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ข้อมูลสารสนเทศ  สาํนักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 (ตาก) 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

                 1. วสัิยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

        ผืนป่าหลากหลาย สตัว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั�งยืน 

                 2. พันธกิจของกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

     อนรุักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื�นฟ ูดแูลบํารุงรกัษาทรัพยากรป่าไม้ สตัว์ป่า พนัธุ์พืช และใช้ประโยชน์   

                     ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั�งยืน 

                3. ภารกิจของสาํนักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14   

        สาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก) เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลาง สาํนกังานตั�งอยู ่  

                     ตาํบลป่ามะม่วง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัตาก   มพีื�นที�รับผดิชอบครอบคลุม 2 จงัหวดั คือ ตาก และสุโขทยั        

                4. วสัิยทัศน์ของสํานักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 

       พื �นที�อนรุักษ์สมบรูณ์ เพิ�มพนูสตัว์ป่า ทกุภาคสว่นร่วมพฒันา ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                5. พันธกจิของสํานักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 

        1. อนรุักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื�นฟ ูดแูลรักษาพื �นที�อนรุกัษ์ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช 

       2. สร้างมาตรการกํากบัดแูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตใินพื �นที�อนรุักษ์ตามหลกัปรัชญา    

            เศรษฐกิจพอเพียง 

       3. ศกึษาวิจยั จดัทําฐานข้อมลู บริการข้อมลู และพฒันาสารสนเทศด้านการอนรุกัษ์ 

       4. พฒันาบคุลากรด้วยระบบคณุธรรม ให้มีความสามคัคี มีความเข้มแขง็ และสร้างแรงจงูใจในการ  

             ปฏิบตัิงาน 



 

 

5. ประชาสมัพนัธ์ สร้างจิตสํานึก เพื�อให้ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรในพื �นที�

อนรุักษ์ 

6. ค่านิยมของสาํนักบริหารพื �นที�อนุรักที� 14 

 ตรงตอ่เวลา  สามคัคี  มีวินยั  มุง่เน้นผลงาน  มองการณ์ไกล  ใสใ่จสิ�งแวดล้อม 

7. ประเด็นยุทธศาสตร์ของสาํนักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 

ประเดน็ที� 1 การบริหารจดัการพื �นที�อนรุักษ์อย่างมีสว่นร่วมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ประเดน็ที� 2 การพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 

 ประเดน็ที� 3 การพฒันาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ และจดัการความรู้ 

8. ประวัติสาํนักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 

ปี พ.ศ. 2460 ไดต้ั�งที�ทาํการขึ�นเรียกว่าที�ทาํการป่าไมภ้าคตาก ตั�งอยูริ่มแม่นํ� าปิง ที�บา้นหวัเดียด 

ตาํบลหวัเดียด จงัหวดัตาก มีพื�นที� 30 ไร่ ในสมยันั�นกรมป่าไมแ้บ่งการบริหารป่าไมอ้อกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนเหนือ ตอนตะวนัออก และตอนใต ้แบ่งการควบคุมการป่าไมอ้อกเป็น 17 ภาค หวัหนา้รับผดิชอบ  มี

ตาํแหน่งเป็น   เจา้พนกังานป่าไมภ้าค ที�ทาํการป่าไมภ้าคตากรวมอยูใ่นภาคเหนือมีเขตควบคุม 2 จงัหวดั คือ 

จงัหวดัตาก และจงัหวดักาํแพงเพชร  

ปี พ.ศ. 2483 มีการเปลี�ยนแปลงระเบียบการบริหารราชการส่วนกลางของกรมป่าไมใ้หม่ โดยลด

จาํนวนป่าไมภ้าคเหลือ 11 ภาค ป่าไมภ้าคตากไดถ้กูยบุไปรวมกบัป่าไมภ้าคพษิณุโลก  

ปี พ.ศ. 2484 ไดม้ีพระราชกฤษฎีกาการจดัแบ่งส่วนราชการกรมป่าไมใ้นกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พ.ศ. 2484 ลงวนัที� 25 พฤษภาคม 2484 จดัแบ่งส่วนราชการของกรมป่าไมอ้กีครั� งโดยกาํหนดใหต้ั�ง

ส่วนราชการป่าไมภ้าคตากขึ�นใหม ่มีเขตควบคุม 3 จงัหวดั คือ ตาก สุโขทยั และกาํแพงเพชร และใน

ขณะเดียวกนัไดเ้ปลี�ยนชื�อป่าไมภ้าคทั�วประเทศเป็นป่าไมเ้ขต มีจาํนวน 12 เขต หวัหนา้รับผดิชอบมีตาํแหน่ง

เป็น เจา้พนกังานป่าไมเ้ขต  

ปี พ.ศ. 2495 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2495   อนุมติักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ออกประกาศยบุป่าไมเ้ขตเดิม 12 เขต แลว้ใหจ้ดัตั�งป่าไมเ้ขตขึ�นใหม่จาํนวน 21 เขต หวัหนา้มีตาํแหน่งเป็น     

ป่าไมเ้ขต ป่าไมเ้ขตตาก  ยงัคงมีฐานะเป็นเขตอยูต่ามเดิมแต่ใหม้ีเขตควบคุมอยู ่2 จงัหวดั คือ ตาก และ



 

 

สุโขทยั และในปีเดียวกนัไดย้า้ยที�ทาํการป่าไมเ้ขต  ไปก่อสร้างใหม่ที�ตาํบลหนองหลวง อาํเภอเมือง จงัหวดั

ตาก       ขา้งศาลสมเด็จพระเจา้ตากสิน ดา้นทิศเหนือ มีพื�นที� 12 ไร่  

ปี พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2506 แต่งตั�งคณะกรรมการเพื�อการพฒันา

ภาคต่างๆ ขึ�นโดยเฉพาะภาคเหนือ มี ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มี

รัฐมนตรีเจา้กระทรวงและเจา้หนา้ที�ชั�นผูใ้หญ่ที�เกี�ยวขอ้งเป็นคณะกรรมการพฒันา มีขอบเขตความ

รับผดิชอบรวม 16 จงัหวดั ซึ�งมีจงัหวดัตากรวมอยูด่ว้ย คณะกรรมการชุดนี� เลือกเอาจงัหวดัตากเป็นศนูยก์ลาง

แห่งการพฒันาภาคเหนือ และยา้ยที�ทาํการป่าไมเ้ขตตากไปอยูที่�ตาํบลป่ามะม่วง อาํเภอเมือง จงัหวดัตาก ริม

ฝั�งแม่นํ� าปิง     ตรงขา้มกบัตวัเมืองตาก มีพื�นที� 75 ไร่ ซึ�งเป็นที�ทาํการสาํนกังานป่าไมเ้ขตตากหรือสาํนกั

บริหารจดัการในพื�นที�อนุรักษ ์14 (ตาก) ในปัจจุบนั   

ปี พ.ศ. 2545 มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที� 119 ตอนที� 103 ก หนา้ที� 

45 วนัที� 9 ตุลาคม 2545 เปลี�ยนชื�อสาํนกังานป่าไมเ้ขตตากเป็นสาํนกับริหารจดัการในพื�นที�ป่าอนุรักษ ์12     

เมื�อวนัที� 2 ตุลาคม 2546  ผูรั้บผดิชอบมีตาํแหน่งเป็น   ผูอ้าํนวยการสาํนกั ต่อมา  เปลี�ยนชื�อใหม่เป็น สาํนกั

บริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก) ( Proteced Area Regional Office 14 (Tak):PARO14 )  จนถึงปัจจุบนั 

9. หน้าที�ความรับผดิชอบของสาํนักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 

   (ก) ปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัการจดัการทรัพยากรในพื �นที�ป่าไม้และการจดัการพื �นที�ป่าอนรุกัษ์

ในลกัษณะงานสงวนและคุ้มครองสตัวป่์า  งานอทุยานแหง่ชาติ  งานอนรุักษ์พื �นที�ต้นนํ �าลําธาร  งานจดัการ

ไฟป่า   งานป้องกนัและปราบปรามการบกุรุกทําลายในพื �นที�อนรุักษ์       

   (ข) สนบัสนนุการดําเนินงานเกี�ยวกบัการศกึษาและวิจยัเพื�ออนรุักษ์และฟื�นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การท่องเที�ยวเชิงอนรุกัษ์  และงานด้านกิจกรรมชมุชน

ในพื �นที�อนรุักษ์ 

                     (ค) ปฏิบตังิานตามที�อธิบดีกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช หรืออํานวยการ

สํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ต้นสงักดัมอบหมาย 

  (ง) ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหนว่ยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง  

 

 

 



 

 

10. โครงสร้างสํานักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ตามคาํสั�งกรมอุทยานฯ ที� 221/2548 เรื�อง กาํหนดหน่วยงานภายในและหนา้ที�ความรับผดิชอบ

ของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช ได้

กาํหนดหน่วยราชการและความรับผดิชอบของสาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก) ไว ้ดงันี�  

   (1) ฝ่ายบริหารทั�วไป  รับผดิชอบ 

   (ก) ปฏิบติังานสารบรรณทั�วไปของสาํนกั 

   (ข) ปฏิบติังานดา้นงบประมาณ การเงิน บญัชี และพสัดุ 

   (ค) ปฏิบติังานดา้นแผนงานและติดตามประเมินผล 

   (ง) ดาํเนินงานดา้นบุคคลของสาํนกั 

   (จ) ควบคุม ดูแลอาคารสถานที� ยานพาหนะและครุภณัฑข์องสาํนกั 

                     (ฉ)ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือที�

ไดรั้บมอบหมาย 

นายวีระ ลิ �มสมบัต ิ

หน.กลุ่มงานวิชาการ 

(หน่วยงานในสังกัด  3 งาน ) 

นายเกษม สุขวารี 

(ผอ.ส่วนจัดการต้นนํ �า) 

(หน่วยงานในสังกัด  6 หน่วย ) 

นายไพศาล หิรัญสาย  

ผอ.ส่วนควบคุมและปฎบิตักิารไฟป่า 

(หน่วยงานในสังกัด  4 สถานี 1 ศุนย์) 

นายจกัริน ยศมา  

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 

นายเสฐียร วชัราธิวฒัน์ 

(ผู้อํานวยการสว่นอํานวยการ) 

(หน่วยงานในสังกัด 4 งาน ) 

นายก้อง อามระดิษฐ์ 

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

นายสันธาน มั�นคง  

หน.กลุ่มประสานงานโครงการ

พระราชดาํริ 

(หน่วยงานในสังกัด  7 โครงการ) 

นายวินิจ ภู่เนาวรัตน์ 

ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที�14 

ไพฑูรย์ ตนพยอม 

(ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า) 

(หน่วยงานในสังกัด  4 เขต) 

นายจักริน ยศมา  

(ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ) 

(หน่วยงานในสังกัด 7 อุทยาน 7วนฯ) 

นายกฤตนิ สนิธุรงค์ 

ผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกัน

ทรัพยากร 

(หน่วยงานในสังกัด 3 สายตรวจ  ) 

นายพรพล รัชรากร 

(ผอ.สว่นฟื�นฟูและพฒันาพื �นที�อนรุักษ์) 

(หน่วยงานในสังกัด 6สวนป่า 10 



 

 

   

 

                           (2) ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยากร  รับผดิชอบ 

   (ก) กาํหนดแผนปฏิบติัการ   กาํกบั ควบคุมดูแล และประสานงานดา้นการป้องกนั

และอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช 

   (ข) ประสานการดาํเนินการเกี�ยวกบัคดีและของกลาง 

   (ค) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานที�อยูใ่นความรับผดิชอบ 

  (3) ส่วนควบคุมและปฏิบัตกิารไฟป่า   รับผดิชอบ 

   (ก) กาํหนดแผนปฏิบติัการ   กาํกบั ควบคุมดูแล และประสานงานดา้นการควบคุม

ไฟป่า 

   (ข) ศกึษา วิจยั เพื�อพฒันา  

   (ค) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานที�อยูใ่นความรับผดิชอบ 

                     (ง)  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏบิติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือ

ที�ไดรั้บมอบหมาย 

  (4) ส่วนฟื� นฟูและพฒันาพื�นที�อนุรักษ์ รับผดิชอบ 

   (ก) กาํหนดแผนปฏิบติัการ รวมทั�งกาํกบั ควบคุมดูแลและประสานงานดา้นการ

ฟื� นฟแูละรักษาระบบนิเวศในพื�นที�อนุรักษ ์

   (ข) ศกึษา วิเคราะห์ และปฏิบติังานเพื�ออนุรักษแ์ละฟื� นฟทูรัพยากรและความ

หลากหลายทางชีวภาพในพื�นที�อนุรักษ ์

   (ค) ดาํเนินการดา้นกิจกรรมชุมชนในพื�นที�อนุรักษ ์โดยสร้างจิตสาํนึกและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช 

(5) ส่วนอุทยานแห่งชาต ิรับผดิชอบ 

   (ก) กาํหนดแผนปฏิบติัการ และประสานการจดัทาํแผนดา้นการบริหารจดัการ

อุทยานแห่งชาติ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกบัหน่วยปฏบิติัในพื�นที� 

   (ข) ควบคุม ติดตามการดาํเนินงานและประสานเพื�อส่งเสริมสนบัสนุนงานบริหาร

ของอุทยานแห่งชาติในพื�นที�รับผดิชอบ 

   

                            (6) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า รับผดิชอบ 

   (ก) กาํหนดแผนปฏิบติัการ และประสานการจดัทาํแผนดา้นการบริหารจดัการการ

อนุรักษส์ตัวป่์า ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกบัหน่วยปฏิบติัในพื�นที� 



 

 

   (ข) ควบคุม ติดตามการดาํเนินงานและประสานเพื�อส่งเสริมสนบัสนุนงานบริหาร

ของเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า เขตหา้มล่าสตัวป่์า และสถานีพฒันาส่งเสริมการอนุรักษส์ตัวป่์าในพื�นที�

รับผดิชอบ 

  (7) ส่วนจดัการต้นนํ�า รับผดิชอบ 

   (ก) กาํหนดแผนปฏิบติัการ และประสานการจดัทาํแผนดา้นการบริหารจดัการตน้

นํ� า ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกบัหน่วยปฏิบติัในพื�นที� 

   (ข) ควบคุม ติดตามการดาํเนินงานและประสานเพื�อส่งเสริมสนบัสนุนงานบริหาร

ของศนูยจ์ดัการตน้นํ� าในพื�นที�รับผดิชอบ 

(8) กลุ่มงานวชิาการ รับผดิชอบ 

   (ก) ศกึษา วิจยั และพฒันาวิชาการและการจดัการดา้นพฤกษศาสตร์ป่าไมแ้ละ

ระบบนิเวศวิทยาป่าไม ้และวิทยาการดา้นอื�นที�เกี�ยวขอ้งในพื�นที� 

   (ข) สนบัสนุน ประสาน และส่งเสริมหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�เป็นศนูยห์รือสถานีหรือ

แหล่งทดลองทางวิชาการในพื�นที�รับผดิชอบ 

   (ค) การเผยแพร่กิจกรรม การประชาสมัพนัธแ์ละถ่ายทอดหรือใหบ้ริการทาง

วิชาการดา้นทรัพยากรป่าไม ้สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช แก่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

(9) กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดําริ รับผิดชอบ 

       คําสั�งกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช ที� 969/2551  ลงวนัที� 7 สิงหาคม 

พ.ศ. 2551 เรื�อง จดัตั �งสํานกัสนองงานพระราชดําริ  โดยให้กลุม่ประสานงานโครงการพระราชดําริ  มี

หน้าที�รับผิดชอบ ในการประสานการดําเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจดัทํางบประมาณในเบื �องต้น รวมทั �ง

ติดตามผลการดําเนินงานโครงการอนัเนื�องมากจากระราชดําริ โครงการพฒันาเพื�อความมั�นคงเฉพาะ

พื �นที� และโครงการเฉพาะกิจอื�น ๆ ในท้องที�รับผิดชอบของสํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 (ตาก) 

(ขอ้มลูจากส่วนอาํนวยการ ทส 0924.103/42 ลงวนัที� 8 ตุลาคม 2552) 

 

 

 

 

11. โครงสร้างหน่วยงานในสังกดัสํานกับริหารพื�นที�อนุรักษ์ที� 14 



 

 

โครงสรา้งหน่วยงานในสงักดัสาํนกับริหารพื� นที�อนุรกัษที์� 14 (ตาก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

ส่วนฟื� นฟูและพฒันาพื�นที�อนุรักษ์ 

 ฝ่ายบริหารทั�วไป 

 ฝ่ายฟื� นฟูและพฒันาพื�นที�ป่าอนุรักษ ์

 ฝ่ายจดัการที�ดินและชุมชนในพื�นที�ป่าอนุรักษ ์

 ศูนยป์ฏิบตัิการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกยีรติฯ 

 โครงการบริหารจดัการทรัพยากรในพื�นที�ป่าอนุรักษอ์ย่าง

ย ั�งยืนเพื�อลดภาวะโลกร้อน 

กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดําริ 

 โครงการพฒันาที�อยูอ่าศยัและพื�นที�ทาํกนิคีรีราษฎร์   อ.พบพระ  

 โครงการพฒันาราษฏรชาวไทยภูเขาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ  

 โครงการป่าซบันํ� าคีรีราษฏร์ อ.พบพระ  

 โครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชดาํริ บา้นมอโกโพคี  

 โครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชดาํริจงัหวดัสุโขทยั  

 โครงการพฒันาเพื�อความมั�งคงเฉพาะพื�นที�จงัหวดัตาก 

 โครงการหมู่บา้นพิทกัษป่์ารักษาสิ�งแวดลอ้ม 

 

ส่วนอํานวยการ 

 ฝ่ายบริหารทั�วไป 

-  งานธุรการ 

         -  งานงบประมาณ การเงิน และบญัชี 

         -  งานพสัดุ อาคาร สถานที� และยานพาหนะ  

 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล 

- งานธุรการ 

         -  งานงบประมาณ การเงิน และบญัชี 

         - งานพสัดุ อาคาร สถานที� และยานพาหนะ  

 

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 

 สายตรวจปราบปรามฯ  สายที� 1 ตาก  

 สายตรวจปราบปรามฯ  สายที� 2 ตาก  

 สายตรวจปราบปรามฯ  สายที� 3 สุโขทยั  

ส่วนควบคุมและปฏิบตักิารไฟป่า  

 ศูนยป์ฏิบตัิการไฟป่าตาก  

 สถานีควบคุมไฟป่าตาก  

 สถานีควบคุมไฟป่าแม่สอด  

 สถานีควบคุมไฟป่าอุม้ผาง  

 สถานควบคุมไฟป่าสุโขทยั  

 สถานีควบคุมไฟป่าศรีสัชนาลยั 

 สถานีควบคุมไฟป่าถํ�าเจา้ราม 

 ส่วนจดัการต้นนํ�า 

 หน่วยจดัการตน้นํ� าเขื�อนภูมิพล  

 หน่วยจดัการตน้นํ� าดอยมูเซอร์  

 หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่เงา  

 หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่กลองนอ้ย – แม่กลองใหญ่ 

 หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่ราก 

 หน่วยจดัการตน้นํ� าหว้ยนํ� าเยน็  

           กลุม่งานกฎหมาย 

กลุ่มงานวิชาการ 

 งานวิจยัดา้นป่าไม ้

 งานพฤกษศาสตร์ป่าไม ้

 งานจดัทาํฐานขอ้มูล 

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 

 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแม่ตื�น  

 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าอุม้ผาง  

 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัออก  

 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าถํ�าเจา้ราม 

 

ส่วนอุทยานแห่งชาต ิ 

 อุทยานแห่งชาติลานสาง  

 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  

 อุทยานแห่งชาติแม่เมย  

 อุทยานแห่งชาตินํ� าตกพาเจริญ 

 อุทยานแห่งชาติขนุพะวอ  

 อุทยานแห่งชาติรามคาํแหง  

 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลยั  

 วนอุทยานไมก้ลายเป็นหิน  

 วนอุทยานถํ�าลม – ถํ�าวงั  

 วนอุทยานแกง่หว้ยตาก  

 วนอุทยานนํ� าตกปะหละทะ  

 วนอุทยานพระธาตุห้วยลึก  

 วนอุทยานนํ� าตกหว้ยแม่ไข  

 



 

 

 

12. อตัรากาํลงัสํานกับริหารพื�นที�อนุรักษ์ที� 14 

สายงาน/อาย/ุวุฒิการศกึษา 

ขา้ราชการ 

รวม 

(คน) 

กลุม่งานทั�วไป กลุม่งาน

วิชาการ 

อํานวยการ 

O1 O2 O3 K1 K2 K3 M1 M2 

1. ผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น  

2. นกัวิชาการป่าไม ้

3. เจา้พนกังานป่าไม ้

4. นกัจดัการงานทั�วไป 

5. เจา้พนกังานธุรการ 

6. เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

7. นายช่างไฟฟ้า 

8. นายช่างสาํรวจ 

  

 

78 

3 

3 

1 

2 

 

 

11 

 

5 

 

1 

 

22 

 

1 

 

4 

 

 

