

           
 

  

 

          

 

 

 

 
 

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
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        4.3 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
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 4.5 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 4.6 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 
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 4.7 กิจกรรมโครงการส่งเสรมิปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ 

  

 4.8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
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 4.9 กิจกรรมป้องกันและปราบปราม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 
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 4.11 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 4.12 กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 
 
    

 

 

 

 

 
 

 4.13 โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้ 10 
เครือข่าย 30 ราย 
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 4.14 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อคไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นก าเนิด Ruies of origin 
(ROO) ตามกฎ AEC และออกใบอนุญาตส่งออก 
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 ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ถนนเทสา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000     
มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) และด าเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน
ด้านป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัด หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่ของส านัก 

1. พื้นที่รับผิดชอบ 

 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อท่ี 720,885.98 ไร่  (9  ป่า) 
        - ป่าคงสภาพ  0.285  ล้านไร่ 
        - ไม่มีสภาพป่า 0.435  ล้านไร่ 

 

ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร 
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2. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
 ๑) ข้าราชการ     จ านวน       7   อัตรา 
 ๒) ลูกจ้างประจ า   จ านวน            13 อัตรา 
 ๓) พนักงานราชการ  จ านวน    73 อัตรา 
 4) พนักงานจ้างเหมา  จ านวน    30 อัตรา 
        รวม   จ านวน  123   อัตรา 

 หน่วยงานภาคสนาม 

 1. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้   จ านวน  5   หน่วย 
 2. หน่วยป้องกันรักษาป่า    จ านวน  7   หน่วย 
 3. ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้   จ านวน  1   ชุดปฏิบัติการ 
 4. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า  จ านวน  1   หน่วย 
 5. สถานีเพาะช ากล้าไม้   จ านวน 1   สถานี 

3. ผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชรได้รับแผนงานและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ - ๓๐ กันยายน 256๒) เพ่ือปฏิบัติงานจากส านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) จ านวน ๑7 กิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,805,850 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม / โครงการ 
การปฏิบัติงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็น
ร้อยละ แผน ผล 

1. กิจกรรมอ านวยการแผนงานและ
สารสนเทศ 

๑ ๑ ๗๐,๐๐๐.- ๖๙,๘๗๐.๐๘.- ๙๙.๘๑ 

2. กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและ
สารสนเทศ (เพิ่มเติม) 

๑ ๑ ๓๐,๐๐๐.- ๒๐,๔๑๗.- ๖๘.๐๖ 

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
การป้องกันรักษาป่า 

๑ ๑ ๔๑๘,๔๐๐.- ๔๑๘,๔๐๐.- 
  

๑๐๐ 

4. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม ้

๑ ๑ ๔,๗๐๘,๔๐๐.- ๔,๗๐๘,๔๐๐.- ๑๐๐ 

5. กิจกรรมโครงการบริหารจัดการทีด่ิน 
ป่าไม้ทั้งระบบ 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

๒๘๗,๔๐๐.- 
๑,๒๙๗,๐๐๐.- 

๒๘๗,๔๐๐.- 
๑,๒๙๗,๐๐๐.- 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

6. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม 
หมอกควัน (แนวกันไฟ ๓๐ กม.) 
 

๓๐ กม. 
๑๐ 

หมู่บ้าน 

๓๐ กม. 
๑๐ 

หมู่บ้าน 

๑๕๔,๒๐๐.- 
๕๐๐,๐๐๐.- 

๑๕๔,๒๐๐.- 
๕๐๐,๐๐๐.- 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

7. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ  
การป้องกันไฟป่า 

๓๐ กม. 
  

๓๐ กม. ๑๕๔,๒๐๐.- ๑๕๔,๒๐๐.- 
  

๑๐๐ 

8. กิจกรรมป้องกันไฟป่า 
และควบคมุหมอกควัน  
 

๑๒ 
ครั้ง/ป ี

๑๒ 
ครั้ง/ป ี

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๑๐๐ 
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ที ่ กิจกรรม / โครงการ 
การปฏิบัติงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็น
ร้อยละ แผน ผล 

9. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
   ๑.๑ กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน 
   ๑.๒ กิจกรรมการส่งเสริมการจดัท า
แผนการจดัการป่าชุมชน 
   ๑.๓ กิจกรรมการจัดการแนวเขตและ
แบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ 

 
๕ ป่าชุมชน 

 ๑๐๐ 
ป่าชุมชน 
๑๕ กม. 