 1 1 

31 

89 

2 

3 

3 

1 

2 
รวม 0 87 11 6 23 4 0 1 132 

              ลูกจ้างประจํา  

1. คนงาน 

2. ช่างไม ้

3. ผูช่้วยช่างไม ้

4. นกัการภารโรง 

5. พนกังานขบัรถยนต ์

6. พนกังานพิทกัษป่์า 

7. พนกังานพิมพดี์ดชั�น 2 

8. พนกังานสวนป่าชั�น 1 

9. ยาม 

17 

1 

1 

3 

22 

88 

1 

1 

9 

รวม 143 

            พนักงานราชการ        จาํนวน 

กลุ่มบริหารทั�วไป 

กลุ่มบริการ 

86 

481 

รวม 567 



 

 

(ขอ้มูลจากส่วนอาํนวยการ ทส 0924.103/42 ลงวนัที� 8 ตุลาคม 2552) 

13. อุปกรณ์  เครื�องมอื อาวุธปืน ฯลฯ 

หน่วยปฏิบติังาน อาวุธปืนลกูซอง อาวุธปืน HK 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด ใชไ้ด ้ ชาํรุด รวม 

ส่วนอาํนวยการ - - - - - 

ส่วนจดัการต้นนํ�า - - - - - 

ส่วนฟื� นฟูและพฒันาพื�นที�อนุรักษ์ 

  - สวนป่าแม่ตื�น 1 - - - 1 

กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดําริ 

โครงการพฒันาที�อยูอ่าศยัและพื�นที�

ทาํกินคีรีราษฎร์ 

1 - - - 1 

ส่วนอุทยานแห่งชาต ิ

  - อุทยานแห่งชาติลานสาง 41 12 - - 53 

  - อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 39 - 5 - 44 

  - อุทยานแห่งชาติแม่เมย 10 4 3 - 17 

  - อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ 7 7 2 - 16 

  - อุทยานแห่งชาตินํ� าตกพาเจริญ 18 3 2 - 23 

  - อุทยานแห่งชาติรามคาํแหง 17 11 6 - 34 

  - อทุยานแห่งชาติศรีสชันาลยั 33 7 8 1 49 

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 

  - เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่ตื�น 14 11 5 - 30 

  - เขตรักษาพนัธุป่์าอุม้ผาง 13 5 9 - 27 

  - เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่

ดา้นตะวนัออก 

28 7 24  59 

  - เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าถํ �าเจ้าราม 1 18 9 - 28 

ส่วนควบคุมและปฏิบตักิารไฟป่า 

- หน่วยควบคุมไฟป่าสุโขทยั 1 - - - 1 

ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยากร 

สายตรวจที� 1 - - 5 - 5 



 

 

หน่วยปฏิบติังาน อาวุธปืนลกูซอง อาวุธปืน HK 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด ใชไ้ด ้ ชาํรุด รวม 

สายตรวจที� 2 - - 2 - 2 

สายตรวจที� 3 2  2 - 4 

สปป.3 ตาก(ภาคเหนือ) 2 - 5 - 7 

ชุดปฏิบติัการที�4 (กาํแพงเพชร) 4 - 5 - 9 

รวมทั�งสิ�น 232 85 92 1 410 

(ขอ้มูลจากงานพสัดุ อาคาร สถานที� และยานพาหนะ ตุลาคม 2552)  

 (แกไ้ขตาม หนงัสือ กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดาํริ ที� ทส 0924.9/3 ลงวนัที� 11 มกราคม 2553) 

(แกไ้ขตาม หนงัสือ ส่วนจดัการตน้นํ�า ที� ทส 0924.7/247 ลงวนัที� 14 พฤษภาคม 2553) 

(แกไ้ข ตามขอ้มูลจากส่วนอาํนวยการ ลงวนัที� 9 มิถุนายน 2553) 

(แกไ้ข ตามหนงัสือ กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดาํริ ที� ทส 0924.9/271 ลงวนัที� 1 กรกฎาคม 2553) 

14. พื�นที�รับผดิชอบ 

1. จังหวัดตาก 

 พื �นที�จงัหวดัตาก 10,814,809   ไร่ 

 พื �นที�ป่า   7,878,729   ไร่ คิดเป็นพื �นที� 73% ของพื �นที�จงัหวดั 

 พื �นที�ป่าที�อยู่ในความรับผิดชอบของสํานกับริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 (ตาก) 

o อทุยานแห่งชาติ จํานวน 8 แห่ง เนื �อที�  1,338,000    ไร่ 

o วนอทุยาน  จํานวน  6 แห่ง เนื �อที�     36,400         ไร่ 

o เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า จํานวน  5  แห่ง เนื �อที�     3,798,967    ไร่ 

          รวมพื �นที�        5,173,367    ไร่ 

          2.จังหวัดสุโขทัย 

 พื �นที�จงัหวดัสโุขทยั 4,165,359   ไร่ 

 พื �นที�ป่า  1,329,997  ไร่ คิดเป็นพื �นที� 32% ของพื �นที�จงัหวดั 

 พื �นที�ป่าที�อยู่ในความรับผิดชอบของสํานกับริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 (ตาก) 

o อทุยานแห่งชาติ จํานวน 2 แห่ง  เนื �อที�   349,375    ไร่ 

o วนอทุยาน  จํานวน  1 แห่ง  เนื �อที�    8,500       ไร่ 

o เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า จํานวน  5  แห่ง  เนื �อที�   213,171    ไร่ 

          รวมพื �นที�                   568,046   ไร่



 

 

ส่วน/กลุ่ม 

  
จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหตุ 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

     

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน ผลผลิต

โครงการกิจกรรม ของสว่นอทุยานแหง่ชาติ ในปี   

2549-2553 

23,215,336 22,820,880 36,473,030 21,894,340 25,855,860 130,259,446 

    งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน ผลผลิต

โครงการกิจกรรม ของสว่นอนรุกัษ์สตัว์ป่า 

 ในปี   2549-2553      

 

18,184,516 31,012,974 28,930,064 15,945,262 13,024,262 107,097,078 

  

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน ผลผลิต

โครงการกิจกรรม ของสว่นจดัการต้นนํ �า 

 ในปี   2549-2553      
12,705,560 40,880,340 38,412,610 25,464,300 25,931,400 143,394,210 

งบประมาณที�ได้รับ ภาพรวม สาํนักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 (ตาก)  2549-2553 



 

 

ส่วน/กลุ่ม 

  
จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหตุ 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

  

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน ผลผลิต

โครงการกิจกรรม ของสว่นควบคมุและ

ปฏิบตัิการไฟป่าตากในปี  2549-2553      
11,463,210 12,196,600 23,089,070 11,699,700 10,974,000 69,422,580 

  

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน ผลผลิต

โครงการกิจกรรม ของสว่นฟื�นฟแูละพฒันาพื �นที�

อนรุักษ์ในปี  2549-2553      
87,328,303 82,195,403 67,508,485 33,763,430 34,092,196 304,887,817 

  

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน ผลผลิต

โครงการกิจกรรม ของกลุม่งานวิชาการ   

ในปี  2549-2553      

7,240,400 1,766,800 1,983,800 5,962,800 642,800 17,596,600 

งบประมาณที�ได้รับ ภาพรวม สาํนักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 (ตาก)  2549-2553 



 

 

ส่วน/กลุ่ม 

  
จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหตุ 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

  

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน ผลผลิต

โครงการกิจกรรม ของกลุม่ประสานงาน

โครงการพระราชดําริ  ในปี  2549-2553      

14,703,890 16,067,550 15,761,740 17,575,550 20,492,850 84,601,580 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน ผลผลิต

โครงการโครงการกิจกรรในภาพรวม สํานกั

บริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14(ตาก) ในปี  2549-

2553      

218,000 - 1,011,600 615,280 852,000 2,696,880 

  

รวม 175,059,215 206,940,547 213,170,399 132,920,662 131,865,368 1,719,912,382 

 

 

งบประมาณที�ได้รับ ภาพรวม สาํนักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 (ตาก)  2549-2553 



 

 

15. ส่วนอาํนวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อาํนวยการ 

สํานักบริหารพื �นที�อนุรักษ์ที� 14 

หวัหน้าฝ่ายบริหารทั�วไป 

หวัหน้างานธรุการ 

เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน 

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 

นกัจดัการงานทั�วไปปฏิบตัิการ 

ลกูจ้างประจํา (พนกังานขบัรถยนต์ ) 

ลกูจ้างประจํา (คนงาน) 

พนกังานราชการ (คนงาน) 

เจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน 

ลกูจ้างประจํา (พนกังานขบัรถยนต์ ) 

ลกูจ้างประจํา (คนงาน) 

พนกังานราชการ  

     (บริหารทั�วไป  2  คน) 

หวัหน้างานงบประมาณ การเงิน และบญัชี 

เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีชํานาญงาน 

เจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน 

ลกูจ้างประจํา (พนกังานขบัรถยนต์ 2 คน) 

ลกูจ้างประจํา (ยาม 2 คน นกัการภารโรง  3 คน) 

พนกังานราชการ  

     (บริหารทั�วไป  1  คน) 

หวัหน้างานพสัด ุอาคาร สถานที� และ

ยานพาหนะ 

เจ้าพนกังานป่าไม้ชํานาญงาน 

เจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน 

ลกูจ้างประจํา (คนงาน ) 

หวัหน้างานแผนงานและติดตามประเมินผล และ

สารนิเทศ 

เจ้าพนกังานธรุการชํานาญการ 

 



 

 

หน้าที�ความรับผดิชอบ 

                   มีหน้าที�ควบคมุการปฏิบตัิงานสารบรรณทั�วไปของสํานกั และ / หรือควบคมุทะเบียนวิชาการ

ของสํานกั งานด้านงบประมาณ การเงินและบญัชี วิเคราะห์และจดัทําแผนงบประมาณ ตลอดจนรวบรวม

ฐานข้อมลูสถิติการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสํานกั ปฏิบตัิงานด้านแผนงานและติดตาม

ประเมินผล และสารนิเทศ ดําเนินงานด้านบคุคลของสํานกั ควบคมุดแูลอาคาร สถานที� ยานพาหนะ และ

ครุภณัฑ์ของสํานกั ปฏิบตัิร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอื�น ที�เกี�ยวข้อง หรือที�ได้รับ

มอบหมาย  

ฝ่ายบริหารทั�วไป ได้กําหนดให้ข้าราชการ ลกูจ้างประจํา พนกังานราชการ และผู้รับจ้าง 

ปฏิบตัิงานโดยอยูใ่นความควบคมุและรับผิดชอบของหวัหน้าฝ่ายบริหารทั�วไป โดยแบ่งการปฏิบตังิาน

ออกเป็น 4 งาน คือ งานธรุการ งานงบประมาณ การเงินและบญัช ีงานแผนงานและประเมนิผล และ

สารนิเทศ และงานพสัด ุอาคาร สถานที� และยานพาหนะ  

                      1.งานธุรการ 

                    รับผิดชอบงานสารบรรณ งานวิทยสุื�อสาร และรับผิดชอบเกี�ยวกบัโครงสร้าง การวางแผน

อตัรากําลงัของสํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 (ตาก) ควบคมุบญัชีลงเวลาทําการ ทะเบียน วนัลา งบเดือน

เวลาทําการของข้าราชการ ลกูจ้างประจํา พนกังานราชการ จดัทําคําขอมีบตัรประจําตวัเจ้าหน้าที�ของรัฐ 

ลกูจ้างประจํา พนกังานราชการ ดําเนินการเกี�ยวกบัพนกังานราชการ ดําเนินการเรื�องแตง่ตั �ง โยกย้าย เลื�อน

ระดบั ขอสบัเปลี�ยน ขอช่วยราชการ และขอลาออกจากราชการ ของข้าราชการ ลกูจ้างประจํา และ

พนกังานราชการ จดัทําบญัชีเลื�อนขั �นเงินเดือนข้าราชการ ลกูจ้างประจํา และคา่ตอบแทนพนกังานราชการ 

จดัทําการขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ และลกูจ้างประจํา ปฏิบตัิงานอื�นตามที�

ผู้บงัคบับญัชามอบหมาย 

                  2. งานงบประมาณ การเงนิ และบัญช ี

รับผิดชอบการรับ – จ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของทางราชการ ทกุ

ประเภท ดําเนินการเกี�ยวกบัพนกังานราชการ และดําเนินการด้านการบญัช ีรวมทั �งการรายงานผลการ

ปฏิบตัิงาน การเงิน และบญัชี ตามระเบียบทั �งหมด 

 



 

 

3. งานแผนงาน และติดตามประเมินผล และสารนิเทศ 

รับผิดชอบจดัทําแผนและการบริหารงานงบประมาณ ตรวจสอบ กํากบั ดแูล การ

ปฏิบตัิงานตามแผน และปรบัปรุงแผน จดัทํารายงาน และสรุปผลการปฏิบตัิงานประจําปี มีหน้าที�

รับผิดชอบ สํารวจ รวบรวมเก็บข้อมลูและการใช้ประโยชน์ข้อมลูของหน่วยงานในสงักดั แลกเปลี�ยนและ

เผยแพร่ข้อมลู ตลอดจนจดัทําเอกสารให้แกห่น่วยงานภาครัฐ เอกชน ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมลู ให้เป็น

ปัจจบุนัเพื�อนําไปปรับปรุงการปฏิบตัิงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ดําเนินการกํากบัดแูลตวัชี �วดั จดัทําและ

ติดตามเรื�องคํารับรองการปฏิบตัิราชการของกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช และจงัหวดั ติดตาม

การปฏิบตัิราชการตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั ติดตามเรื�องราชการใสสะอาด ดําเนินการจดัการตาม

กิจกรรมวนัสําคญัตา่งๆ ตามแผนการปฏิบตัิงาน ปฏิบตัิงานอื�นตามที�ผู้บงัคบับญัชามอบหมาย  

                  4.  งานพสัดุ อาคาร สถานที� และยานพาหนะ 

                          รับผิดชอบดําเนินการงานพสัด ุได้แก่การจดัซื �อ จดัจ้าง วสัด ุครุภณัฑ์ ตลอดจน การ

ควบคมุหลกัฐานทางทะเบียน ครุภณัฑ์และงานเกี�ยวกบัการเบิกจ่ายพสัด ุตามระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรี

วา่ด้วยการพสัด ุพ . ศ . 2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติม รวมทั �งควบคมุ ดแูล บํารุงรักษายานพาหนะ และอาคาร

สถานที� จดัเตรียมสถานที�และอปุกรณ์เพื�อจดัพิธีวนัสําคญัตา่งๆ และปฏิบตัิงานอื�นตามที�ผู้บงัคบับญัชา

มอบหมาย  

ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. บคุลากรไมเ่พียงพอ  ไมม่ีตําแหน่งงานที�ตรงกบัลกัษณะงาน ขาดความรู้ ทักษะ และ

ความชํานาญ 

2. บคุลากรยงัไมย่อมรับการเปลี�ยนแปลงกบัการบริหารราชการแนวใหม ่

3. งบประมาณและอปุกรณ์การทํางานของฝ่ายบริหารทั�วไปมีน้อยไมเ่พียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 

1. จดัสรรบคุลากรเพิ�มเติมให้ตรงกบัลกัษณะงาน เชน่ นกัวชิาการพสัด ุนกัวิชาการ

การเงินและบญัชี นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น 

2.  ควรจดัสรรงบประมาณ อปุกรณ์การทํางาน ที�สนบัสนนุให้งานมีประสิทธิภาพ 



 

 

3.  สง่เสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การปฏิบตัิงานที�เป็นเลิศ  

4.  พฒันากระบวนการทํางานให้เป็นมาตรฐาน เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

(ข้อมลูจากสว่นอํานวยการ ทส 0924.103/42 ลงวนัที� 8 ตุลาคม 2552) 

16  ส่วนอุทยานแห่งชาต ิ

 1. ข้อมลูทั�วไป 

  สว่นอทุยานแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสงักดัสํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 (ตาก) และ มี

หน่วยงานในสงักดัที�รับผิดชอบ จํานวน 14 แห่ง ดงันี � 

ลําดบั

ที� 
ชื�อหน่วยงาน ประกาศเมื�อ ท้องที� เนื �อที�(ไร่) 

1 อทุยาน

แห่งชาติลาน

สาง 

ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 96  

ตอนที� 80 ลงวนัที� 14 พฤษภาคม 2522 

อําเภอเมือง 

จงัหวดัตาก 

65,000 

2 อทุยานแห่งชาติ

ตากสนิมหาราช 

ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 98  

ตอนที� 210 ลงวนัที� 23 ธันวาคม 2524 

อําเภอเมืองตาก และ

อําเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก 

เนื �อที�ตามแผน

ที�ท้ายพระราช

กฤษฎีกา

จํานวน 93,125 

ไร่ แต่มีพื �นที�

จริงจากการ

คํานวนเท่ากบั 

163,750 ไร่ 

3 อทุยานแห่งชาติ

รามคําแหง 

 ราชกิจจานเุบกษา เลม่ที� 97 ตอนที�175     

ลงวนัที� 27  ตลุาคม พ.ศ.2523   

อําเภอบ้านด่านลาน

หอย อําเภอเมือง 

จงัหวดัสโุขทยั 

213,125 

 

4 อทุยานแห่งชาติ

ศรีสชันาลยั 

ราชกิจจานเุบกษา เล่มที� 98 ตอนที� 70  ลง

วนัที� 8  พฤษภาคม พ.ศ.2524   

 อําเภอศรีสชันาลยั 

และอําเภอทุ่งเสลี�ยม 

จงัหวดัสโุขทยั 

133,250 

5 อทุยานแห่งชาติ 

แม่เมย 

ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 116 ตอนที� 40 ก  

ลงวนัที� 20 พฤษภาคม 2542 

อําเภอท่าสองยาง  

จงัหวดัตาก 

115,800 

 

 

6 อทุยานแห่งชาติ

พาเจริญ 

 อําเภอแม่สอด และ

อําเภอพบพระ จงัหวดั
534,375 



 

 

ลําดบั

ที� 
ชื�อหน่วยงาน ประกาศเมื�อ ท้องที� เนื �อที�(ไร่) 

ตาก 

7 อทุยาน

แห่งชาติขนุพะ

วอ 

ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 126 ตอนที� 96 ก  

ลงวนัที� 23 ธันวาคม 2542 
อําเภอแมส่อด 

และอําเภอแม่

ระมาด จงัหวดั

ตาก 

254,410 

 

8  วนอทุยานไม้

กลายเป็นหิน 

   อําเภอบ้านตาก 

จงัหวดัตาก 

12,500 

 

9  วนอทุยานถํ �า

ลมถํ �าวงั 

  อําเภอศรีสําโรง 

จงัหวดัสโุขทยั  

8,000 

 

10  วนอทุยาน

นํ �าตกห้วยแม่

ไข 

   อําเภอ  จงัหวดั

ตาก 

5,000 

11  วนอทุยาน

นํ �าตกปะหละ

ทะ 

   อําเภออุ้มผาง 

จงัหวดัตาก 

600 

 

12  วนอทุยานพระ

ธาตหุ้วยลกึ 

  อําเภอท่าสองยาง 

จงัหวดัตาก  

800 

 

13 วนอทุยานแก่ง

ห้วยตาก 

  อําเภอบ้านตาก 

จงัหวดัตาก  

11,250 

 

14  วนอทุยานถํ �า

ตะโคะบิ 

   อําเภออุ้มผาง 

จงัหวดัตาก 

6,250 

 

 2. หน้าที�ความรับผิดชอบ 

สว่นอทุยานแหง่ชาต ิมีหน้าที�รบัผิดชอบ  สนบัสนนุกําหนดหลกัเกณฑ์   มาตรการ             

และการปฏิบตัิงานเพื�อการคุ้มครองและดแูลรักษาอทุยานแห่งชาติ  สนบัสนนุการสํารวจจดัตั �งเพื�อ

ดําเนินการประกาศเพิกถอน และผนวกพื �นที�ให้เป็นอทุยานแห่งชาติ  ศกึษาและวิเคราะห์เพื�อกําหนด

นโยบาย จดัทําแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื �นที�อทุยานแห่งชาติ และวนอทุยาน ให้เป็นไปตาม



 

 

หลกัการจดัการอทุยานแห่งชาติ  ออกแบบสิ�งอํานวยความสะดวกและการจดัการพื �นที�เพื�อให้บริการแก่

นกัท่องเที�ยว  สนบัสนนุการศกึษาและวิเคราะห์เพื�อกําหนดกิจกรรมด้านการท่องเที�ยวและนนัทนาการ 

จดัทําระบบสื�อความหมาย  พฒันาการให้ข้อมลูแกน่กัท่องเที�ยวตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้บริการ

ทางวิชาการเกี�ยวกบัอทุยานแห่งชาติ  การบริการการท่องเที�ยวแก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และประชาชน  

สนบัสนนุการศกึษา  ค้นคว้า  วิจยั  และพฒันาวิชาการด้านการจดัการอทุยานแห่งชาติและวนอทุยาน  

จดัทํามาตรการและวิธีการในการตรวจสอบ ประเมินผลงาน กํากบั ดแูล ควบคมุ และติดตามประเมินผล

การปฏิบตัิงาน     ของหน่วยงานในสงักดั และปฏิบตังิานร่วมกนั หรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ

หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง หรือที�ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบตัิงานมีการแบ่งการบริหารงานภายในสว่น

อทุยานแห่งชาติ ดงันี � 

1.ฝ่ายบริหารทั�วไป 

1.1 มีหน้าที�รับผิดชอบ   

1.1.1 งานสารบรรณ 

1.1.2 งานแผนงาน งบประมาณ การเงิน การบญัชี พสัด ุ

1.1.3 ควบคมุ ดแูล อาคารสถานที� ยานพาหนะ และครุภณัฑ์ 

1.1.4 รวบรวมรายงานผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานในสงักดั 

1.1.5 ปฏิบตัิงานร่วมกนั หรือสนบัสนนุการปฏิบตัิของหน่วยงานอื�นที�

เกี�ยวข้องหรือที�ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายจดัการทรัพยากรในอทุยานแห่งชาติและวนอทุยาน 

   2.1 มีหน้าที�รับผิดชอบ 

2.1.1 สนบัสนนุการสํารวจจดัตั �ง  เพื�อดําเนินการประกาศ เพิกถอน และ

ผนวกพื �นที�ให้เป็นอทุยานแห่งชาติ และวนอทุยาน   

2.1.2 สนบัสนนุการกําหนดแผน  และมาตรการในการป้องกนั  

ปราบปรามการกระทําผิดพระราชบญัญัติอทุยานแห่งชาต ิ พ.ศ. 

2504  และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง   



 

 

2.1.3 สนบัสนนุการกําหนดระเบียบ  หลกัเกณฑ์  ประกาศ  กฎกระทรวง  

และกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการพื �นที�และทรพัยากรใน

อทุยานแห่งชาติ   

2.1.4 กํากบั ควบคมุ ดแูล การปฏิบตัิงานที�เกี�ยวกบัการขออนญุาตใช้

ประโยชน์พื �นที�ตามพระราชบญัญัติอทุยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504   

หรือกิจกรรมตา่ง ๆ  

2.1.5 ประสานงาน ร่วมตรวจสอบปราบปรามการกระทําผดิกฎหมายด้าน

อทุยานแห่งชาติ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง     

2.1.6 ปฏิบตัิงานร่วมกนั สนบัสนนุการปฏิบตัิของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง  

หรือที�ได้รับมอบหมาย   

3. ฝ่ายพฒันาศกึษาวิจยัในอทุยานแห่งชาติและวนอทุยาน 

3.1 มีหน้าที�รับผิดชอบ 

3.1.1 สนบัสนนุการศกึษา  ค้นคว้า  วิจยั  ทดลองและพฒันาวิชาการ

ด้านการจดัการอทุยานแห่งชาติและวนอทุยาน   

3.1.2 สนบัสนนุการจดัทําฐานข้อมลูทรัพยากรและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  กําหนดขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์อย่างยั�งยืน   

3.1.3 สนบัสนนุการอนญุาต การวิจยั  ติดตาม  กํากบั  ควบคมุ  การ

ศกึษาวิจยัในอทุยานแหง่ชาติ  และการจดัทําแผนแมบ่ทการ

จดัการ   

3.1.4 สนบัสนนุการนําผลการวิจยั  เผยแพร่  และประยกุตใ์ช้ในการ

บริหารจดัการพื �นที�   

3.1.5 สนบัสนนุการประสานความร่วมมือในการจดัการอทุยานแหง่ชาติ  

ศกึษาข้อมลูเพื�อดําเนินการตามสนธิสญัญา  อนสุญัญาตา่ง ๆ 

และโครงการที�เป็นความร่วมมือระหวา่งประเทศ   

3.1.6 ปฏิบตัิงานหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื�นหรือที�

ได้รับมอบหมาย   



 

 

 

2. อตัรากําลงั 

 ข้าราชการประเภททั�วไป    จํานวน    3   คน 

 ข้าราชการประเภทนกัวิชาการ   จํานวน    1   คน 

 ลกูจ้างประจํา     จํานวน    4   คน 

 พนกังานราชการ    จํานวน    2   คน 

ลกูจ้างชั�วคราว     จํานวน    2   คน  

 พนกังานจ้างเหมา    จํานวน    3   คน 

3. ปัญหาอปุสรรค 

 1.  งบประมาณไมแ่พียงพอ 

(ขอ้มลูจากส่วนอุทยานแห่งชาติ ทส 0924.5/833 ลงวนัที� 1 ตุลาคม 2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ส่วนอทุยานแห่งชาต ิในปี  2549-2553 

ที� ผลผลติที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

   ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1  

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 49 

      

1  

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของ

การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 50 

      



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ส่วนอทุยานแห่งชาต ิในปี  2549-2553 

ที� ผลผลติที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

   ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1  

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของ

การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษ์

และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดลอ้ม  51 

      

1  

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 52 

      

1  
แผนงานอนุรักษแ์ละบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
      



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ส่วนอทุยานแห่งชาต ิในปี  2549-2553 

ที� ผลผลติที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

   ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

  
1.3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพ

การป้องกนัรักษาป่า 
      

  - กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ 18,947,366 19,166,230 21,775,690 17,791,740 17,441,660 95,122,686 

 2 
การบริการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
      

  1.7 กิจกรรมท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์  3,654,650 4,042,870 4,102,600  11,800,120 

  

โครงการที� 4 โครงการเพิ�ม

ประสิทธิภาพและป้องกนัรักษา

ป่า 

  10,654,470   10,654,470 

 1 
แหล่งท่องเที�ยวในพื�นที�ป่า

อนุรักษ ์
      



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ส่วนอทุยานแห่งชาต ิในปี  2549-2553 

ที� ผลผลติที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

   ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

  - กิจกรรมท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์     8,414,200 8,414,200 

 2 
การบริการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
      

  3.1 กิจกรรมท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์ 4,267,970     4,267,970 

  รวม 23,215,336 22,820,880 36,473,030 21,894,340 25,855,860 130,259,446 
 

 

 

 

 

 



 

 

17  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 

 

 

โครงสร้าง 

  โครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบดว้ย 1) ฝ่ายบริหารทั�วไป          

2) ฝ่ายคุม้ครองสตัวป่์า 3) ฝ่ายจดัการพื�นที�อนุรักษส์ตัวป่์า     4) ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ และมีหน่วยงานใน

สงักดั 4 หน่วยงาน ประกอบดว้ย 1) เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าอุม้ผาง 2) เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร

ดา้นตะวนัออก 3) เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า  แม่ตื�น 4) เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าถ ํ�าเจา้ราม  

หน่วยงานภาคสนาม 

ลาํดบั

ที� 
ชื�อหน่วยงาน ประกาศเมื�อ ทอ้งที� เนื�อที�(ไร่) 

1 เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าอุม้

ผาง 

ราชกิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ หนา้ 

13 เล่ม111ตอนที� 11 ก. ลงวนัที� 30 

มีนาคม 2537  

 

อาํเภออุม้ผาง จงัหวดั

ตาก 

1,619,280 

2 เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่

ตื�น 

ราชกิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ หนา้ 

20 เล่ม 100 ตอนที� 135 วนัที� 19 

อาํเภออมก๋อย จงัหวดั

เชียงใหม่ และอาํเภอ

1,500,000 



 

 

สิงหาคม 2526 แม่ระมาด จงัหวดัตาก  

3 เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่ง

ใหญ่นเรศวรดา้น

ตะวนัออก 

ราชกิจจานุเบกษาเล่มที� 108 ตอน

ที� 146 ลงวนัที� 21 สิงหาคม 2534 

อาํเภอสงัขละบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี 

และอาํเภออุม้ผาง 

จงัหวดัตาก 

2,000,000 

4 เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าถ ํ�า

เจา้ราม 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที� 107 ตอน

ที� 15 ลงวนัที� 23 มกราคม 2533 

อาํเภอทุ่งเสลี�ยม  

อาํเภอศรีสาํโรง  

อาํเภอบา้นด่านลาน

หอย จงัหวดัสุโขทยั แ 

อาํเภอเถิน จงัหวดั

ลาํปาง 

211,250 

 

อตัรากาํลงั 

  อตัรากาํลงั 430 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการ 13คน ลกูจา้งประจาํ 27 คน พนกังานราชการ 

192 คน และพนกังานจา้งเหมา 197  คน  

 

หน่วยงาน 

นักวชิาการ 

ป่าไม้

ชํานาญ

การพเิศษ 

นักวชิาการ 

ป่าไม้ 

ชํานาญ

การ 

นักวชิาการ

ป่าไม้

ปฏิบัตกิาร 

เจ้า

พนักงาน 

ป่าไม้ 

ชํานาญ

งาน 

 

ลูกจ้าง 

ประจาํ 

 

พนักงาน

ราชการ 

 

พนักงาน 

จ้างเหมา 

 

 

รวม 

ฝ่ายบริหาร

ทั�วไป 

1 - - 1 - - 3 5 

ฝ่ายจดัการ

พื�นที�อนุรักษ์
- 1 - - - 1 1 3 



 

 

 

หน่วยงาน 

นักวชิาการ 

ป่าไม้

ชํานาญ

การพเิศษ 

นักวชิาการ 

ป่าไม้ 

ชํานาญ

การ 

นักวชิาการ

ป่าไม้

ปฏิบัตกิาร 

เจ้า

พนักงาน 

ป่าไม้ 

ชํานาญ

งาน 

 

ลูกจ้าง 

ประจาํ 

 

พนักงาน

ราชการ 

 

พนักงาน 

จ้างเหมา 

 

 

รวม 

สัตว์ป่า 

ฝ่ายคุ้มครอง 

สัตว์ป่า 

- - - 1 1 - 1 3 

ฝ่ายส่งเสริม 

และเผยแพร่ 

- - - 1 1 - 1 3 

ขสป. 

อุ้มผาง 

- 1 - 1 4 68 63 137 

ขสป. 

ทุ่งใหญ่ฯ 

- 1 1 1 7 49 37 96 

ขสป. 

แม่ตื�น 

- - - 2 9 46 38 95 

ขสป. 

ถํ�าเจ้าราม 

- - - 1 5 28 53 87 

 

รวม 
1 3 1 8 27 192 19 429 



 

 

 

หน้าที�รับผดิชอบ 

  ส่วนอนุรักษส์ตัวป่์า มีหนา้ที�รับผดิชอบสนบัสนุนการดาํเนินการสาํรวจจดัตั�ง เพื�อ

ดาํเนินการประกาศเพิกถอนและผนวกพื�นที�เป็นเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า เขตหา้มล่าสตัวป่์า รวมถึงการจดัตั�ง

สถานีพฒันาและส่งเสริมการอนุรักษส์ตัวป่์า วางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติดา้นสตัวป่์าและป่าไม้

ใหเ้อื�ออาํนวยผลประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งย ั�งยนื ดาํเนินการวางแผนและมาตรการกาํหนดรูปแบบการ

ปฏิบติังานของงานป้องกนั ปรามปราบ งานวิชาการ และงานส่งเสริมเผยแพร่ของเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า เขต

หา้มล่าสตัวป่์า สถานีพฒันาและส่งเสริมการอนุรักษส์ตัวป่์า สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนทั�วไป ส่งเสริมสนบัสนุน พฒันารูปแบบกิจกรรม และการศกึษาที�จะให้

ความรู้และความเขา้ใจแก่ประชาชนใหเ้ห็นคุณค่า และประโยชน์ของทรัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า จดัทาํ

มาตรการและวิธีการในการตรวจสอบ ประเมินผลงาน กาํกบั ดูแล ควบคุม และติดตามประเมินผลการ

ปฏิบติังานของหน่วยงานในสงักดั และปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�

เกี�ยวขอ้ง หรือที�ไดรั้บมอบหมาย แบ่งการบริหารภายในเป็น ๔ ฝ่าย ดงันี�  

๑. ฝ่ายบริหารทั�วไป มีหนา้ที�รับผดิชอบ งานสารบรรณ งานดา้นงบประมาณ การเงิน 

บญัชี และพสัดุ ควบคุมดูแลอาคารสถานที� ยานพาหนะ และครุภณัฑ ์รวบรวมรายงานแผน/ผลการ

ปฏิบติังานของหน่วยงานในสงักดั ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือที�

ไดรั้บมอบหมาย 

๒. ฝ่ายคุม้ครองสตัวป่์า มีหนา้ที�รับผดิชอบ กาํกบั ดูแล ควบคุม และปฏิบติังานเกี�ยวกบั

การอนุญาตดา้นสตัวป่์า ประสานงาน รวบรวม รายงานเกี�ยวกบัคดี และประสานการส่งมอบสตัวป่์าของ

กลาง ประสานงาน ร่วมตรวจสอบการปราบปรามการกระทาํผดิกฎหมายดา้นสตัวป่์าและกฎหมายอื�นที�

เกี�ยวขอ้ง ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

๓. ฝ่ายจดัการพื�นที�อนุรักษส์ตัวป่์า มีหนา้ที�รับผดิชอบ จดัทาํแผนบริหารจดัการพื�นที�ที�

เกี�ยวขอ้งดา้นอนุรักษส์ตัวป่์า ประสานงานดา้นการบริหารจดัการ กาํกบั และติดตามประเมินผลการ

ดาํเนินงานพื�นที�อนุรักษส์ตัวป่์า รวบรวมขอ้มลู การสาํรวจ จดัตั�ง ขยายเขต หรือเพกิถอนพื�นที�อนุรักษส์ตัว์

ป่า และพิจารณาการใชป้ระโยชน์พื�นที� ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือที�

ไดรั้บมอบหมาย 

๔. ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ มีหนา้ที�รับผดิชอบ กาํกบั ดูแล ควบคุม และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการพฒันาและส่งเสริมการอนุรักษส์ตัวป่์า ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันา

บุคลากร เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ส่งเสริมใหป้ระชาชน รวมทั�งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมใน



 

 

การสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรสตัวป่์า รวบรวมและบริการขอ้มลูวิชาการ ข่าวสาร ใหค้าํปรึกษา 

จดัทาํเอกสารเผยแพร่ จดันิทรรศการ และใหก้ารถ่ายทอดความรู้ดา้นสตัวป่์า 

ปัญหาอุปสรรค 

๑. เจา้หนา้ที�ไม่เพียงพอ ขาดความรู้ในการปฏิบติังาน ขาดขวญักาํลงัใจ 

๒. งบประมาณจาํกดั 

๓. อุปกรณ์ใชป้ฏิบติังานไม่เพียงพอ/ไม่ทนัสมยั 

๔. โครงสร้างในการบริหารงานไม่ชดัเจน 

แนวทางแก้ไข 

๑. เพิ�มอตัรากาํลงัเจา้หนา้ที� จดัประชุมเชิงปฏิบติัการแลกเปลี�ยนความรู้ประสบการณ์  

๒. ขอสนบัสนุนงบประมาณจากจงัหวดั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

๓. รายงานตน้สงักดัชี�แจงเหตุผลความจาํเป็นที�ตอ้งมีอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทนัสมยั เพื�อ

ใหผ้ลการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔. ปรับปรุงโครงสร้าง และกาํหนดความกา้วหนา้ในเสน้ทางอาชีพใหช้ดัเจน 

(ขอ้มลูจากส่วนอนุรักษส์ตัวป่์า) 

 

 

ขอ้มลูประชากรชา้งเลี�งในทอ้งที�จงัหวดัตากและจงัหวดัสุโขทยั 

จงัหวดั อาํเภอ จาํนวนประชากรชา้งเลี�ยงในปัจจุบนั 

(เชือก) 

หมายเหตุ 

ตาก แม่ระมาด 

แม่สอด 

อุม้ผาง 

สามเงา 

พบพระ 

ท่าสองยาง 

เมือง 

วงัเจา้ 

60 

25 

84 

2 

26 

36 

- 

- 

 



 

 

บา้นตาก 

 

- 

 

 รวม 233  

สุโขทยั ศรีสชันาลยั 

บา้นด่านลาน

หอย 

คีรีมาศ 

กงไกรลาศ 

สวรรคโลก 

ศรีนคร 

ทุ่งเสลี�ยม 

เมือง 

ศรีสาํโรง 

24 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 รวม 24  

(ขอ้มลูจากส่วนอนุรักษส์ตัวป่์า) 

(แกไ้ขตาม หนงัสือ ส่วนอนุรักษส์ตัวป่์าที� ทส 0924.6/552 ลงวนัที� 22 มิถุนายน 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  ในปี  2549-2553 

ที� 

ผลผลติ

ที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม

และความหลากหลายทางชีวภาพ 49 
            

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการ

ใชป้ระโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 50             

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการ

ใชป้ระโยชน์และการอนุรักษแ์ละ

พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม  51             

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 52             



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  ในปี  2549-2553 

ที� 

ผลผลติ

ที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1   

แผนงานอนุรักษแ์ละบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
            

    

1.2 โครงการแผนการป้องกนัและ

ควบคุมโรคในสัตวปี์กธรรมชาติ 

(โรคไขห้วดันก) 

  306,000       306,000 

    

1.3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการ

ป้องกนัรักษาป่า 
  15,223,120       15,223,120 

  1 
พื�นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์49             

  1 พื�นที�ป่าเพื�อการอนุรักษป่์าไม ้             

  1 

พื�นที�ป่าอนุรักษไ์ดรั้บการบริหาร

จดัการ 53 
            

    

1.1 กิจกรรมอนุรักษ ์ฟื� นฟ ู  และ

พฒันาป่าไม ้
            

    

1.1 กิจกรรมอนุรักษ ์ฟื� นฟู วิจยั และ

พฒันาป่าไม ้
            



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  ในปี  2549-2553 

ที� 

ผลผลติ

ที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

    

      - กิจกรรมงานคุม้ครองพนัธุ์สัตว์

ป่าตามอนุสัญญา (cites) 
671,476 659,594 659,594 503,462 503,462 2,997,588 

    

      - กิจกรรมงานสงวนและคุม้ครอง

สัตวป่์า 
17,352,360 14,824,260 16,240,000 15,441,800 12,085,300 75,943,720 

    

      - โครงการแผนการป้องกนัและ

ควบคุมโรคในสัตวปี์กธรรมชาติ 

(โรคไขห้วดันก) 

160,680     160,680 

    

โครงการที� 3 โครงการแผนการ

ป้องกนัและควบคุมโรคในสัตวปี์ก

ธรรมชาติ (โรคไขห้วดันก) 

  1,376,000   1,376,000 

    

โครงการที� 4 โครงการเพิ�ม

ประสิทธิภาพและป้องกนัรักษาป่า 
  10,654,470   10,654,470 

    

โครงการที� 1 : โครงการแผนการ

ป้องกนัและการควบคุมโรคในสัตว์

ปีกธรรมชาติ (โรคไขห้วดันก) 

    435,500 435,500 

    รวม 18,184,516 31,012,974 28,930,064 15,945,262 13,024,262 107,097,078 



 

 

18. ส่วนจัดการต้นนํ �า  

สถานที�ตั �ง  

 ส่วนจดัการตน้นํ� า  สาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก)  สาํนกังานตั�งอยูที่�  

ตาํบลป่ามะม่วง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัตาก  รหสัไปรษณีย ์  63000 

 โทรศพัท ์ หมายเลข   0-5551-2453 

 โทรสาร   หมายเลข    0-5555-8046 

 สว่นจดัการต้นนํ �า  ยึดถือแนวทางปฏิบตัติามวิสยัทศัน์,  พนัธกิจ  และภารกิจ ของสํานกั

อนรุักษ์และจดัการต้นนํ �า  กรมอทุยานแห่งชาติ  สตัวป่์า  และพนัธุ์พืช  ดงันี � 

วสัิยทัศน์ 

แหลง่ต้นนํ �าลําธารของประเทศได้รับการอนรุักษ์ฟื�นฟแูละจดัการแบบบรูณาการ  โดยความ

ร่วมมือของทกุภาคทกุสว่น  เพื�อเอื �ออํานวยนํ �าที�ดทีั �งปริมาณคณุภาพและระยะเวลาการไหลของนํ �า  ให้เป็น

รากฐานในการพฒันาคณุภาพชีวิตเศรษฐกิจ และสงัคมอย่างยั�งยืน 

พนัธกจิ 

 อนุรักษแ์ละฟื� นฟรูะบบนิเวศตน้นํ� าและจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ภารกจิ 

 1. อนรุักษ์และฟื�นฟรูะบบนิเวศต้นนํ �า 

 2. วางแผนการใช้ทรัพยากรที�ดนิในพื �นที�ต้นนํ �า 

 3. ป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดิน ลดปริมาณตะกอนทบัถมในแหลง่นํ �า  

 4. ศกึษาวิจยัเพื�อนําองค์ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการอนรุักษ์ฟื�นฟ ูและจดัการต้นนํ �า 

   5. บริหารจดัการแบบองค์รวม สง่เสริมการมีสว่นร่วมและปลกูจิตสํานึกประชาชนในพื �นที� 

โครงสร้างและหนา้ที�รับผดิชอบ 

  



 

 

 โครงสร้างส่วนจดัการตน้นํ� า  สาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก) มีโครงสร้างการ

บริหารงานภายในส่วนจดัการตน้นํ� า  ดงันี�  

 1.  ฝ่ายบริหารทั�วไป   

 2.  ฝ่ายจดัการทรัพยากรตน้นํ� า 

 3.  ฝ่ายประเมินทรัพยากรตน้นํ� า 

 4.  ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาชุมชนตน้นํ� า 

 5.  หน่วยงานภาคสนาม  

 1. ฝ่ายบริหารทั�วไป 

 มีหนา้ที�รับผดิชอบการปฏิบติังานสารบญัทั�วไป การรายงานต่างๆ งานดา้นแผนงานงบประมาณ  

การเงินบญัชีและอื�นๆ  งานดา้นบุคลากร  ควบคุมดูแลอาคารสถานที�  ยานพาหนะและครุภณัฑ ์ ประสาน

การดาํเนินงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  และปฏิบติังานอื�นตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 2. ฝ่ายจดัการทรัพยากรต้นนํ�า 

 มีหนา้ที�รับผดิชอบกาํหนดรูปแบบ  เทคนิค  และวิธีปฏิบติัในการจดัการอนุรักษแ์ละฟื� นฟ ู      

การอนุรักษดิ์น นํ� า และป่าไม ้ กาํหนดการใชที้�ดินและแนวทางการจดัการพื�นที�เสี�ยงภยั  ตรวจสอบและ

ควบคุมการทาํประโยชน์ในพื�นที�ตน้นํ� า  ประสานงานกบัหน่วยงานและองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนติดตาม

ผลการปฏิบติังานและปฏิบติังานอื�นตามที�รับมอบหมาย 

 3. ฝ่ายประเมนิทรัพยากรต้นนํ�า 

 มีหนา้ที�รับผดิชอบดา้นการสาํรวจและประเมินทรัพยากรป่าไม ้สมรรถนะที�ดินป่าไม ้จดัทาํ

ระบบขอ้มลูสารสนเทศ  ภูมิศาสตร์  ประสานงานกบัหน่วยงานและองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง  และปฏิบติังานอื�น

ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 4. ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาชุมชนต้นนํ�า 

 มีหนา้ที�รับผดิชอบสาํรวจ วิเคราะห์ขอ้มลูทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และทศันคติของชุมชน       

ตน้นํ� า กาํหนดรูปแบบ เทคนิค  และวิธีปฏิบติัในการจดัระเบียบชุมชน โครงสร้างพื�นฐาน การใชป้ระโยชน์

ที�ดิน การพฒันาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายชุมชนตน้นํ� า ประชาสมัพนัธ ์           

สร้างจิตสาํนึก  ฝึกอบรม สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลย ีประสานงานกบัหน่วยงาน และองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง  

และปฏิบติังานที�อื�นตามที�ไดรั้บมอบหมาย  

 

 

 5. หน่วยงานภาคสนาม 



 

 

 มีหนา้ที�และความรับผดิชอบเกี�ยวกบัการปฏิบติังานในพื�นที�ใหเ้ป็นไปตามแผนงานและ

งบประมาณที�ไดรั้บมอบหมายจากกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช แบ่งเป็นงานหลกัๆ ไดด้งันี�    

คือ 

  งานบริหารทั�วไป 

  มีหนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกบังานบริหารดา้นต่างๆ เพื�ออาํนวยใหก้ารปฏิบติังานของ     

แต่ละงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกนัอยา่งเหมาะสม  ไดแ้ก่ 

1.  งานธุรการและสาํนกังานธุรการ 

        มีหนา้ที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการอาํนวยการบริหารสาํนกังานของหน่วยใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  รับผดิชอบการบริหารงานเอกสาร  หนงัสือราชการ  ดาํเนินการดา้นการเงินและบญัชีการ

จดัซื�อ-จดัจา้ง ควบคุมการใชค้รุภณัฑย์านพาหนะ  วสัดุ – อุปกรณ์  เครื�องมือในการปฏิบติังาน ดูแลการ

ติดต่อสื�อสารระหว่างเจา้หนา้ที�ภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื�น จดัการดูแลรักษาความปลอดภยัของ

สถานที�และทรัพยสิ์นของทางราชการ ควบคุมกาํกบัใหเ้ป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

   2.  งานบุคคล 

        มีหนา้ที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการสรรหา คดัเลือก แต่งตั�งเจา้หนา้ที�คนงานในหน่วยงาน

กาํหนดหนา้ที�และควบคุมใหเ้ป็นไปอยา่งมีระเบียบวินยัอนัดีงาม  เพื�อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

    3.  งานติดต่อประสานงานและประชาสมัพนัธ ์

                             มีหนา้ที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการประสานงานกบัหน่วยงานอื�น  และองคก์รชุมชนในพื�นที�

ดาํเนินการเกี�ยวกบัการเผยแพร่งานทางวิชาการดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหก้ารศกึษาดูงาน            

แก่ผูส้นใจ  รวมถึงการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอื�น 

  งานจดัการลุ่มนํ�า 

  เป็นการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการจดัการลุ่มนํ� าในขอบเขตพื�นที�หน่วยงานใหส้ามารถ

เอื�ออาํนวยผลดา้นนํ� า ทั�งปริมาณและคุณภาพอยา่งย ั�งยนื และจดัทาํแผนแม่บทพื�นที�ลุ่มนํ� า  รับผดิชอบเสนอ

หน่วยงานที�สงักดั พร้อมทั�งเป็นผูแ้ทนหน่วยงานในระดบัอาํเภอ  แบ่งเป็นงานยอ่ย  ดงันี� คือ 

1.  งานป้องกนั 

       มีหนา้ที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการป้องกนั มิใหม้ีการลกัลอบทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ

เกิดขึ�น  โดยเฉพาะในเขตลุ่มนํ� าชั�นที� 1 และชั�นที� 2 โดยการลาดตระเวนสาํรวจตรวจสอบ ป้องกนัไฟป่า     

และดบัไฟป่า รวมทั�งการแกไ้ขปัญหาการใชป้ระโยชน์ที�ดินที�ไม่ถกูตอ้ง ใหส้อดคลอ้งกบัการอนุรักษดิ์น     

และนํ� า  ดาํเนินการประสานงานดา้นการปราบปรามการกระทาํผดิกฎหมาย  พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ       

พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติกบัหน่วยงานที�รับผดิชอบโดยตรง 



 

 

2.  งานฟื� นฟรูะบบนิเวศตน้นํ� า 

         มีหนา้ที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการปลกูป่าปรับปรุงตน้นํ� าในพื�นที�ที�ถกูบุกรุกทาํลายอยา่ง

รุนแรง ไม่สามารถฟื� นตวัเองไดต้ามธรรมชาติและฟื� นฟรูะบบนิเวศตน้นํ� าโดยการทดแทนตามธรรมชาติ

เพื�อใหป่้าธรรมชาติที�มีความอุดมสมบูรณ์ตํ�า  และป่าละเมาะที�พฒันาจากไร่ร้างในพื�นที�ตน้นํ� าลาํธารหรือ      

ป่าตน้นํ� าเสื�อมโทรม  หยอ่มเลก็หยอ่มนอ้ย  ใหส้ามารถฟื� นตวัและพฒันาการเจริญเติบโตไปสู่ความเป็นป่า

ธรรมชาติที�สมบูรณ์ไดเ้ร็วขึ�น  ดงันี� คือ 

         - การทาํแนวกนัไฟโดยรอบพื�นที� 

         - การลาดตระเวนป้องกนัไฟป่า  และดบัไฟป่า 

         - การปลกูเสริม  โดยใชก้ลา้ไมพ้นัธุด์ ั�งเดิม  5  ชนิดขึ�นไป  ปลกูแซม  25 ตน้/ไร่ โดย

ไม่มีการถางเผา เพื�อเตรียมพื�นที� และบาํรุงรักษาอยา่งต่อเนื�อง 10 ปี  

         - การก่อสร้างฝายตน้นํ� าลาํธาร เพื�อช่วยกกัเก็บตะกอน ลดความรุนแรง หรืออตัราเร็ว

ของกระแสนํ� า ทาํใหร้ะยะเวลาการไหลของนํ� าเพิ�มมากขึ�นทาํใหค้วามชุ่มชื�นเพิ�มขึ�น และสามารถนาํนํ� ามาใช้

ในพื�นที�เกษตรกรรมบางส่วนได ้

  3.  การปลกูฟื� นฟพูื�นที�ป่าตน้นํ� า  200 ตน้/ไร่ 

  4.  งานสาํรวจและพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน 

  5.  การเพาะชาํหญา้แฝก เพื�ออนุรักษดิ์นและนํ� า 

       มีหนา้ที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการสาํรวจขอ้มลูพื�นฐาน  ทั�งทางกายภาพและขอ้มลู

เศรษฐกิจ  สงัคมของประชากร การรังวดัหมายแนวเขตพื�นที�ปลกูป่า ที�ดินทาํกิน  ดาํเนินการปรับปรุงดูแล

เสน้ทางคมนาคม ไฟฟ้า  แหล่งนํ� า  อาคาร  สิ�งก่อสร้างใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

  งานจดัการด้านชุมชน 

  มีบทบาทหนา้ที�ในการพฒันาการเกษตรป่าไมที้�สูง พฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรบน

พื�นที�สูง  ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างจิตสาํนึกความเป็นคนไทย ใหค้วามรู้ การศกึษาในการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน เพื�อพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติบนพื�นที�สูง และสามารถอยูร่่วมกบัป่าไดอ้ยา่งเกื�อกลูกนั 

  1.  งานสร้างจิตสาํนึกแก่ชุมชน 

      มีหนา้ที�รับผดิชอบในการใหก้ารศึกษา ใหค้วามรู้ โดยใชก้ระบวนการคิด พดู ทาํ หรือให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษต์น้นํ� า 

   2. งานจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

     มีหนา้ที�รับผดิชอบการจดัการงาน/กิจกรรมของชุมชน  ในดา้นการอนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติใหเ้ป็นรูปธรรม ส่งเสริมกลุ่มองคก์รชุมชนใหม้ีความเขม้แข็ง สามารถแกไ้ขปัญหาความ  เสื�อม

โทรมของทรัพยากรไดด้ว้ยตนเอง เพื�อใหก้ารพฒันาชุมชนเป็นไปอยา่งมีส่วนร่วมและต่อเนื�องในขอบเขต   



 

 

ลุ่มนํ� าขนาดยอ่ย  มีกฎระเบียบของชุมชนเองในการจดัการพร้อมทั�งแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ ในพื�นที�เกี�ยวกบั

ทรัพยากรธรรมชาติ 

   3. งานส่งเสริมและพฒันาอาชีพ 

     มีหนา้ที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการส่งเสริมและพฒันาอาชีพทั�งในและนอกภาคเกษตร         

โดยดาํเนินการพฒันาการเกษตร ป่าไมที้�สูง ในรูปแบบวนเกษตรอยา่งย ั�งยนื จดัระเบียบการใชที้�ดิน              

ใหเ้ป็นไปอยา่งถกูหลกัการอนุรักษดิ์นและนํ� า  ส่งเสริมการปลกูป่าใชส้อยชุมชน  การจดัตั�งสหกรณ์หมู่บา้น 

ป่าไม ้ ส่งเสริมและประสานงานใหเ้กิดรายไดน้อกภาคเกษตร  โดยไม่รบกวนทรัพยากรป่าไมแ้ละไม่ทาํลาย

สภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการฟื�นฟูพื �นที�ป่าต้นนํ �า 

        โดยการสง่เสริมและสนบัสนนุนําแนวพระราชดําริมาใช้ในการฟื�นฟปู่าไม้และการอนรุักษ์

ดิน และนํ �า  เพื�อฟื�นฟรูะบบนิเวศป่าไม้ที�เสื�อมโทรมและมสีภาพวิกฤตให้ฟื�นคนืความอดุมสมบรูณ์มีสภาพ

ใกล้เคียงธรรมชาติเดิมโดยเร็ว  จนสามารถเอื �ออํานวยประโยชน์ด้านการอํานวยนํ �าด้านการป้องกนัอทุกภยั

สง่เสริมคณุภาพสิ�งแวดล้อม  รวมทั �งมีสว่นช่วยรกัษาและเพิ�มพนูความหลากหลายทางชีวภาพ  ตลอดจน

เป็นปัจจยัเกื �อหนนุตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ  และสงัคมของชาติอย่างยั�งยืน  โดยมีกิจกรรมดงันี � 

  1. ก่อสร้างฝายต้นนํ �าลําธารแบบผสมผสาน เพื�อชะลอการไหลของนํ �าและเพิ�มความชุม่ชื�น

แก่พื �นที� 

  2. ทําแนวกนัไฟ  เพื�ออนรุักษ์และป้องกนัพื �นที�ป่า 

  3. ประปาภเูขา  เพื�อสง่เสริม/สนบัสนนุ ด้านสาธารณปูโภคแก่ชมุชน 

  4. ถงัเก็บนํ �า คสล. ขนาดไมต่ํ�ากวา่ 50 ลบ.ม  เพื�อสง่เสริม/สนบัสนนุ ด้านสาธารณปูโภค

แก่ชมุชน 

  5. บริหารงานและอํานวย   เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการปฏิบตังิานของหน่วยงาน 

 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื �นที�ป่าอนุรักษ์ 



 

 

วตัถปุระสงค์  เพื�อเป็นการเพิ�มศกัยภาพให้แก่องค์กรในการปฏิบตัิงานด้านการอนรุักษ์

และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  ในสว่นความรับผิดชอบของสว่นจดัการต้นนํ �า ด้านการ

จดัการต้นนํ �า มีกิจกรรม  ดงันี � 

  1. เสริมสร้างศกัยภาพชมุชนโดยกระบวนการเวทีชาวบ้าน 

  2. พบปะผู้นําชมุชน/อบต.  

  3. ประชาสมัพนัธ์ด้านการอนรุักษ์และจดัการต้นนํ �า 

  4. ดแูลพื �นที�ป่าต้นนํ �าโดยชมุชนมีสว่นร่วม  

  5. การสนบัสนนุงบประมาณในการจดัซื �อยานพาหนะและวสัดคุรุภณัฑ์ 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื �นที�ป่าอนุรักษ์ 

  เป็นการสนองแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    “การ

จัดการให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้  โดยไม่มีราษฎรมีความคดิว่า  ตรงนี �เป็นเขตป่า  ตรงนี �เป็นเขต

บ้าน  แต่ให้รู้สกึว่าเป็นป่าผืนเดียวกัน  และรู้จกัรักษาหวงแหนป่าเสมือนเป็นสมบัติของตนเอง”  

ทั �งยงัเป็นการสนองตอ่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  2540  และ

นโยบายของรัฐบาล  “คนอยู่ร่วมกับป่า”  ในการบริหารจดัการแบบบรูณาการ  โดยการมีสว่นร่วมของ

ประชาชนและ ยึดหลกัธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อแก้ไขปัญหาการบกุรุกพื �นที�ป่าอนรุักษ์  และ

ลดปัญหาความขดัแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดนิ  นํ �า  และป่าไม้   จึงจดัให้มีโครงการสง่เสริม

และพฒันาการมีสว่นร่วมของชมุชนในพื �นที�ป่าอนรุกัษ์   โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี � 

                        1.  เพื�อสง่เสริมความเข้มแขง็ขององค์กรชมุชนในพื �นที�ป่าอนรุักษ์   ให้มคีวามสามารถใน

การพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื �นที�ป่าอนรุักษ์   ให้มีความอดุมสมบรูณ์และมีการพฒันาอย่างยั�งยืน 

  2.  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพื �นที�ป่าอนรุกัษ์โดยชมุชนมีสว่นร่วม  ให้มคีวาม

อดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ท้องถิ�น  และเกื �อกลูตอ่ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของชมุชน 

                              3. เพื�อเสริมสร้างและพฒันาการมีสว่นร่วม  ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ของชมุชนและประสานงานในลกัษณะเครือขา่ยลุม่นํ �าร่วมกบัภาครัฐในพื �นที�ป่าอนรุักษ์ 



 

 

หน่วยงานภาคสนาม  ในสงักดัสว่นจดัการต้นนํ �า  สํานกับริหารพื �นที�อนรุกัษ์ที� 14 (ตาก)       มี

ขอบเขตการปฏิบตัิภารกิจด้านการจดัการต้นนํ �าในพื �นที�ลุม่นํ �าหลกั 4 ลุม่นํ �า  คือ พื �นที�ลุม่นํ �าปิง พื �นที�ลุม่นํ �า

สาละวิน  ลุม่นํ �าแมก่ลอง และลุม่นํ �ายม  มี  6 หน่วยงาน คือ 

 1. หน่วยจดัการตน้นํ� าดอยมเูซอร์  โดยนายพิชยั  จนัทรทรัพย ์ ตาํแหน่ง นกัวิชาการป่าไม้

ชาํนาญการ  ทาํหนา้ที�หวัหนา้หน่วยจดัการตน้นํ� าดอยมเูซอร์  อาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก พื�นที�รับผดิชอบ

ประมาณ  428,869.38  ไร่  หรือ  686.19  ตารางกิโลเมตร  อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ       ป่าแม่สอด  และ

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช   

 2. หน่วยจดัการตน้นํ� าเขื�อนภูมิพล  โดยนายสมบติั  กลายเจริญ  ตาํแหน่ง นกัวิชาการป่าไม้

ชาํนาญการ  ทาํหนา้ที�หวัหนา้หน่วยจดัการตน้นํ� าเขื�อนภูมพิล อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก พื�นที�รับผดิชอบ

ประมาณ 307,200  ไร่  หรือ 491.52 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมทอ้งที�ตาํบลทอ้งฟ้า  อาํเภอบา้นตาก,  ตาํบล

สามหมื�น  อาํเภอแม่ระมาด  และตาํบลบา้นนา  อาํเภอสามเงา  จงัหวดัตาก  พื�นที�ประมาณ  172,646.40 ไร่  

(56.20 %) อยูใ่นเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่ตื�น  และที�เหลืออยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื�น  

  

 3. หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่เงา  โดยนายสุทิน  วุฒิบุตร ตาํแหน่ง นกัวิชาการป่าไมช้าํนาญการ  ทาํ

หนา้ที�หวัหนา้หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่เงา  อาํเภอท่าสองยาง  จงัหวดัตาก  สาํนกังานตั�งอยู ่บา้นวะโดโกร    

หมู่ที� 12  ตาํบลแม่สอง อาํเภอท่าสองยาง  จงัหวดัตาก  พื�นที�ประมาณ  281,208.13  ไร่  หรือ  449.93 ตาราง

กิโลเมตร  ประกอบดว้ยพื�นที� 2 ส่วน  คือ อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยางประมาณ  215,625 ไร่       

ที�เหลืออยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย   

 4. หน่วยจดัการตน้นํ� าแมก่ลองนอ้ย - แม่กลองใหญ่  โดยนายพงษกฤต  รัตนภาค  ตาํแหน่ง เจา้

พนกังานป่าไมช้าํนาญงาน  ทาํหนา้ที�หวัหนา้หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่กลองนอ้ย-แม่กลองใหญ่  อาํเภออุม้ผาง  

จงัหวดัตาก  สาํนกังานตั�งอยูที่� ตาํบลโมโกร อาํเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ซึ�งมีพื�นที�ครอบคลุมจาํนวน  7 

หมู่บา้น มีพื�นที�รับผดิชอบประมาณ  301,682.50 ไร่  หรือประมาณ 482.69 ตารางกิโลเมตร  และพื�นที�

ทั�งหมดอยูใ่นเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าอุม้ผาง  

  5. หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่ราก โดยนายธวชั  เจนการ ตาํแหน่งเจา้พนกังานป่าไมช้าํนาญงาน  

ทาํหนา้ที�หวัหนา้หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่ราก อาํเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั  สาํนกังานตั�งอยูที่�ตาํบล      

บา้นตึก อาํเภอศรีสชันาลยั  จงัหวดัสุโขทยั  ซึ�งมีพื�นที�ครอบคลุม จาํนวน 14 หมู่บา้น มีพื�นที�รับผดิชอบ

ประมาณ 400,571.39 ไร่  หรือประมาณ 640 ตารางกิโลเมตร  อยูใ่นเขตรับผดิชอบป่าสงวนแห่งชาติ    ป่า

หว้ยทรวง ป่าแม่สาํ และป่าบา้นตึก  และป่าสงวนแห่งชาติป่าหว้ยชา้ง ป่าปู่ เจา้   

  6.  หน่วยจดัการตน้นํ� าหว้ยนํ� าเยน็  โดยนายนิยม  สะอาดจิตต ์ ตาํแหน่งเจา้พนกังานป่าไม้

ชาํนาญงาน  ทาํหนา้ที�หวัหนา้หน่วยจดัการตน้นํ� าหว้ยนํ� าเยน็  อาํเภอแม่ระมาด  จงัหวดัตาก  ครอบคลุมพื�นที�



 

 

ตาํบลแม่ตื�น  อาํเภอแม่ระมาด,  ตาํบลบา้นนา  อาํเภอสามเงา  จงัหวดัตาก  พื�นที�รับผดิชอบประมาณ 175,000 

ไร่  หรือประมาณ 280 ตารางกิโลเมตร  อยูใ่นเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่ตื�น  

 

 

อตัรากาํลงั  

    ส่วนจดัการตน้นํ� า ปฏิบติัภารกิจในเขตพื�นที�รับผิดชอบ  ของสาํนักบริหารพื�นที�อนุรักษ์ที� 

14 (ตาก) ทอ้งที�จงัหวดัตาก และทอ้งที�จงัหวดัสุโขทยั ประกอบดว้ย ส่วนจดัการตน้นํ� า และหน่วยจดัการตน้