 
 ๕ ป่าชุมชน 

๑๐๐ 
ป่าชุมชน 
๑๕ กม. 

๖๗๒,๑๐๐.- ๖๗๒,๑๐๐.- ๑๐๐ 

10 กิจกรรมพัฒนาป่าไมร้่วมกับองค์กรและ
เครือข่ายแบบบรูณาการ 
   ๒.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาปา่ไม้
ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
(จัดท าโครงการ) 
   ๒.๒ กิจกรรมประสานงานและส่งเสริม
เครือข่ายป่าชุมชน 

 
 

๑ แห่ง 
 
 

๑  
จังหวัด 

 
 

๑ แห่ง 
 
 

๑  
จังหวัด 

 
 

๒๐,๐๐๐.- 

 
 

๒๐,๐๐๐.- 

 
 

๑๐๐ 

11 กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย 
ป่าชุมชน พิทักษ์ป่าพัฒนาชาติ 
   ๓.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธส์รา้ง
ความรู้ ความเข้าใจการะบวนการบริหาร
จัดการป่าชุมชน พร้อมกับสมัครสมาชิก
เครือข่ายป่าชุมชน 

 
 

๖๐ 
คน 

 
 

๖๐ 
คน 

 
 

๑๘,๐๐๐.- 

 
 

๑๘,๐๐๐.- 

 
 

๑๐๐ 

12 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ๑ (๕๐ ไร่) ๑ (๕๐ ไร่) ๕๑,๐๐๐.- ๕๑,๐๐๐.- ๑๐๐ 
13 กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้

เศรษฐกิจและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว  

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

 
 

๑ 
จังหวัด 

 
 

๕๐ ราย 
๘๗๓-๓-๔๖ ไร ่

 
 

๓๓,๒๐๐.- 

 
 

๓๓,๒๐๐.- 

 
 

๑๐๐ 

14 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ 

๑,๐๐๐ ไร ่ ๖๖ ราย 
๑,๐๐๐ ไร ่

๒,๑๐๖,๔๐๐.- ๒,๑๐๖,๔๐๐.- ๑๐๐ 

15 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 

๑ 
เครือข่าย 

๑ 
เครือข่าย 

  

๔๙,๘๐๐.- ๔๙,๘๐๐.- ๑๐๐ 

16 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้ยางพาราและ 
พื้นที่เกษตรกรรม 

๑,๐๐๐ ไร ่ ๖๑ ราย 
๑,๐๐๐ ไร ่

๑๖๕,๗๕๐.- ๑๖๕,๗๕๐.- ๑๐๐ 

17 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สตอ๊กไม้ 
เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นก าเนิด 
Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC 
และการออกใบอนุญาตส่งออก  

๑๓๕ ราย ๑๓๕ ราย ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๑๐๐ 

รวม   10,805,850 10,796,267 99.91 
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4. ผลการปฏิบัติงานรายกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.1 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2 กิจกรรมโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ 
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 4.3 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

      
 

 4.4 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า 

   
 

 4.5 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  
การจัดตั้งป่าชุมชน การจัดการแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ 
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 4.6 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ  
ปลูกต้นไม้ ณ วัดกิ่งทองวนาราม หมู่ที่ ๖ ต.สระแก้ว อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 4.7 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
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 4.8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ การส ารวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า 
 

 

 

 

 

 

 
 

4.9 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะท่ี ๒ 
ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ส ารวจพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ การแจกกล้าไม้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
และด าเนินการตรวจสอบรับรองผลการปลูกหรือบ ารุงรักษาต้นไม้ ปีที่ ๑-๔ 
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 4.10 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า  
ประชาสัมพันธ์รับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า และส ารวจข้อมูลความ
ต้องการไม้/แหล่งรับซื้อไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัด และไปต่อระดับภาค 
 