นํ� า 6 หน่วย  มีอตัรากาํลงัเจา้หนา้ที�ปฏิบติังาน ในปีงบประมาณ 2552 ดงันี�  

    ขา้ราชการ   จาํนวน   9  อตัรา 

          - เจา้พนกังานป่าไมอ้าวุโส       จาํนวน   1  อตัรา  

          - นกัวิชาการป่าไมช้าํนาญการ       จาํนวน   3  อตัรา 

          - เจา้พนกังานป่าไมช้าํนาญงาน        จาํนวน   4  อตัรา 

          - นกัวิชาการป่าไมป้ฏิบติัการ       จาํนวน   1  อตัรา 

    พนกังานราชการ        จาํนวน  15  อตัรา 

    พนกังานจา้งเหมา        จาํนวน  19  อตัรา 

 

แผนงานและงบประมาณ    

               ส่วนจดัการตน้นํ� า  สาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษ์ที� 14 (ตาก)  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณประจาํปี 

พ.ศ.2552  ในการดาํเนินงานดา้นการจดัการตน้นํ� าตามแผนงานสร้างสมดุลของการใชป้ระโยชน์และการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื� นฟู วิจยั และพฒันาป่าไม ้ 

กิจกรรมงานจัดการลุ่มนํ� า  รหัส 20-701  และโครงการเพิ�มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนว

พระราชดาํริ รหสั 20-712  รวมเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 11,266,500.- บาท  (สิบเอ็ดลา้นสองแสนหกหมื�นหก

พนัหา้ร้อยบาทถว้น) เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานกิจกรรมต่างๆ  

 

 

 

 

 



 

 

ปัญหาและอปุสรรค 

 1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

 2. ค่าใชจ่้ายตน้ทุนต่อหน่วยในการปฏิบติังาน(Unit cost) ไม่สอดกลบัสภาพเศษฐกิจในปัจจุบนั 

 3. ยานพาหนะที�ใชง้านมีอายกุารใชง้านมานาน ตอ้งเสียงบประมาณซ่อมแซมอยูต่ลอดเวลาทาํ

ใหสิ้�นเปลืองงบประมาณซึ�งไดรั้บอยา่งจาํกดั  และยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

              4. หน่วยงานภาคสนามยงัไม่ครอบคลุมทั�วพื�นที� เห็นควรจดัตั�งเพิ�มเติม 

กจิกรรมและปริมาณงาน ตั�งแต่เริ�มจดัตั�งจนถึงปัจจุบันของส่วนจดัการต้นนํ�า 

กิจกรรม หน่วยนบั ปริมาณงาน หมายเหตุ 

- ปรับปรุงระบบนิเวศตน้นํ� า (ปีที� 2-6) 

- ปรับปรุงระบบนิเวศตน้นํ� า (ปีที� 7-10) 

- บาํรุงรักษาส่วนเดิม อาย ุ2-6 ปี 

- ป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง 

- บาํรุงป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง 

- เพาะชาํกลา้ไมข้นาดใหญ่ 

- เพาะชาํกลา้หวาย 

- เพาะชาํกลา้ไมม้งคลพระราชทาน 

- แนวกนัไฟ 

- ปรับปรุงถนน 

- ฝายตน้นํ� าลาํธารแบบกึ�งถาวร 

- ฝายตน้นํ� าลาํธารแบบถาวร 

- ฝายตน้นํ� าลาํธารแบบผสมผสาน 

- เพาะชาํหญา้แฝก 

- เพาะชาํกลา้ไมท้ั�วไป 

- ประปาภูเขา 

- ถงัเก็บนํ� าชุมชน (คสล.) 

- โครงการวนศาสตร์ชุมชน 

- โครงการหมู่บา้นป่าไมแ้ผนใหม่ 

- สนบัสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ไร่ 

ไร่ 

ไร่ 

ไร่ 

ไร่ 

กลา้ 

กลา้ 

กลา้ 

กม. 

กม. 

แห่ง 

แห่ง 

แห่ง 

กลา้ 

กลา้ 

แห่ง 

ถงั 

หมู่บา้น 

หมู่บา้น 

หมู่บา้น 

8,360 

7,720 

7,440 

50 

50 

246,300 

17,500 

200,000 

2,128 

33 

100 

32 

2,631 

1,712,000 

60,000 

14 

16 

8 

1 

71 

หน่วยปฏิบติังานประกอบดว้ย 

1. หน่วยจดัการตน้นํ� าดอยมเูซอร์ 

2. หน่วยจดัการตน้นํ� าเขื�อนภูมิพล 

3. หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่เงา 

4. หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่กลองนอ้ย- 

แม่กลองใหญ่ 

5. หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่ราก 

6. หน่วยจดัการตน้นํ� าหว้ยนํ� าเยน็ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 



 

 

ในพื�นที�ป่าอนุรักษ ์(สสอ.) 

- เพิ�มประสิทธิภาพการจดัการลุ่มนํ� า 

- จดัทาํฐานขอ้มลูชุมชนหมู่บา้น (Village Profile) 

- จดัฝึกอบรม 

- สร้างจิตสาํนึกชุมชนในพื�นที� 

- อาํนวยการ 

 

หน่วยงาน 

หมู่บา้น 

ครั� ง 

หมู่บา้น 

หน่วยงาน 

 

5 

12 

5 

27 

7 

 

(ขอ้มลูจากส่วนจดัการตน้นํ� า ทส 0924.7/305 ลงวนัที� 18 สิงหาคม 2552) 

(แกไ้ขตาม หนงัสือ ส่วนจดัการตน้นํ� า ที� ทส 0924.7/247 ลงวนัที� 14 พฤษภาคม 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ส่วนจดัการต้นนํ�า  ในปี  2549-2553 

ที� 
ผลผลติที� แผนงาน 

จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใชป้ระโยชน์

และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 49             

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 50             

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษแ์ละพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  51 
            

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใชป้ระโยชน์

และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 52 
            

1   

แผนงานอนุรักษแ์ละบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ             



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ส่วนจดัการต้นนํ�า  ในปี  2549-2553 

ที� 
ผลผลติที� แผนงาน 

จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

    

1.3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการป้องกนั

รักษาป่า 
      

          - กิจกรรมงานจดัการลุ่มนํ�า 5,923,960 29,548,340 27,758,140 25,464,300 25,931,400 114,626,140 

    

      - กิจกรรมโครงการอนุรักษแ์ละฟื� นฟู

ตน้นํ�า 
4,250,000     4,250,000 

          - กิจกรรมโครงการฟื� นฟูลุ่มนํ�าปิง 2,181,600     2,181,600 

    

     - กิจกรรมกรรมการบริหารจดัการนํ�าทั�ง

ระบบ 
350,000     350,000 

    

1.6 กิจกรรมโครงการฟื� นฟูพื�นที�ป่าตน้นํ�า 

(แผนบริหารจดัการนํ�าอยา่งเป็นระบบ) 
 11,334,000    11,334,000 

    

โครงการที� 4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพ

และป้องกนัรักษาป่า 
  10,654,470   10,654,470 

    รวม 12,705,560 40,882,340 38,412,610 25,464,300 25,931,400 143,396,210 



 

 

19  ส่วนควบคุมและปฏิบตักิารไฟป่า 

1.  ชื�อหน่วยงาน 

 ส่วนควบคุมและปฏิบติัการไฟป่า  สงักดัสาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก)  กรมอุทยาน

แห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

2.  ยุทธศาสตร์ 

 บริหารจดัการไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางของภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

 เปลี�ยนความขดัแยง้ในปัญหาไฟป่าใหเ้ป็นความร่วมมือ บนพื�นฐานของความเขา้ใจอนัดีและการ

ประสานผลประโยชน์ร่วมกนั 

 พฒันาเทคโนโลยกีารใชไ้ฟใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาสมดุลตามธรรมชาติของระบบนิเวศ

ป่าไม ้

3.  วสัิยทัศน์ 

 คุม้ครองและฟื� นฟสูมดุลของระบบนิเวศป่าไม ้และความหลากหลายทางชีวภาพ  ดว้ยการบริหาร

จดัการองคป์ระกอบดา้นไฟป่า  บนพื�นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื�อใหป่้าไมเ้ป็นฐานทรัพยากรที�

เหมาะสมในการพฒันาประเทศอยา่งย ั�งยนื 

4.   พนัธกจิ 

 บริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาไฟป่า เพื�ออนุรักษแ์ละฟื� นฟทูรัพยากรป่าไม ้

5.  ภารกจิ 

 กาํหนดแผนปฏิบติัการ การกาํกบั ควบคุม ดูแลและประสานงานดา้นการควบคุมไฟป่า 

 ศึกษา วิจยั เพื�อพฒันาวิชาการ และเทคนิคดา้นการจดัการและควบคุมไฟป่า 

 รณรงคป์ระชาสมัพนัธป้์องกนัไฟป่า  การควบคุมและการดบัไฟป่า 

 ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผดิชอบ 

 

 

 



 

 

6.  หน่วยงานในสังกดั 

 

- สถานีควบคุมไฟป่าตาก            -สถานีควบคุมไฟป่าสุโขทยั -ศูนยป์ฏิบตัิการไฟป่าตาก 

- สถานีควบคุมไฟป่าแม่สอด 

- สถานีควบคุมไฟป่าอุม้ผาง 

7.  อตัรากาํลงั 

หน่วยงาน ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 

ประจาํ 

พนักงาน

ราชการ 
รวม 

ส่วนควบคุมและปฏิบติัการไฟป่า 3 - 2 5 

สถานีควบคุมไฟป่าตาก 1 1 3 5 

สถานีควบคุมไฟป่าสุโขทยั 1 2 10 13 

สถานีควบคุมไฟป่าแม่สอด 2 - 3 5 

สถานีควบคุมไฟป่าอุม้ผาง 2 - 1 3 

รวม 9 3 19 31 

 

8.  แผนงานและงบประมาณ 

 แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม  กิจกรรมงานอนุรักษ ์ ฟื� นฟ ู วจิยั และพฒันาป่าไม ้ กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า 

 แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม  โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการป้องกนัรักษาป่า 

 รายละเอียดงบประมาณ 

 

ท้องที�จังหวัดตาก ท้องที�จังหวัดสุโขทยั หน่วยงานสนับสนุน 



 

 

 

ปีงบประมาณ 

งบประมาณที�ไดรั้บ (บาท)  

หมายเหตุ กิจกรรม 

ควบคุมไฟป่า 

โครงการเพิ�ม

ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมแกไ้ข

ปัญหาหมอก

ควนัและไฟป่า

เพื�อลดภาวะ

โลกร้อน 

รวม 

2549 

2550 

2551 

2552 

15,277,030 

12,316,600 

12,434,600 

12,311,700 

- 

1,386,000 

1,898,000 

910,000 

- 

- 

- 

2,551,300 

15,277,030 

13,702,600 

14,332,600 

15,773,000 

 

 

   แผนและผลการปฏิบติังาน  

ที� งานที�ปฏบิัต ิ หน่วยนบั 
แผน 

ปฏิบัตงิาน 

ผลการ

ปฏิบัตงิาน 
หมายเหต ุ

1 การรณรงคป้์องกนัไฟป่า 

1.1 การประชาสมัพนัธป้์องกนัไฟป่า 

- ประชาสมัพนัธเ์คลื�อนที� 

- ประชาสมัพนัธผ์า่นสื�อมวลชน 

- ป้ายประชาสมัพนัธ ์

- สิ�งที�พิมพ ์

1.2 ส่งเสริมเผยแพร่ 

- เอกสารเผยแพร่ 

 

 

ครั� ง 

ครั� ง 

ป้าย 

แผน่ 

 

 

 

410 

127 

627 

18,400 

 

 

 

410 

127 

627 

18,400 

 

1. กิจกรรม

ควบคุมไฟป่า 

2. โครงการ

เพิ�ม

ประสิทธิภาพฯ 

3. กิจกรรม

แกไ้ขปัญหา

หมอกควนัและ



 

 

ที� งานที�ปฏบิัต ิ หน่วยนบั 
แผน 

ปฏิบัตงิาน 

ผลการ

ปฏิบัตงิาน 
หมายเหต ุ

- นิทรรศการ 

1.3 ใหก้ารศึกษาและฝึกอบรม 

- การศกึษา 

- กิจกรรมวนัรณรงคใ์หป้ลอด 

ควนัพษิจากไฟป่า 

เล่ม 

ครั� ง 

 

ครั� ง 

ครั� ง 

 

33,600 

44 

 

151 

5 

 

33,600 

44 

 

151 

5 

 

ไฟป่าเพื�อลด

ภาวะโลกร้อน 

2 การปฏิบติังานดบัไฟป่า 

2.1  การจดัทาํแนวกนัไฟ 

2.2  จดัการเชื�อเพลิง 

2.3  การดบัไฟป่า 

 - ตรวจหาไฟป่าและการตรวจ

ปราบปรามการลกัลอบเผาป่า 

 - ปฏิบติังานดบัไฟป่า 

 

 

กม. 

ไร่ 

ไร่ 

 

ครั� ง /ไร่ 

 

 

180 

36,400 

875,000 

 

- 

 

 

170 

36,400 

875,000 

 

224/2,759 

 

3 ประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น 

ครั� ง 20 20  

4 เครือข่ายการแกไ้ขปัญหาภาค

ประชาชน 

ครั� ง 29 29  

5 การสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 

ประชาชน และองคก์รทุกภาคส่วนเพื�อ

แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 

 

โครงการ 1 1  



 

 

ที� งานที�ปฏบิัต ิ หน่วยนบั 
แผน 

ปฏิบัตงิาน 

ผลการ

ปฏิบัตงิาน 
หมายเหต ุ

6 ติดตามการปฏิบติังานควบคุมไฟป่า

ของหน่วยงานในสงักดั 

หน่วยงาน 4 4  

7 สรุปประเมินผลการปฏิบติังาน ชุด 1 1  

8 งบประมาณ บาท 15,773,000 15,773,000  

 

9. แผนและมาตรการเตรียมความพร้อมรับมอืสถานการณ์ไฟป่าปี 2552 

        การเตรียมการก่อนฤดูไฟป่า 

                  1. จาํแนกพื�นที�เสี�ยงต่อการเกิดไฟป่าออกเป็น 3 ระดบั คือ สูง ปานกลาง และตํ�า ในพื�นที�จงัหวดั

ตาก และจงัหวดัสุโขทยั ทั�งนี� เพื�อความชดัเจนในการวางแผนการปฏิบติังาน ดงันี�   

จงัหวดั พื�นที�ป่าไม ้

(ตร.กม.) 

สูง 

(ตร.กม.) 

ปานกลาง 

(ตร.กม.) 

ต ํ�า 

(ตร.กม.) 

ตาก 

สุโขทยั 

12,669.76 

6,596.10 

9,001.78 

1,578.92 

3,657.98 

554.53 

10.00 

1,024.39 

 

                  2. ประชาสมัพนัธป์ระกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช เรื�องสถาณการณ์ไฟป่า 

พ.ศ.2552 ไปยงัหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื�นที� 

                  3. ประสานจงัหวดัตาก และจงัหวดัสุโขทยั ออกประกาศจงัหวดั เรื�อง กาํหนดเขตควบคุมไฟป่า

ในพื�นที�เสี�ยงต่อการเกิดไฟป่า 

                  4. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เครือข่ายการแกไ้ขปัญหาไฟป่าภาคประชาชน และการสร้างเครือข่าย

หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และองคก์รทุกภาคส่วน เพื�อแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 



 

 

                  5. จดัทาํแผนระดมพลดบัไฟป่า ระดบัจงัหวดั ระดบัพื�นที� 

                  6. จดัทาํคาํสั�ง ใหเ้จา้หนา้ที�ปฏิบติังานประจาํศนูยเ์ฉพาะกิจควบคุมไฟป่า ตามแผนระดมพลดบั

ไฟป่าในพื�นที�รับผดิชอบของสาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 

                   7. จดัทาํแผนลาดตระเวนป้องปรามการจุดไฟเผาป่า ใหห้น่วยงานควบคุมไฟป่าจดัชุดลาดตระเวนโดย

ทางเทา้ โดยรถจกัรยานยนต ์และโดยรถยนต ์ตลอดจนจดัชุดเฝ้าระวงัไฟ คอยเฝ้าระวงัและดบัไฟป่า 

                  8. จดัทาํแผนกูภ้ยัผูป้ระสบภยัจากไฟป่า ใหห้น่วยงานควบคุมไฟป่าซกัซอ้มปฏิบติังานกูภ้ยัและ

อพยพราษฎร ตลอดจนนาํผูบ้าดเจ็บส่งสถานีอนามยั หรือโรงพยาบาลใกลเ้คียง กรณีเกิดภยัจากไฟป่า 

                   9. จดัทาํแผนปฏิบติังานประชาสมัพนัธป้์องกนัไฟป่า ใหห้น่วยงานประชาสมัพนัธเ์กี�ยวกบัไฟป่า

ทุกรูปแบบแก่หน่วยงาน สถานศกึษา และประชาชนทั�วไป 

      การส่งเสริมการกระจายอาํนาจด้านการควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. 

1. มีแผนสาํหรับการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าใหแ้ก่ อปท.ในทอ้งที�

จงัหวดัตาก และสุโขทยั ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั�นตอนการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ.2542   จาํนวน 63 

อปท.  โดยไดด้าํเนินการไปแลว้ ดงันี�  

จงัหวดั จาํนวน อปท. ถ่ายโอนแล้ว คงเหลอื หมายเหต ุ

ตาก 

สุโขทยั 

34 

29 

25 

25 

9 

4 

ปี 52 อบรม 5 รุ่น 

ปี 52 อบรม 1 รุ่น 

รวม 63 50 13 6 รุ่น 

    การป้องกนัไฟป่า 

                  1. ดาํเนินการรณรงคป้์องกนัไฟป่าทุกรูปแบบผา่นสื�อ ทุกแขนงเพื�อสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชน 

รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแผนในการรณรงคป้์องกนัไฟป่า จาํนวน 343  ครั� ง 

                  2. ดาํเนินการจดัทาํแนวกนัไฟแบบประชาอาสาในพื�นที�เสี�ยงต่อการเกิดไฟป่า 

                  3. สอดแทรกความรู้ดา้นการควบคุมไฟป่าในทุกระดบัการศกึษา 



 

 

                  4. ส่งเสริมการใชเ้ศษสิ�งเหลือทางการเกษตรแทนการเผา เช่น การทาํปุ๋ยหมกั 

                  5.ประสานกบักรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เพื�อการป้องกนัการเกิดไฟป่าจากริมทาง

หลวงแลว้ลุกลามเขา้พื�นที�ป่า 

                  6.ประสานผูน้าํทอ้งถิ�นและประชาชนในพื�นที�เพื�อหาข่าวบุคคลที�บุกรุกทาํลาย ทรัพยากรป่าไม ้

ล่าสตัว ์ หาของป่า และเผาป่าเป็นประจาํ พร้อมทั�งสร้างความเขา้ใจ หรือใหค้าํแนะนาํ หรือดาํเนินคดีตาม

กฎหมาย 

                  7.ประชาสมัพนัธผ์า่นสื�อมวลชน จดัรายการวิทย ุ  “คนรักป่า”   เพื�อสร้างแรงจูงใจและแนวร่วม

ในการป้องกนัไฟป่า และพยากรณ์สถานการณ์ไฟป่าเพื�อแจง้เตือนภยัล่วงหนา้ต่อสาธารณชนและหน่วยงาน

ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบติังานควบคุมไฟป่า ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบทั�วกนั 

       การเตรียมความพร้อมในการดบัไฟป่า 

                  1. พยากรณ์สถานการณ์ไฟป่า เพื�อแจง้เตือนภยัล่วงหนา้ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

โดยเผยแพร่ผา่น Website www.dnp.go.th/forestfire และจดัทาํป้ายดชันีไฟป่าคาดการณ์ความรุนแรงของ

ไฟป่าแต่ละวนับริเวณหนา้หน่วยงานควบคุมไฟป่า 

                  2. รับแจง้เหตุไฟป่า ส่วนกลางสายด่วนหมายเลข 1362 ตลอด 24 ชั�วโมง ศนูยรั์บแจง้เหตุไฟป่า

สาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14   หมายเลข 055-511854  สถานีควบคุมไฟป่าตาก หมายเลข 055-500144  

สถานีควบคุมไฟป่าสุโขทยั หมายเลข 081-3797868  สถานีควบคุมไฟป่าแม่สอด หมายเลข 055-801575 

สถานีควบคุมไฟป่าอุม้ผาง หมายเลข 055-500154  และศนูยป์ฏิบติัการไฟป่าตาก หมายเลข 055-505070  

                 3. จดัตั�งศนูยข์อ้มลูข่าวสารและประสานงานการควบคุมไฟป่า ขึ�นที�ส่วนควบคุมและปฏิบติัการไฟป่า 

หมายเลขโทรศพัท ์055-511854   ติดต่อทาง e-mail : firetak3@gmail.com 

                  4.  จดัทาํเครือข่ายอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่าประจาํหมู่บา้น 

                  5. จดัฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า เพื�อปฏิบติังานดบัไฟป่าใหก้บัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น ทอ้งที�จงัหวดัตาก และจงัหวดัสุโขทยั จาํนวน 6 รุ่นๆละ 30 คน รวม 180 คน 