 

  

 

 

 

 

 

 4.11 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 
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 4.12  กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นก าเนิด Rules of Origin 
(ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

  



                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยฯ เบอร์โทรศัพท์ 

ศูนย์ป่าไม้ตาก นายชัยรัตน์  แสงปาน 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

055-894076 

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตาก 1 นายก้องกิตติพัศ  พิชัยณรงค์ 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

085-4149599 

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตาก 2 นายนพรัตน์  ขวัญแสน 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

087-2082766 

1.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าสองยาง นายอภิวัฒน์  นาคเปรม 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-7274364 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. 1 (มอ่นกระทิง) นายสุรัตน์  หงส์สระแก้ว 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

064-5852648 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.3 (แม่ตะวอ) นายสุรัตน์  หงส์สระแก้ว 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

064-5852648 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.4 (แม่อุสุ) นายอภิวัฒน์  นาคเปรม 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

064-5852650 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.14 (แม่เงา) นายอภิวัฒน์  นาคเปรม 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

064-5852650 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.20 (แม่ต้าน) นายสายหยุด จีบโจง 
พนักงานพิทักษ์ป่า ส3 

086-2130777 

2. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ระมาด นายนพรัตน์  ขวัญแสน 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

087-2082766 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ) นายนพรัตน์  ขวัญแสน 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

087-2082766 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.9 (แม่จะเรา) นายคงฤทธิ์  อินรัญ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

098-0175635 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก.26 (กูเตอร์โกล) นายนพรัตน์  ขวัญแสน 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

087-2082766 

3. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สอด นายวิโรจน์   ธิการ 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

081-9508940 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (หว้ยไม้แป้น) นายวิโรจน์   ธิการ 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

081-9508940 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) นายสมโภชน์  สู่กระโทก 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

084-3804323 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.27 (มิตรภาพ) นายลัทธิ  โพธิสาร 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-8882742 

หน่วยงานภาคสนามศูนย์ป่าไม้ตาก 
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หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยฯ เบอร์โทรศัพท์ 

4. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระ นายฉันทวัสส์  อิ่มเนย 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

091-0246235 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (รม่เกล้า) นายฉันทวัสส์  อิ่มเนย 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

091-0246235 

5. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อุ้มผาง นายอาทิตย์  เพาะแพร่พันธุ์ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 

081-7271304 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.29 (ยางใหญ่) นายอาทิตย์ เพาะแพร่พันธ์ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 

081-7271304 

6. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามเงา นายก้องกิตติพัศ  พิชัยณรงค์ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

085-4149599 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16 (เด่นไม้ซุง) นายก้องกิตติพัศ  พิชัยณรงค์ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

085-4149599 

7. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านตาก นายสมจิตร  ตะเภา 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-9538503 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.10 (ท้องฟ้า) นายสมจิตร  ตะเภา 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

064-5852671 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.11 (แม่สลดิ) นายสมจิตร  ตะเภา 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-9538503 

8. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองตาก นายไสว  ตุ้ยดา 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

064-5852653 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.18 (ผาลาด) นายพลพจน์  แสนเมือง 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

089-8575619 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.22 (โป่งแดง) นายก้องกิตติพัศ  พิชัยณรงค์ 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

085-4149599 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.25 (ทรัพย์สมบรูณ์) นายนพดล  สมศรี 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

089-7375440 

9. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังเจ้า นายนพดล  สมศรี 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

089-7375440 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.24 (วังเจ้า) นายนพดล  สมศรี 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

089-7375440 

หน่วยงานภาคสนามศูนย์ป่าไม้ตาก 
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หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยฯ เบอร์โทรศัพท์ 

ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย นายชาติชาย  ชื่นบาน 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

089-6399090 

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สุโขทัย นายนิเวช  จอมประเสริฐ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

089-5565027 

1. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรีสชันาลัย นายนิเวช  จอมประเสริฐ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