                  6. ประมวล วิเคราะหข์อ้มลู และตรวจสอบจุด Hotspots จากดาวเทียม Terra และ Aqua เพื�อใช้

เป็นขอ้มลูในการควบคุมไฟป่า 



 

 

                  7.  จงัหวดัจดัตั�งศนูยอ์าํนวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าในฤดูแลง้ ณ สาํนกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื�อเป็นศนูยก์ลางในการบรูณาการและประสานการปฏิบติัของทุก

หน่วยงานในจงัหวดั 

     การดับไฟป่า 

                  1. การดบัไฟป่าเบื�องตน้โดยหน่วยงานของพื�นที� หน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงานในสงักดั

สาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 ดาํเนินการลาดตระเวน ตรวจปราบปรามการบุกรุก แผว้ถาง และจุดไฟเผา

ป่าในพื�นที�รับผดิชอบอยา่งเขม้ขน้ หากพบเห็นหรือไดรั้บแจง้เหตุไฟไหมป่้าใหรี้บดาํเนินการดบัไฟดว้ย

ตนเองทนัที และหากสถานการณ์ไฟป่าคาดว่าจะรุนแรงใหป้ระสานงานหน่วยงานควบคุมไฟป่า และหน่วยงาน

อื�นๆ ตามแผนระดมพลดบัไฟป่าต่อไป 

                  2. การดบัไฟป่าโดยหน่วยงานควบคุมไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่า และหน่วยควบคุมไฟป่าใน

พื�นที�ส่งกาํลงัพลเขา้ดบัไฟป่าในพื�นที�รับผดิชอบของหน่วยงาน และส่งกาํลงัพลสนบัสนุนแก่หน่วยงานอื�นๆ 

ที�ร้องขอ 

                  3. การดบัไฟป่าในสถานการณ์วกิฤติ ทุกหน่วยงานบูรณาการเขา้ทาํการดบัไฟตามแผนระดมพล

ดบัไฟป่า โดยมีหน่วยปฏิบติัการพิเศษดบัไฟป่า (หน่วยเสือไฟ) ซึ�งเป็นหน่วยปฏิบติัการพิเศษเคลื�อนที�เร็ว 

สมรรถนะสูง คอยสนบัสนุนการดบัไฟ 

 

10. ข้อมูลและสถิตกิารเกดิไฟป่า 

ตารางการเกดิไฟป่าในท้องที�หน่วยงานควบคุมไฟป่า 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2545 – 2552 

ปีงบ 

ประมาณ 

หน่วย

นับ 

จ.ตาก จ.สุโขทัย  

รวม 

 

หมายเหต ุสถานีฯ 

ตาก 

สถานีฯ 

แม่สอด 

สถานีฯ 

อุม้ผาง 

สถานีฯ 

สุโขทยั 

2545 ครั� ง/ไร่ 110/1,371 142/1,055 99/1,285 163/1,832 514 /5,543  



 

 

2546 ครั� ง/ไร่ 66/615 135/942 44/614 35/654 280 /2,825  

2547 ครั� ง/ไร่ 72/1,587 125/814 74/2,388 99/1,129 370 /5,918  

2548 ครั� ง/ไร่ 92/902 148/754 88/648 70/1,425 389 /3,729  

2549 ครั� ง/ไร่ 25 /313 157 /919 68/449 26/324 276 /2,005  

2550 ครั� ง/ไร่ 75/1,324 136/752 118/924 86/689 415/3,689  

2551 ครั� ง/ไร่ 46/481 107/656 59/295 57/737 269/2,169  

2552 ครั� ง/ไร่ 50/481 88/547 36/756 50/583 224/2,759  

 

สถิตกิารเกดิไฟป่า ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เดือน 
จ.ตาก จ.สุโขทัย รวม 

หมายเหต ุ

ครั�ง ไร่ ครั�ง ไร่ ครั�ง ไร่ 

ตุลาคม 2551 - - - - - -  

พฤศจิกายน 2551 - - - - - -  

ธนัวาคม 2551 - - - - - -  

มกราคม 2552 - - - - - -  

กุมภาพนัธ ์ 2552 57 1,205 13 159 70 1,364  

มีนาคม  2552 100 877 29 333 129 1,210  

เมษายน  2552 17 94 8 91 25 185  

พฤษภาคม   2552 - - - - - -  



 

 

มิถุนายน   2552 - - - - - -  

กรกฎาคม   2552 - - - - - -  

สิงหาคม  2552 - - - - - -  

กนัยายน   2552 - - - - - -  

       รวม 174 2,176 50 583 224 2,759  

ตารางแสดงสาเหตุการเกดิไฟป่า  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สาเหต ุ
สถิตกิารเกดิไฟป่า 

หมายเหต ุ

ครั�ง ไร่ 

1. หาของป่า 132 1,144  

2. เผาไร่ 70 475  

3. ไม่ทราบ 42 306  

4. ล่าสตัว ์ 11 98  

5. ความขดัแยง้ - -  

6. นกัท่องเที�ยว - -  

7. เลี�ยงสตัว ์ 10 107  

8. อุบติัเหตุ,ประมาท,เลินเล่อ 2 13  

9. การลกัลอบทาํไม ้ 2 26  

10. อื�นๆ - -  

รวม 224 2,759  



 

 

 

11. สภาพปัญหาและอุปสรรค 

ในปัจจุบนั สถานการณ์ไฟไหมป่้านั�น ส่งผลเสียหายต่อสิ�งมีชีวิตต่างๆ  สิ�งแวดลอ้ม  ตลอดจนมี

อิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก อนัเนื�องมาจากภาวะโลกร้อน  ดงัจะเห็นไดจ้ากเมื�อปีที�

ผา่นมาเกิดปัญหามลภาวะ หมอกควนัจากไฟไหมป่้าในภาคเหนือของประเทศ  

 

ปัญหาอุปสรรค  

 1. ประชาชนในพื�นที�รับผดิชอบ ส่วนใหญ่จะทาํการเกษตร เพาะปลูกเป็นหลกั นอกจากนั�นก็จะมี   

เขา้ป่า หาของป่า ทาํไม ้ล่าสตัว ์บา้ง  ซึ�งในปัจจุบนัพื�นที�ทาํการเกษตรนั�นมีไม่เพียงพอต่อการเพิ�มจาํนวนของ

ประชากรในพื�นที� ทาํใหเ้กิดการบุกรุก แผว้ถาง ทาํลายพื�นที�ป่าไมโ้ดยการจุดไฟเผาป่า ซึ�งเป็นวิธีที�ทาํกนัมาก

ที�สุด  เนื�องจากประหยดัค่าใชจ่้ายและสะดวกรวดเร็ว  สร้างความเสียหายให้กบัสิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม

มาก และในพื�นที�รับผดิชอบของแต่ละสถานี นั�นจะมีชนเผ่าชาวเขา กระเหรี� ยง พม่า เขา้มารับจา้งทาํงาน มี

การใชภ้าษาพดูที�แตกต่างกนั  การสื�อสารเป็นไปดว้ยความลาํบากในการที�จะสร้างความเขา้ใจกนั ซึ�งพวกนี�

จะไม่ไดใ้หค้วามสนใจเรื�องความเสียหายหรืออื�นๆ นอกจากปากทอ้งของตนเอง   

 2. เมื�อเกิดไฟไหมป่้าลุกลามจะทาํใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เนื�องจากสภาพภูมิ

ประเทศเป็นพื�นที�ภูเขาสูงชัน อุดมไปดว้ยทรัพยากรป่าไม ้ทาํให้มีปริมาณเชื�อเพลิงสะสมมาก เมื�อเกิดไฟ

ไหมจ้ะมีความรุนแรงมาก  

 3. ในการปฏิบติัของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ก็ไดท้าํการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน

ต่างๆ และประชาชนในพื�นที�รับผดิชอบอยูเ่สมอ ซึ�งก็ไดรั้บความร่วมมือบา้งแต่ก็ยงัไม่ดีเท่าที�ควร  ทั�งที�ได้

พยายามแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มาโดยตลอดแต่ในปัจจุบนั หลายๆคน หลายๆฝ่าย โดยเฉพาะ

ประชาชน ชาวบา้น ยงัมองว่าปัญหาไฟป่ายงัเป็นเรื�องที�ไกลตวัของเขาอยู ่จึงไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัหรือสนใจ  

แนวทางการแก้ไข  

1. ในการปฏิบติังานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า นั�น  มุ่งเนน้ไปที�การแกปั้ญหาที�ตน้เหตุมากกว่าที�

ปลายเหตุ  โดยการทาํความเขา้ใจกับประชาชน เยาวชนในพื�นที� รับผิดชอบของแต่ละสถานี ปลูกสร้าง

จิตสาํนึกที�ดีในการใหค้วามร่วมมือป้องกนัไฟป่า ไม่จุดไฟเผาป่าเพื�อผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ ของตนเอง  



 

 

ใหค้าํนึงถึงผลเสียหายมากมายที�จะเกิดขึ�นกบัส่วนรวม  ก่อนที�จะเขา้ไปพูดคุยทาํความเขา้ใจนั�น  เจา้หน้าที�

จะเขา้ไปช่วยเหลือ พฒันาหมู่บา้น ชุมชน วดั และสถานที�ต่างๆ  จากนั�นจึงค่อยสอดแทรกขอความร่วมมือ

ในการช่วยกนัป้องกนัไฟป่า  บอกใหท้ราบถึงผลเสียหายที�เกิดขึ�นจากการจุดไฟเผาป่า 

2. ไดท้าํการชิงเผา กาํจดัเชื�อเพลิงซึ�งจะช่วยลดความรุนแรงของไฟได ้  ไดเ้น้นย ํ�ากบัหน่วยงาน

ควบคุมไฟป่า ซึ� งไดชี้� แจงทาํความเขา้ใจกบัหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ผูใ้หญ่บา้น กาํนัน และประชาชนใน

พื�นที�รับผดิชอบแลว้ 

 3. ในการปฏิบติัของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ไดท้าํการประสานขอความร่วมมือจากผูน้าํทอ้งถิ�น

ต่างๆ และประชาชนในพื�นที�รับผดิชอบ โดยเฉพาะประชาชน ที�อาศยัอยูใ่กลแ้นวเขตป่าอนุรักษ ์เพื�อจดัตั�ง

เครือข่ายการแกไ้ขปัญหาไฟป่าภาคประชาชน โดยมีเจา้หนา้ที�ของรัฐใหค้าํแนะนาํ และสนบัสนุนดา้น

วิชาการควบคุมไฟป่า ทาํใหก้ารมีส่วนร่วมในการป้องกนัไฟป่า เป็นรูปธรรม ยิ�งขึ�น 

 

ส่วนควบคุมและปฏิบตักิารไฟป่า มสีถานีควบคุมไฟป่าในสังกดั จาํนวน 6 สถานี ดงันี�  

 1. สถานีควบคุมไฟป่าตาก ที�ตั�งบริเวณเขามิสก๊อก ถนนพหลโยธิน ระหว่างหลกักิโลเมตรที� 397-

398  บา้นประดาง ตาํบลประดาง อาํเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก 63000  โทรศพัท ์0-5550-0144  มีเนื�อที�รับผดิชอบ 

ตามแผนปฏิบติังานฯ จาํนวน 250,000 ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตร อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติตากสิน

มหาราช อุทยานแห่งชาติลานสาง และเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่ตื�น การบริหารจดัการในช่วงฤดไูฟป่า ได้

จดัตั�งหน่วยดบัไฟป่าเคลื�อนที� 2 จุด คือ หน่วยดบัไฟป่าลานสาง และ หน่วยดบัไฟป่าดอยมแูซอร์ อตัรากาํลงั

เจา้หนา้ที� ขา้ราชการ 1 อตัรา ลกูจา้งประจาํ 1 อตัรา พนกังานราชการ 3 อตัรา และพนกังานจา้งเหมา 58 

อตัรา  

 2. สถานีควบคุมไฟป่าแม่สอด ที�ตั�งบริเวณริมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 105 (ตาก-แม่สอด) 

ระหว่างหลกักิโลเมตรที� 72-73  บา้นหว้ยหินฝน หมู่ที� 6 ตาํบลแม่ปะ อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 63110  

โทรศพัท ์0-5553-6088  มีเนื�อที�รับผดิชอบ ตามแผนปฏิบติังานฯ จาํนวน 250,000 ไร่ หรือ 400 ตาราง

กิโลเมตร อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช(บางส่วน) อุทยานแห่งชาตินํ� าตกพาเจริญ อุทยาน

แห่งชาติขุนพะวอ และเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่ตื�น(บางส่วน) การบริหารจดัการในช่วงฤดูไฟป่า ไดจ้ดัตั�ง

หน่วยดบัไฟป่าเคลื�อนที� 2 จุด คือ หน่วยดบัไฟป่าแม่สอด และ หน่วยดบัไฟป่าแม่ละเมา อตัรากาํลงั

เจา้หนา้ที� ขา้ราชการ 2 อตัรา พนกังานราชการ 3 อตัรา และพนกังานจา้งเหมา 56 อตัรา 



 

 

 3. สถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง ที�ตั�งบริเวณถนนสายอุม้ผาง-แม่จนั บา้นเดอลอดคี หมู่ที� 3 ตาํบล

หนองหลวง อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 63160  โทรศพัท ์0-5550-0154 มีเนื�อที�รับผดิชอบ ตามแผน

ปฏิบติังานฯ จาํนวน 187,500 ไร่ หรือ 300 ตารางกิโลเมตร อยูใ่นเขตเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าอุม้ผาง และเขต

รักษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร ดา้นตะวนัออก อาํเภอุม้ผาง จงัหวดัตาก อตัรากาํลงัเจา้หนา้ที� ขา้ราชการ 2 

อตัรา พนกังานราชการ 1 อตัรา และพนกังานจา้งเหมา 44 อตัรา 

 4. สถานีควบคุมไฟป่าสุโขทัย ที�ตั�งอยูบ่ริเวณอ่างเก็บนํ� าสรีดภงส์ (ทาํนบพระร่วง) ซึ�งเป็นเขื�อนเก่า

สมยัสุโขทยั หมู่ที� 8  ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั 63110  โทรศพัท ์081-379-7868  มีเนื�อที�

รับผดิชอบ ตามแผนปฏิบติังานฯ จาํนวน 187,500 ไร่ หรือ 300 ตารางกิโลเมตร อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ 

ศรีสชันาลยั อุทยานแห่งชาติรามคาํแหง   และเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าถ ํ�าเจา้ราม  

การบริหารจดัการในช่วงฤดูไฟป่า ไดจ้ดัตั�งหน่วยดบัไฟป่าเคลื�อนที� 4 จุด คือ หน่วยดบัไฟป่าศรีสชันาลยั 

หน่วยดบัไฟป่ารามคาํแหง หน่วยดบัไฟป่าถํ�าเจา้ราม และหน่วยดบัไฟป่าวดัสุวรรณคิรี อตัรากาํลงัเจา้หนา้ที� 

ขา้ราชการ 1 อตัรา ลกูจา้งประจาํ   2 อตัรา พนกังานราชการ 10 อตัรา และพนกังานจา้งเหมา 35 อตัรา 

                      5. สถานีควบคุมไฟป่าศรีสัชนาลยั 

                      6. สถานีความคุมไฟป่าถํ�าเจ้าราม 

(ขอ้มลูจากส่วนควบคุมและปฏิบติัการไฟป่า ทส 0924.3/219 ลงวนัที� 11 กนัยายน 2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ส่วนควบคุมและปฏิบัตกิารไฟป่า ในปี  2549-2553 

ที� 

ผลผลติ

ที� 
แผนงาน 

จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม

และความหลากหลายทางชีวภาพ 49             

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการ

ใชป้ระโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 50             

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการ

ใชป้ระโยชน์และการอนุรักษแ์ละ

พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม  51             

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใชป้ระโยชน์

และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 52             

1   

แผนงานอนุรักษแ์ละบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
      



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ส่วนควบคุมและปฏิบัตกิารไฟป่า ในปี  2549-2553 

ที� 

ผลผลติ

ที� 
แผนงาน 

จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

 

    

1.3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการ

ป้องกนัรักษาป่า 
      

          - กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า  10,327,410 12,196,600 12,434,600 11,699,700 10,974,000 57,632,310 

    

     - โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน (กิจกรรมควบคุมไฟป่า) 
1,135,800     1,135,800 

    

โครงการที� 4 โครงการเพิ�ม

ประสิทธิภาพและป้องกนัรักษาป่า 
  10,654,470   10,654,470 

    รวม 11,463,210 12,196,600 23,089,070 11,699,700 10,974,000 69,422,580 



 

 

20 ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที�ความรับผดิชอบ 

1.  ฝ่ายบริหารทั�วไป  มีหนา้ที�รับผดิชอบการปฏิบติังานสารบรรณทั�วไป  งานดา้น 

แผนงาน  งบประมาณ  การเงิน  บญัชีและพสัดุ  งานดา้นบุคลากร  รวบรวมจดัเก็บขอ้มลูสถิติแบบรายงานต่าง 

ๆ  รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  รวมทั�งปฏิบติังานอื�น  ๆตามที�

ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

สํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 (ตาก) 

สว่นอนรุักษ์และป้องกนั

ฝ่ายบริหารทั�วไป ฝ่ายป้องกนัและปราบปราม ฝ่ายคดีและของ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และการข่าว 

สายตรวจปราบปรามสายที�  1 

สายตรวจปราบปรามสายที�  2 

สายตรวจปราบปรามสายที�  3 

ฐานปฏิบตัิการป้องกนัรักษาป่าอําเภออุ้มผาง 



 

 

                              2.  ฝ่ายป้องกนัและปราบปราม  มีหนา้ที�รับผดิชอบปฏิบติังาน  ประสานงานกบัสายตรวจ

ปราบปราม  หน่วยป้องกนัรักษาป่า  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  ปฏิบติังาน  สืบสวน  สอบสวน  รวบรวมขอ้มลู

ข่าวสารสถานการณ์ต่าง ๆ  ดา้นการป่าไม ้ ตรวจสอบขอ้เท็จจริง  หนงัสือร้องเรียน  ปฏิบติังานเกี�ยวกบั

แผนการใชอ้ากาศยานบินตรวจสอบสภาพป่า   จดัทาํโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  และปฏิบติังานอื�น 

ๆ ตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย   

3.  ฝ่ายคดแีละของกลาง  มีหนา้ที�รับผดิชอบปฏิบติังาน  รวบรวมรายงานผลคดี   

เร่งรัด  ติดตามผลคดี  รวมถึงการดาํเนินการเกี�ยวกบัของกลางในการกระทาํผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ป่าไม ้ ดาํเนินการจดัทาํสารบบคดี  บญัชีไมข้องกลาง  ขอ้มลูทางคดีและรายงานสถิติต่าง ๆ   ปฏิบติังานในส่วนที�

เกี�ยวขอ้งกบัโรงงานอุตสาหกรรมไม ้ และการดาํเนินงานเกี�ยวกบัไมน้าํเขา้จากต่างประเทศ   ปฏิบติังานอื�น ๆ 

ตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย   

4. ฝ่ายประชาสัมพนัธ์และการข่าว  มีหนา้ที�รับผดิชอบปฏิบติังาน  ประสานงานกบั 

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  เพื�อรวบรวมรายงานขอ้มลูข่าวสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื�นที�รับผดิชอบ  ตรวจสอบข่าว

หนงัสือพิมพ ์ ชี�แจงข่าวหนงัสือพิมพ ์ ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารของสาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก)  

ใหห้น่วยงานหรือบุคคลอื�นทราบ  และปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

สายตรวจปราบปรามสายที� 1   มีหนา้ที�รับผดิชอบ  ดงันี�  

                                           1.  ตรวจปราบปรามป้องกนัการกระทาํผดิกฎหมายเกี�ยวกบัการป่าไมแ้ละสตัวป่์า

ร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  ในพื�นที�อุทยานแห่งชาติแม่เมย  อุทยานแห่งชาตินํ� าตกพาเจริญ  อุทยาน

แห่งชาติขุนพระวอ  วนอุทยานพระธาตุห้วยลึก  อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  (ในส่วนที�อยู่ในเขต

อาํเภอแม่สอด)  เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าแม่ตื�น (ในส่วนที�อยู่ในเขตอาํเภอแม่ระมาด)  พื�นที�ป่าเพื�อการ

อนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื�อวนัที�  28  พฤษภาคม  2528  ( ลุ่มนํ� าปิง-วงั )  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื�อวนัที�  

21 กุมภาพนัธ ์ 2538  (ลุ่มนํ� าชายแดน ) และในพื�นที�รับผดิชอบของหน่วยงานภาคสนามในสงักดัสาํนกับริหาร

พื�นที�อนุรักษที์�14 (ตาก)  ที�มีการปลกูพื�นฟสูภาพป่าและโครงการต่าง  ๆ  ดงันี�   หน่วยจดักาตน้นํ� าดอยมเูซอร์  

สวนป่าแม่ทอ้ (ส่วนที�อยู่ในเขตอาํเภอแม่สอด)  สวนป่าพะวอ  สวนป่าท่าสองยาง  สวนป่าแม่หละ  สวนป่าช่อง

แคบ  โครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  โครงการฟื� นฟสูภาพป่าบา้นอุม้เปี� ยมหน่วยที� 1-5  โครงการฟื� นฟู