064-5852681 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.1 (ศรีสวรรค์) นายทวีป  ยุหลง 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

089-9598959 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.7 (หว้ยทรวง) นายนิเวช  จอมประเสริฐ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

089-5565027 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.8 (หว้ยไคร้) นายนิเวช  จอมประเสริฐ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

089-5565027 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.11 (แม่เทิน) นายสราญรมย์  หอมนาน 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-0386588 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.12 (ดอนระเบยีง) นายสราญรมย์  หอมนาน 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-0386588 

2.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งเสลี่ยม นายทวีป  ยุหลง 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

089-9598959 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.2 (บา้นใหม่) นายทวีป  ยุหลง 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

089-9598959 

3. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านด่านลานหอย นายอนวัช  ลิปิกรโกศล 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-2800694 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.3 (ลานหอย) นายอนวัช  ลิปิกรโกศล 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-2800694 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.5 (วังลึก) นายอาคม  งามจิตต์เอ้ือ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-8068296 

4. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คีรีมาศ นายฐานันดร  สอนสา 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-3799398 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.9 (หนองยาง) นายฐานันดร  สอนสา 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-3799398 

หน่วยงานภาคสนามศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 
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หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยฯ เบอร์โทรศัพท์ 

ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร นายเสน่ห์  นวลสี 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 

092-3384185 

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ก าแพงเพชร นายนพรัตน์  ขวัญแสน 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

064-5852646 

1. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พรานกระต่าย นายเสกสรรค์  กันโต 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

086-8897775 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.6 (น้ าดิบมะ พร้าว) นายเสกสรรค์  กันโต 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

086-8897775 

2.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกสัมพีนคร นายมานะ  ภาระการ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-7860152 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.2 (โกสัมพี) นายมานะ  ภาระการ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-7860152 

3. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองก าแพงเพชร นายวัฒนา  ผันน้อย 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-8879528 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.1 (น้ าดิบ) นายวัฒนา  ผันน้อย 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-8879528 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.3 (ไตรตรึงษ์) นายเสกสรรค์  กันโต 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

086-8897775 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.7 (เขาวังเยี่ยม) นายงามพล  เลิศดุลย์ 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

082-1646274 

4. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองลาน นายงามพล  เลิศดุลย ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

082-1646274 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.8 (เพชรนิยม) นายงามพล  เลิศดุลย ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

082-1646274 

5. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขาณุวรลกัษบรุี นายนพพงศ์  บุญชูดวง 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

089-5628414 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.5 (ปางมะค่า) นายนพพงศ์  บุญชูดวง 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

089-5628414 

หน่วยงานภาคสนามศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร 
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หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยฯ เบอร์โทรศัพท์ 

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป. ที่ 4 (ตาก) 1 นายนพดล  สมศรี 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

089-7375440 

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป. ที่ 4 (ตาก) 2 นายฉันทวัสส์  อิ่มเนย 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

098-0175635 

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป. ที่ 4 (ตาก) 3 นายเสกสรรค์  กันโต 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

086-8897775 

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป. ที่ 4 (ตาก) 4 นายคงฤทธิ์  อินรัญ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

098-0175635 

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป. ที่ 4 (ตาก) 5 นายอนวัช  ลิปิกรโกศล 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

081-2800694 
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คณะผู้จัดท า 
 

นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
นายเอกพร กันโต ผู้อ านวยการอ านวยการ 
นางสาวเตือนใจ  ประทุมมา หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล 
นางสาวสมรัก  เจนดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางรัชนีกร  จันทนป หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
นางสาวสุภาพ  เทศดี หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
นางสาวเพ็ญนภา  แจ้งกระจ่าง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

 

สนับสนุนข้อมูล 
 

นายฐิติ   ตระกูลเลิศรัตน์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
นายสมศักดิ์  ตะเภา ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
นายชัยรัตน์  แสงปาน ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ตาก 
นายชาติชาย  ชื่นบาน ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 
นายเสน่ห์  นวลส ี ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร 

 

***************************************************** 