สภาพป่าเสื�อมโทรมบา้นถํ�าเสือ  โครงการปลกูป่าชดเชยดว้ยเงินนอกงบประมาณ (ป่าแม่สอด)  โครงการปลกู

ป่าชดเชยดว้ยเงินนอกงบประมาณในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด  หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่เงา  โครงการป่า



 

 

ซบันํ� าคีรีราษฏร์  โครงการพฒันาที�อยูอ่าศยัและพื�นที�ทาํกินคีรีราษฏร์  โครงการพฒันาเพื�อความมั�นคงเฉพาะ

พื�นที�จงัหวดัตาก และโครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชดาํริ บา้นมอโกโ้พคี  จงัหวดัตาก  ทอ้งที�อาํเภอแม่

สอด  อาํเภอแม่ระมาด  อาํเภอท่าสองยาง  และอาํเภอพบพระ จงัหวดัตาก 

   2.  ตรวจปราบปรามการลกัลอบคา้สตัวป่์าและของป่า ในพื�นที�รับผดิชอบ โดยให้

เขม้งวด  กวดขนั  สืบสวน  ตรวจสอบร้านคา้อาหารป่า  การคา้สัตวป่์าในบริเวณตลาดสด  ตลาดนดั  

ตลาดตามแนวชายแดน  และในบริเวณแหล่งท่องเที�ยวที�จาํหน่ายของที�ระลึกจากซากของสตัวป่์าในทอ้งที�

อาํเภอแม่สอด  อาํเภอแม่ระมาด อาํเภอท่าสองยาง  อาํเภอพบพระ  และอาํเภออุม้ผาง  จงัหวดัตาก 

   3.  การปฏิบติังานในบริเวณพื�นที�ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศใหป้ระสาน

การปฏิบติังานกบัหน่วยงานที�ปฏิบติังานในพื�นที�ที�เกี�ยวขอ้งโดยใกลชิ้ด 

   4.  ใหต้รวจสอบควบคุมพื�นที�ที�การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดรั้บอนุญาต 

ใหด้าํเนินการก่อสร้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115  กิโลโวลต ์ สายตาก - แม่สอด  ซึ�งอยูใ่นความ

รับผดิชอบของสาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก)  โดยสมํ�าเสมอเนื�องจากพื�นที�ดงักล่าวมีเสน้ทางลาํลอง

จากพื�นที�ป่าถึงหมู่บา้นได ้ และมีการบาํรุงรักษาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยูต่ลอดเวลา   ทาํให้

เป็นเส้นทางที�ทางราษฎรในพื�นที�ใชเ้ป็นเส้นทางในการบุกรุกทาํลายทรัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าอยูเ่สมอ 

   5.  สืบสวนหาข่าว  ตรวจสอบขอ้มลูข่าวสาร การกระทาํผดิกฎหมายว่าดว้ยการป่า

ไมที้�เกี�ยวขอ้ง   

             6.  ประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารป้องกนัรักษาป่าตามชุมชน  หมู่บา้น  วดั   

โรงเรียน  ในพื�นที�รับผดิชอบ 

   7.  ปฏิบติังานอื�น ๆ ที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย   

       สายตรวจปราบปรามสายที� 2   มีหนา้ที�รับผดิชอบ  ดงันี�  

   1. ตรวจปราบปรามป้องกนัการกระทาํผดิกฎหมายเกี�ยวกบัการป่าไม ้และสตัวป่์า

ร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  ในพื�นที�อุทยานแห่งชาติลานสาง  อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช (ในส่วนที�

อยูใ่นเขตอาํเภอเมือง)  เขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าแม่ตื�น  (ในส่วนที�อยู่ในเขตอาํเภอบ้านตาก  อาํเภอสาม

เงา) วนอุทยานแก่งห้วยตาก  วนอุทยานนํ�าตกห้วยแม่ไข  วนอุทยานไมก้ลายเป็นหิน  พื�นที�ป่าเพื�อการ



 

 

อนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื�อวนัที�  28  พฤษภาคม  2528  (ลุ่มนํ� าปิง-วงั)  และในพื�นที�รับผิดชอบของหน่วยภาคสนามในสังกดั

สาํนักบริหารพื�นที�อนุรักษ์ที�14 (ตาก)  ที�มีการปลูกฟื� นฟูสภาพป่า  และโครงการต่าง ๆ ดังนี�   หน่วย

จัดการต้นนํ� าเขื�อนภูมิพล  หน่วยจัดการตน้นํ� าห้วยนํ� าเยน็  สวนป่าแม่ท้อ  (ส่วนที�อยู่ในเขตอาํเภอ

เมือง)  สวนป่าแม่ตื�น สวนป่าแม่ละมุก  โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  โครงการปลูกป่า

ชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณในเขตป่าสงวนแห่งชาติประดาง-วงัเจ้า  โครงการปลูกป่าชดเชยด้วย

เงินนอกงบประมาณในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั�งขวา  และศูนยว์ิจยัการป่าไมต้าก

ท้องที�อาํเภอเมืองตาก  อาํเภอบ้านตาก  อาํเภอสามเงา  อาํเภอวงัเจ้า  จังหวดัตาก  

   2.  ตรวจปราบปรามการลกัลอบคา้สตัวป่์าและของป่าในพื�นที�รับผดิชอบ  โดยให้

เขม้งวด  กวดขนั  สืบสวน  ตรวจสอบร้านคา้อาหารป่า, การคา้สตัวป่์าในบริเวณตลาดสด, ตลาดนดัและบริเวณ

แหล่งท่องเที�ยวที�จาํหน่ายของที�ระลึกจากซากของสัตวป่์า ในทอ้งที�อาํเภอเมือง  อาํเภอบา้นตาก  อาํเภอ

สามเงา และอาํเภอวงัเจา้  จงัหวดัตาก 

3.  ใหต้รวจสอบควบคุมพื�นที�ที�การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  ไดรั้บ 

อนุญาต ใหด้าํเนินการก่อสร้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง  ขนาด 115  กิโลโวลต ์ สายตาก – แม่สอด  ซึ�งอยูใ่น

ความรับผดิชอบของสาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก)  โดยสมํ�าเสมอเนื�องจากพื�นที�ดงักล่าวมีเสน้ทาง

ลาํลองจากพื�นที�ป่าถึงหมู่บา้นได ้ และมีการบาํรุงรักษาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยูต่ลอดเวลา   

ทาํใหเ้ป็นเสน้ทางที�ทางราษฎรในพื�นที�ใชเ้ป็นเสน้ทางในการบุกรุกทาํลายทรัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าอยู่

เสมอ 

   4.  สืบสวนหาข่าว  ตรวจสอบขอ้มลูข่าวสาร  การกระทาํผดิกฎหมายว่าดว้ยการป่า

ไมที้�เกี�ยวขอ้ง 

   5.  ประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารป้องกนัรักษาป่าตามชุมชน  หมู่บา้น  วดั  โรงเรียน  

ในพื�นที�รับผดิชอบ 

                                         6.  ปฏิบติังานอื�น ๆ ที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

  สายตรวจปราบปรามสายที� 3   มีหนา้ที�รับผดิชอบ  ดงันี�  

   1. ตรวจปราบปรามป้องกนัการกระทาํผดิกฎหมายเกี�ยวกบัการป่าไม ้ และสตัวป่์า

ร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  ในพื�นที�อุทยานแห่งชาติรามคาํแหง  อุทยานแห่งชาติศรีสชันาลยั  เขตรักษาพนั

สตัวป่์าถ ํ�าเจา้ราม  วนอุทยานถํ�าลม-ถ ํ�าวงั  พื�นที�ป่าเพื�อการอนุรักษต์ามมติคณะรัฐมนตรี  เมื�อวนัที� 21  ตุลาคม  



 

 

2529 (ลุ่มนํ� ายม-น่าน ) และในพื�นที�รับผิดชอบของหน่วยงานภาคสนามในสังกดั  สาํนักบริหารพื�นที�

อนุรักษ์ที� 14 (ตาก)  ที�มีการปลูกฟื� นฟูและโครงการต่าง ๆ  ดงันี�   หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่ราก  โครงการ

ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชดาํริ  จงัหวดัสุโขทยั  สวนรุก

ชาติเขาดินไพรวนั  โครงการปลูกฟื� นฟูพื�นที�ป่าที�ประสบภยัธรรมชาติ  จงัหวดัสุโขทยั  โครงการพฒันา

ลุ่มนํ� ายม  และโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติแม่สิน-แม่สาน  และแม่สูงฝั�งซ้าย  ท้องที�อาํเภอทุ่งเส

ลี�ยม  อาํเภอศรีสัชนาลยั  อาํเภอคีรีมาศ  และอาํเภอบา้นด่านลานหอย  จงัหวดัสุโขทยั   

2.  ตรวจปราบปรามการลกัลอบคา้สตัวป่์าและของป่า  ในพื�นที�รับผดิชอบ 

โดยใหเ้ขม้งวด  กวดขนั  สืบสวน  ตรวจสอบ ร้านคา้อาหารป่า, การคา้สตัวป่์าในบริเวณตลาดสด  ตลาดนดั

และบริเวณแหล่งท่องเที�ยวที�จาํหน่ายของที�ระลกึจากซากของสตัวป่์า ในทอ้งที�จงัหวดัสุโขทยั 

3.  สืบสวนหาข่าว  ตรวจสอบขอ้มลูข่าวสารการกระทาํผดิกฎหมายวา่ดว้ยการป่าไม ้    

ที�เกี�ยวขอ้ง 

  4.  ประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารป้องกนัรักษาป่าตามชุมชน  หมู่บา้น  วดั  โรงเรียน  ในพื�นที�

รับผดิชอบ 

  5.  ปฏิบติังานอื�น ๆ ที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  

ฐานปฏิบัตกิารป้องกนัรักษาป่าอาํเภออุ้มผาง  มีหน้าที�รับผดิชอบ  ดังนี� 

   1.  ตรวจปราบปรามป้องกนัการกระทาํผดิกฎหมายเกี�ยวกบัการป่าไม ้ และสตัวป่์า

ร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  ในพื�นที�เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าอุม้ผาง  เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้น

ตะวนัออกวนอุทยานถํ�าตะบิ วนอุทยานนํ� าตกปะหละทะ  พื�นที�ป่าเพื�อการอนุรักษต์ามมติคณะรัฐมนตรี  เมื�อ

วนัที� 21 กุมภาพนัธ ์ 2538  (ลุ่มนํ� าชายแดน)  และในพื�นที�รับผดิชอบของหน่วยงานภาคสนามในสงักดัสาํนกั

บริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก)  ที�มีการปลกูฟื� นฟสูภาพป่าและโครงการต่าง ๆ ดงันี�   หน่วยจดัการตน้นํ� าแม่

กลองนอ้ย-แม่กลองใหญ่  และโครงการปลกูป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  โครงการพฒันาราษฎรชาวไทยภูเขา

อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ  ทอ้งที�อาํเภออุม้ผาง  จงัหวดัตาก   

   2.  ตรวจปราบปรามการลกัลอบคา้สตัวป่์าและของป่าในพื�นที�รับผดิชอบ  โดยให้

เขม้งวด  กวดขนั  สืบสวน  ตรวจสอบร้านคา้อาหารป่า   การคา้สัตวป่์าในบริเวณตลาดสด  ตลาดนดั  

ตลาดตามแนวชายแดน  และบริเวณแหล่งท่องเที�ยวที�จาํหน่ายของที�ระลึกจากซากของสตัวป่์า  ในทอ้งที�

อาํเภออุม้ผาง  จงัหวดัตาก 



 

 

   3.  การปฏิบติังานในบริเวณพื�นที�ตามแนวชายแดนระหวา่งประเทศ  ใหป้ระสาน

การปฏิบติังานกบัหน่วยงานที�ปฏิบติังานในพื�นที�ที�เกี�ยวขอ้งโดยใกลชิ้ด 

   4.  สืบสวนหาข่าว  ตรวจสอบขอ้มลูข่าวสารการกระทาํผดิกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้

ที�เกี�ยวขอ้ง 

   5.  ประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารป้องกนัรักษาป่าตามชุมชน  หมู่บา้น  วดั  โรงเรียน  

ในพื�นที�รับผดิชอบ       

 6.  ปฏิบติังานอื�นๆ  ตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

อตัรากาํลงัเจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบัตงิานในส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยากร  

การปฏิบติังานในหนา้ที�รับผดิชอบของส่วนอนุรักษแ์ละป้องกนัทรัพยากร  

เกี�ยวกบัการป้องกนัรักษาป่า  สาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก)  จดักาํลงัสายตรวจปราบปราม

สนบัสนุนการป้องกนัรักษาป่า  3  สาย ,  ฐานปฏิบติัการป้องกนัรักษาป่า จาํนวน 1 ฐาน  มีอตัรากาํลงัเจา้หนา้ที�

ปฏิบติังานในปีงบประมาณ  2552 ดงันี�  

 

1.   ขา้ราชการ จาํนวน 15 คน 

2.   ลกูจา้งประจาํ                    จาํนวน 18 คน 

3.   พนกังานราชการ จาํนวน 14 คน 

4.   พนกังานจา้งเหมา จาํนวน 14 คน 

  รวมจาํนวน 61 คน 

 

  ประจาํส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยากร 

1.   ขา้ราชการ จาํนวน 8 คน 

2.   ลกูจา้งประจาํ                    จาํนวน 5 คน 



 

 

3.   พนกังานราชการ จาํนวน 3 คน 

4.   พนกังานจา้งเหมา จาํนวน 1 คน 

  รวมจาํนวน 17 คน 

 

ประจาํสายตรวจปราบปรามสายที�  1 

1.   ขา้ราชการ จาํนวน 1 คน 

2.   ลกูจา้งประจาํ                    จาํนวน 6 คน 

3.   พนกังานราชการ จาํนวน 4 คน 

4.   พนกังานจา้งเหมา จาํนวน 1 คน 

  รวมจาํนวน 12 คน 

 

ประจาํสายตรวจปราบปรามสายที�  2 

1.   ขา้ราชการ จาํนวน 2 คน 

2.   ลกูจา้งประจาํ                    จาํนวน 4 คน 

3.   พนกังานราชการ จาํนวน 6 คน 

4.   พนกังานจา้งเหมา จาํนวน 2 คน 

  รวมจาํนวน 14 คน 

 

 

 

 



 

 

ประจาํสายตรวจปราบปรามสายที�  3 

1.   ขา้ราชการ จาํนวน 3 คน 

2.   ลกูจา้งประจาํ                    จาํนวน 2 คน 

3.   พนกังานราชการ จาํนวน 1 คน 

4.   พนกังานจา้งเหมา จาํนวน 1 คน 

  รวมจาํนวน 7 คน 

 

ประจาํฐานปฏิบัตกิารป้องกนัรักษาป่าอาํเภออุ้มผาง 

1.   ขา้ราชการ จาํนวน 1 คน 

2.   ลกูจา้งประจาํ                    จาํนวน 1 คน 

4.   พนกังานจา้งเหมา จาํนวน 9 คน 

  รวมจาํนวน 11 คน 

 

ปัญหาอปุสรรค  

  1.  อตัรากาํลงัไม่เพียงพอ 

  2.  แผนงานและงบประมาณที�ใชใ้นการปฏิบติังานนอ้ยและไดรั้บล่าชา้ 

  3.  ยานพาหนะที�ใชใ้นการปฏิบติังานมีสภาพทรุดโทรมและเก่า 

  4.  พื�นที�ในการปฏิบติังานมีลกัษณะเป็นภูเขาสูงสลบัซบัซอ้นและมีปัญหาการบุกรุกแผว้ถางป่า

เพื�อยดึถือครอบครองพื�นที�รุนแรง ไม่มีเสน้ทางคมนาคมเขา้ไปถึงพื�นที�ได ้การปฏิบติังานป้องกนัชาวเขาบุกรุก

พื�นที�เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก  ไม่ทนัต่อเหตุการณ์  ขาดอากาศยานสนบัสนุนการปฏิบติังาน    

  5.  ปัญหาจากราษฎรเขา้ไปบุกรุกและครอบครองป่าสงวนแห่งชาติ  โดยการปลกูบา้นเรือนอยู่

อาศยั  เมื�อเจา้หนา้ที�เขา้ทาํการจบักุมเนื�องจากผดิกฎหมายป่าไมร้าษฎรดงักล่าวก็จะเขา้ร้องเรียนต่อผูน้าํของ



 

 

เจา้หนา้ที�หรือนกัการเมืองเพื�อชะลอการจบักุม  ทาํใหก้ารปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ป่าไมไ้ม่สามารถ

ดาํเนินการตามกฎหมายป่าไมอ้ยา่งเต็มที�  นอกจากนั�นการผลกัดนัใหร้าษฎรดงักล่าวออกจากพื�นที�ทาํการบุกรุกก็

อาจทาํให้เกิดปัญหา  และทาํให้เกิดปัญหามวลชนตามมาภายหลงั 

  6.  อิทธิพลในทอ้งถิ�นสนบัสนุนว่าจา้งใหแ้รงงานจากชาวเขาที�อพยพจากประเทศพม่า ซึ�ง

ค่าจา้งถกูและหาใชง่้าย  มีความอดทนต่อความลาํบาก   

  7.  ปัญหาชายแดน  เนื�องจากพื�นที�ควบคุมอยูติ่ดกบัชายแดนประเทศพม่า ยาวกว่า 500 

กิโลเมตร  ซึ�งมีการสูร้บกนัระหว่างกองกาํลงักะเหรี�ยงอิสระกบัทหารพม่าอยูเ่ป็นประจาํ  ทาํใหช้าวกะเหรี�ยง

จากประเทศพม่าอพยพลี�ภยัการสูร้บเขา้มาอาศยัตามแนวชายแดนบุกรุกแผว้ถางป่า  ทาํไร่เลื�อนลอยและรับจา้ง

กระทาํผดิ พ.ร.บ. ตามกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม ้

(ขอ้มลูจากส่วนอนุรักษแ์ละป้องกนัทรัพยากร ทส 0924.2/211 ลงวนัที� 28 สิงหาคม 2552) 

(แกไ้ขตาม หนงัสือ ส่วนอนุรักษแ์ละป้องกนัทรัพยากร ที� ทส 0924.2/362 ลงวนัที� 4 ธนัวาคม 2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยากร ในปี  2549-2553 

ที� 

ผลผลติ

ที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใชป้ระโยชน์

และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 49              

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 50             



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยากร ในปี  2549-2553 

ที� 

ผลผลติ

ที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษแ์ละพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  51 
            

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใชป้ระโยชน์

และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 52             

1   

แผนงานอนุรักษแ์ละบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ             



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยากร ในปี  2549-2553 

ที� 

ผลผลติ

ที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

    

1.3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการป้องกนั

รักษาป่า             

         - กิจกรรมงานป้องกนัป่าไม ้  8,449,800    8,449,800 

          - กิจกรรมงานคุม้ครองพื�นที�ป่าอนุรักษ ์    2,047,100 1,550,020 3,597,120 

    

      - กิจกรรมป้องกนัรักษาป่า 8,858,700  1,245,800   10,104,500 

 

 

 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยากร ในปี  2549-2553 

ที� 

ผลผลติ

ที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

    

โครงการที� 4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพ

และป้องกนัรักษาป่า 
  10,654,470   10,654,470 

    รวม 8,858,700 8,449,800 11,900,270 2,047,100 1,550,020 32,805,890 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานจดัการชุมชนในพื�นที�อนุรักษ์ 

- งานสํารวจรังวัดและแผนที� 

- โครงการปลูกฟื� นฟูพื�นที�ประสบภัยธรรมชาต ิ

- โครงการปรับปรุงฯ  ป่าแม่สิน  แม่สาน  และแม่สูงฝั�งซ้าย(1) 

- โครงการปรับปรุงฯ  ป่าแม่สิน  แม่สาน  และแม่สูงฝั�งซ้าย   

- โครงการพฒันาลุ่มนํ�ายม 

- แม่สิน - แม่สาน  และแม่สูงฝั�งซ้าย(1) 

- แม่สิน - แม่สาน  และแม่สูงฝั�งซ้าย  (2) 

- สวนป่าแม่ท้อ 
- สวนป่าแม่ละมุก 
- โครงการปลูกป่าชดเชยฯ ป่าสงวนแห่งชาต ิ 
  ป่า ประดาง –วังเจ้า 
- ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่ท้อ-ห้วยตากฝั�งขวา 
  (วันต้นไม้ประจาํปีแห่งชาต)ิ 
- ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาลานสาง (วันต้นไม้ประจาํปี 
   ของชาตปีิ 2546) 
- สวนป่าแม่ตื�น 
- โครงการปลูกป่าเพื�อฟื� นฟูสภาพพื�นที�ภายหลัง 
   การอพยบราษฎร์บ้านนาอีเปย 
- โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณ 
   ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่ตื�น 
- โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณ 
   ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่ท้อ-ห้วยตากฝั�งขวา 
- โครงการฟื� นฟูสภาพป่าฯป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั�งขวา 
- เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ตื�น(ปลูกป่าประชาอาสา) 
- โครงการฯ  โลกร้อนตากสินมหาราช (1)-(6)  
- โครงการฯ  โลกร้อนแม่ตื�น  
 

- สวนป่าแม่หละ 

- โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณ 

ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่สอด 

- โครงการฟื� นฟูสภาพป่า เสื�อมโทรม บริเวณบ้านถํ �าเสือ   

- ป่าท่าสองยาง  

- ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่สอด(วันต้นไม้ประจาํปี

แห่งชาต ิ2547) 

- โครงการ โลกร้อนแม่เมย (1) -  - โครงการ โลกร้อนขุน

พะวอ (1) - (2) 

 

- สวนป่าช่องแคบ 

- โครงการปลูกสร้างสวนป่า 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดบ้านอุ้มเปี� ยม 

- โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอก 

งบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด 

   - โครงการฟื� นฟูสภาพป่าบ้านอุ้มเปี� ยม 

    ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด 

- โครงการฟื� นฟูสภาพป่าบ้านอุ้มเปี� ยมหน่วยที� 1 

- โครงการฟื� นฟูสภาพป่าบ้านอุ้มเปี� ยมหน่วยที� 2 

- โครงการฟื� นฟูสภาพป่าบ้านอุ้มเปี� ยมหน่วยที� 3 

- โครงการฟื� นฟูสภาพป่าบ้านอุ้มเปี� ยมหน่วยที� 4 

- โครงการฟื� นฟูสภาพป่าบ้านอุ้มเปี� ยมหน่วยที� 5 

- โครงการปลูกป่าพื�นที�ต้นนํ�าลําธารนํ�าตกทลีอจ่อ 

- โครงการคืนผืนป่าให้แม่ ต.มหาวัน 

- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื�นที�ป่าอนุรักษ์อย่างยั�งยืนเพื�อลด

ภาวะโลกร้อน อุ้มผาง (1)- (14) 

- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื�นที�ป่าอนุรักษ์อย่างยั�งยืนเพื�อลด

ภาวะโลกร้อน ทุ่งใหญ่นเรศวร  (1) - (2) 

 

 

โครงสร้างส่วนฟื� นฟูและพฒันาพื�นที�อนุรักษ์ 

ฝ่ายบริหารทั�วไป 

- งานธุรการ 

- งานแผนงาน/การเงิน และ บญัชี 

- งานฐานข้อมูล 

 

ฝ่ายฟื� นฟูพื�นที�อนุรักษ์ ฝ่ายจัดการที�ดินและชุมชนใน

พื�นที�ป่าอนุรักษ์  

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวร

เฉลิมพระเกียรติฯ 

กลุ่มลุ่มนํ�าแม่กลอง 

และสาละวนิตอนบน กลุ่มลุ่มนํ�าสาละวินตอนล่าง กลุ่มลุ่มนํ�าปิง กลุ่มลุ่มนํ�ายม 

21 ส่วนฟื� นฟูและพฒันาพื�นที�อนุรักษ์ 



 

 

อตัรากาํลงัข้าราชการและลกูจ้าง 

1.1 ขา้ราชการ จาํนวน  30  อตัรา  (ตามกรอบโครงสร้าง) 

1.1.1  ไปช่วยราชการต่างสาํนกัฯ  จาํนวน  3  คน 

1.1.2  มาช่วยราชการต่างสาํนกัฯ  จาํนวน  1  คน 

1.1.3  ตาํแหน่งว่าง   จาํนวน  4  อตัรา 

1.2 ลกูจา้งประจาํ  จาํนวน  6  อตัรา  (ตามกรอบโครงสร้าง) 

1.2.1  ไปช่วยราชการ   จาํนวน  1  คน 

1.2.2  มาช่วยราชการ   จาํนวน  2  คน 

1.3  พนกังานราชการ    จาํนวน  4  คน 

ส่วนฟื� นฟูและพฒันาพื�นที�อนุรักษ์  มีหนา้ที�ความรับผดิชอบ ดงันี�  

  - กาํหนดแผนปฏิบติัการ รวมทั�งกาํกบั ควบคุม และประสานงานด้านการฟื� นฟูและรักษาระบบ

นิเวศในพื�นที�อนุรักษ ์

- ศึกษา   วิเคราะห์  และปฏิบติังานเพื�อการอนุรักษ์  และฟื� นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพื�นที�อนุรักษ ์

- ดาํเนินการดา้นกิจกรรมชุมชนในพื�นที�อนุรักษ ์  โดยการสร้างจิตสาํนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช 

กาํหนดใหม้ีฝ่าย/งานต่างๆ ในความรับผดิชอบ ดงันี�  

1. ฝ่ายบริหารทั�วไป 

 1.1 งานธุรการ  มีหน้าที�รับผิดชอบปฏิบติังานสารบรรณ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  งาน

ควบคุมทะเบียนวสัดุ  ครุภณัฑ ์ งานพสัดุ  จดัทาํและรวบรวมรายงานขอ้มูลตามแบบรายงานภายในเวลาที�กาํหนด  

ปฏิบติังานดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ และปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 



 

 

 1.2 งานแผนงาน/การเงินและบัญชี  มีหน้าที�รับผิดชอบปฏิบติังานดา้นการจดัทาํและควบคุม

แผนงานและงบประมาณประจาํปี  งานการเงินและบญัชี  ติดตามประสานการปฏิบติังาน และรวบรวมรายงานตาม

แบบรายงานต่างๆ ภายในเวลาที�กาํหนด และปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 1.3 งานฐานข้อมูล  มีหน้าที�รับผิดชอบปฏิบติังานจดัทาํฐานขอ้มูลของหน่วยงานทั�งหมดใน

สงักดัส่วนฟื� นฟแูละพฒันาพื�นที�อนุรักษ์   รวมทั�งขอ้มูลโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้อยู่ในรูปแบบ

ไฟลดิ์จิตลั  บริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ (Management Information System : MIS) และเว็บไซต์ของส่วนฟื� นฟู

และพฒันาพื�นที�อนุรักษ ์ ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัฐานขอ้มลูของสาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษ์ที� 

14 (ตาก)  จดัทาํขอ้มลูประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ผลการดาํเนินงาน และขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�

ไดรั้บมอบหมาย 

 2. ฝ่ายฟื� นฟูพื�นที�อนุรักษ์  มีหน้าที� รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  จัดทาํข้อมูล

รายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งของสวนป่า/โครงการปลูกป่าฯ  และโครงการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐาน

ความหลากหลายทางชีวภาพ จดัทาํแผนงานและงบประมาณประจาํปี  จดัทาํรายงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  ตามรูปแบบ

และเวลาที�กาํหนด ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลพื�นที�ป่าอนุรักษ์ที�มีสภาพเสื�อมโทรมเพื�อกาํหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ใน

การฟื� นฟูสภาพป่า  รวมทั�งการแกไ้ขปัญหาในพื�นที�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และปฏิบติังานอื�นตามที�ไดรั้บ

มอบหมาย 

 โดยมีหน่วยงานภาคสนามประกอบด้วยสวนป่า/โครงการ ซึ� งได้จัดแบ่งกลุ่มภารกิจหน้าที�

รับผดิชอบตามพื�นที�ลุ่มนํ� า (Area Approach) ออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ  เพื�อให้บงัเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

มากที�สุด   พร้อมแต่งตั�งหัวหน้ากลุ่มให้มีหน้าที�รับผิดชอบในการประสานและเร่งรัดการดาํเนินงานของสวนป่า/

โครงการ ภายในกลุ่ม ให้เป็นไปตามแผนงานที�ได้รับ ตรวจติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน รวมทั�งให้

คาํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค ดงันี�  

ก. กลุ่มลุ่มนํ�าแม่กลองและสาละวนิตอนบน 

ข. กลุ่มลุ่มนํ�าสาละวนิตอนล่าง 

ค. กลุ่มลุ่มนํ�าปิง 

ง. กลุ่มลุ่มนํ�ายม 



 

 

3. ฝ่ายจดัการที�ดนิและชุมชนในพื�นที�ป่าอนุรักษ์   โดยประกอบดว้ยงานต่างๆ ในความรับผดิชอบ 

ดงันี�  

3.1 งานจดัการชุมชนในพื�นที�ป่าอนุรักษ์   มีหนา้ที�รับผดิชอบแกไ้ขปัญหาเกี�ยวกบัที�ดินทาํกินและที�

อยูอ่าศยัของราษฎรในพื�นที�ป่าอนุรักษ ์ จดัทาํแผนการใชที้�ดินใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางการใช้

ประโยชน์ที�ดินในพื�นที�ป่าอนุรักษ ์และปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

       3.2 งานสํารวจรังวดั และแผนที�  มีหนา้ที�รับผดิชอบสาํรวจ  จดัทาํแผนที�และภาพถ่าย   การถือครอง

และการใชป้ระโยชน์ที�ดินของราษฎรในพื�นที�อนุรักษ ์ ปรับปรุงแผนที�ระวาง       มาตราส่วน 1:50,000  แสดง

ขอบเขตพื�นที�ป่าอนุรักษ ์ ประสาน  วางแผนและควบคุมการถ่ายทอด      แนวเขตป่าอนุรักษล์งบนภาพถ่ายออร์โธร์  

มาตราส่วน 1:4,000  สาํรวจออกแบบและจดัทาํแนวฝัง      หลกัเขต และรั� วลวดหนามในเขตพื�นที�ป่าอนุรักษ ์ และ

ปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

                          4. ศูนย์ปฏบิัตกิารโครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ มีหนา้ที�รับผดิชอบในการบริหารงาน

โครงการปลกูป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการควบคุม กาํกบั ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติั 

งานตามโครงการปลกูป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จดัทาํแผนปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณ จดัทาํ

ทะเบียนขอ้มลูพื�นที�เป้าหมายแปลงปลกูป่า (FPT) รวมทั�งการายงานแผนและผลการดาํเนินงานตามแบบรายงาน 

ภายในระยะเวลาที�กาํหนด และปฏิบติังานอื�นๆตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

(ขอ้มลูจากส่วนฟื� นฟแูละพฒันาพื�นที�อนุรักษ ์ทส 0924.4/76 ลงวนัที� 22 กนัยายน 2552) 

(แกไ้ขตาม หนงัสือ ส่วนฟื� นฟแูละพฒันาพื�นที�อนุรักษ ์ที� ทส 0924.4/14 ลงวนัที� 3 กุมภาพนัธ ์2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ของส่วนฟื� นฟูและพฒันาพื�นที�อนุรักษ์  ในปี  2549-2553 

ที� 
ผลผลติ

ที� 
แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใชป้ระโยชน์

และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ 

(2549)             

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ (2550)             

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษแ์ละพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (2551)             

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใชป้ระโยชน์

และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ (2552)             

1   

แผนงานอนุรักษแ์ละบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ             



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ของส่วนฟื� นฟูและพฒันาพื�นที�อนุรักษ์  ในปี  2549-2553 

ที� 
ผลผลติ

ที� 
แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

    

1.1 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนื�องใน

วโรกาส 

 25,690,105 20,887,040   46,577,145 

    
ทรงครองราชยปี์ที� 50        

  1 พื�นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์49       

  1 พื�นที�ป่าเพื�อการอนุรักษป่์าไม ้       

  1 พื�นที�ป่าอนุรักษไ์ดรั้บการบริหารจดัการ 53       

    1.1 กิจกรรมอนุรักษ ์ฟื� นฟ ู  และพฒันาป่าไม ้       

    

1.1 กิจกรรมอนุรักษ ์ฟื� นฟู วิจยั และพฒันา

ป่าไม ้
      

          - กิจกรรมงานปลูกป่า 4,600,000 19,440,352 - 4,550,000  4,600,000 

          - กิจกรรมงานบาํรุงป่า 19,300,000 19,488,452 17,259,280 15,341,990 20,326,000 91,715,722 

    

      - กิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม

พระเกียรติฯ 
62,860,303 33,815,695 14,592,240 12,042,720 12,689,120 87,592,143 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ของส่วนฟื� นฟูและพฒันาพื�นที�อนุรักษ์  ในปี  2549-2553 

ที� 
ผลผลติ

ที� 
แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

    

      - กิจกรรมโครงการทรัพยากรที�ดินและ

ป่าไมใ้นพื�นที�ป่าอนุรักษ ์
568,000 3,209,360 5,317,485 368,720 1,077,076 2,013,796 

    

      - โครงการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ

พอเพียงบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
   1,460,000  1,460,000 

    

1.5 กิจกรรมโครงการทรัพยากรที�ดินและป่า

ไมใ้นพื�นที�ป่าอนุรักษ ์
 3,131,760 5,344,870   8,476,630 

    

1.3 โครงการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิ

พอเพียงบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
  4,107,070   4,107,070 

    รวม 87,328,303 48,310,317 47,598,260 29,213,430 34,092,196 246,542,506 

 

 



 

 

22 โครงสร้างกลุ่มงานวชิาการ 

อตัรากาํลงั 

  1. เจา้พนกังานป่าไมช้าํนาญการพิเศษ จาํนวน  1 ตาํแหน่ง 

  2. นกัวิชาการป่าไมช้าํนาญการ  จาํนวน  2 ตาํแหน่ง 

  3. เจา้พนกังานป่าไมช้าํนาญงาน  จาํนวน  1 ตาํแหน่ง 

  4. ลกูจา้งประจาํ    จาํนวน  1 ตาํแหน่ง 

5. พนกังานราชการ   จาํนวน  1 ตาํแหน่ง 

กลุ่มงานวิชาการ มีหนา้ที�รับผดิชอบดงันี�  

1. ศึกษา วิจยั และพฒันาวิชาการและจดัการดา้นพฤกษศาสตร์ป่าไม ้ ระบบนิเวศวิทยาป่าไม ้และ

วิทยาการดา้นอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. สนบัสนุน ประสาน และส่งเสริมหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�เป็นศนูยห์รือสถานี และแหล่งทดลองทาง

วิชาการในพื�นที�รับผดิชอบ 

3. เผยแพร่กิจกรรม การประชาสมัพนัธแ์ละถ่ายทอดหรือใหบ้ริการทางดา้นวิชาการดา้นทรัพยากรป่า

ไมส้ตัวป่์า และพนัธุพ์ืช แก่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

4. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอื�น ทั�งภาครัฐและเอกชน 

5. ปฏิบติังานร่วมกบั หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�น หรือตามที�ไดรั้บหมอบหมาย 

แบ่งงานที�รับผดิชอบออกเป็น 3 งาน และ 1 ศนูยว์ิจยัการป่าไมด้งันี�  

 1.งานธุรการ 

  1.1ปฏิบติังานดา้นงานสารบรรณ 

  1.2งานควบคุมทะเบียนงบประมาณ ทะเบียนวสัดุ ครุภณัฑ ์

  1.3จดัทาํและรวบรวมรายงานขอ้มลูตามแบบรายงานในเวลาที�กาํหนด 

                           1.5ปฏิบติังานอื�นตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

              2.งานวิจยัป่าไม ้

                           2.1ศึกษาวิจยัดา้นป่าไม ้

  2.2ศึกษาวิจยัดา้นสตัวป่์า 



 

 

  2.3ศึกษาวิจยัดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

  2.4ศึกษาวิจยัดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 

  3.งานพฤกษศาสตร์ป่าไม ้

  3.1ศึกษาวิจยัทางวิชาการดา้นพฤกษศาสตร์ป่าไม ้

  3.2จดัการสวนพฤกษศาสตร์ประจาํภาค และสวนรุกขชาติ 

  3.3ผลิตหนงัสือวิชาการ 

4.ศนูยว์ิจยัการป่าไมต้าก 

  4.1ปรับปรุงดูแลสถานที�และบริเวณสาํนกังานศนูยว์จิยัการป่าไมต้าก 

  4.2สาํรวจสภาพพื�นที�ที�รับผดิชอบ เพื�อเตรียมพร้อมในการจดัทาํแปลงสาธิตต่างๆตามความ

เหมาะสม 

  4.3ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเตรียมการวิจยัเกี�ยวกบัการจดัการทรัพยากร

ป่าไมเ้ชิงบูรณาการ 

  4.4ปฏิบติังานอื�นตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

(แกไ้ขตาม หนงัสือ กลุ่มงานวิชาการ ที� ทส 0924.8/8 ลงวนัที� 29 มกราคม 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลิต โครงการ กิจกรรม กลุ่มงานวชิาการ ในปี  2549-2553 

ที� ผลผลิตที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหตุ 

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

50             

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 52             

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนรุักษ์และพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  51             

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อมและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 49             

1   

แผนงานอนุรักษ์และบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

             

          - กิจกรรมงานวิจยัด้านป่าไม้ 5,648,800 210,800 310,800 40,000  6,210,400 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลิต โครงการ กิจกรรม กลุ่มงานวชิาการ ในปี  2549-2553 

ที� ผลผลิตที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหตุ 

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

    

      - กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 

 
435,000 413,000 478,000 5,922,800   7,248,800 

2   

แผนงบประมาณคุ้มครองและใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
            

  1 

ฐานข้อมลูเพื�อการบริการและการจดัการใน

พื �นที�ป่าอนรุักษ์ 
            

    1.1 กิจกรรมจัดทําฐานข้อมลู 1,156,600 1,143,000 1,195,000     3,494,600 

  2 องค์ความรู้ด้านการอนรุักษ์ป่าไม้และสตัว์ป่า             

    2.1 กิจกรรมงานวิจยัด้านป่าไม้และสตัว์ป่า             

          - กิจกรรมงานวิจยัด้านป่าไม้         90,000 90,000 

          - กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้         552,800 552,800 

    รวม 7,240,400 1,766,800 1,983,800 5,962,800 642,800 17,596,600 

 

 

 



 

 

23  กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดําริ 

  11. . ภารกิจและหน้าที�รับผิดชอบภารกิจและหน้าที�รับผิดชอบ 

  มีหน้าที�รับผดิชอบในการประสานการดําเนินงาน  วิเคราะห์  วางแผน  จดัทํางบประมาณใน

เบื �องต้น รวมทั �งติดตามผลการดําเนินงานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ  โครงการพฒันาเพื�อความ

มั�นคงเฉพาะพื �นที� และโครงการเฉพาะกิจอื�น ๆ ในท้องที�รบัผิดชอบของสํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 

(ตาก)  จงัหวดัตาก  และจงัหวดัสโุขทยั 

  22.  .  อตัรากําลงักลุม่ประสานงานโครงการพระราชดําริอตัรากําลงักลุม่ประสานงานโครงการพระราชดําริ  

  เจ้าพนกังานป่าไม้อาวโุส   จํานวน  1 คน 

  นกัวิชาการป่าไม้ชํานาญการ  จํานวน  1 คน 

  เจ้าพนกังานป่าไม้ชํานาญงาน  จํานวน  5 คน 

  ลกูจ้างประจํา    จํานวน  3 คน 

       รวม  10 คน 

  

  

  

  

  

  

  

  

33. . โครงสร้างการบริหารงานกลุม่ประสานงานโครงการพระราชดําริ  โครงสร้างการบริหารงานกลุม่ประสานงานโครงการพระราชดําริ    



 

 

 

  

 4.  โครงการที�อยู่ในความรับผิดชอบ 

 4.1  โครงการพฒันาราษฎรชาวไทยภเูขา อนัเนื�องมาจากพระราชดําริ  บ้านมะโอโค๊ะ  ตําบลแมจ่นั  

อําเภออุ้มผาง  จงัหวดัตาก 

  4.1.1  ความเป็นมา 

โครงการจดัตั �งหมูบ้่านชาวไทยภเูขาอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ (บ้านมะโอโค๊ะ)    

เป็นโครงการที�ดําเนินการตามพระราชกระแสรบัสั�งของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เมื�อครั �งที�

ได้เสดจ็พระราชดําเนินทรงเยี�ยมราษฎรในโครงการจดัตั �งที�อยู่อาศยัและพื �นที�ทํากินคีรีราษฎร์  อําเภอพบ

พระ  จงัหวดัตาก เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2542  ซึ�งได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กบัพลตรีชยัยทุธ เทพยสวุรรณ         ผู้

บญัชาการกองพลพฒันาที� 3    ผู้อํานวยการโครงการพฒันาเพื�อความมั�นคงพื �นที�จงัหวดัตาก – 

แมฮ่่องสอน  ผู้อํานวยการศนูย์อํานวยการ  ประสานงานโครงการจดัที�อยู่อาศยัและพื �นที�ทํากินคีรีราษฎร์ 

อําเภอพบพระ  จงัหวดัตาก ให้พิจารณานําราษฎรชาวไทยภเูขาที�สมคัรใจ  ไปเป็นยามตามแนวชายแดนตา

สํานกับริหารพื� นที�อนุรกัษที์�  14 (ตาก) 

กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดําริ

พระราชดําริ 

กิจกรรมงานพฒันาการป่าไมใ้นเขตพื� นที�เฉพาะ 

โครงการพฒันาเพื�อความมั �นคงเฉพาะพื� นที� จ.ตาก 

กิจกรรมโครงการหมู่บา้นพิทกัษป่์ารกัษาสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการหมู่บา้นพิทกัษป่์ารกัษาสิ�งแวดลอ้ม 

กิจกรรมงานพฒันาการป่าไมอ้นัเนื�องมาจากพระราชดําริ 

โครงการพฒันาราษฎรชาวไทยภูเขาอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ บา้นมะโอโคะ๊ฯ จังหวดัตาก 

โครงการป่าซบันํ� าคีรีราษฎร ์อําเภอพบพระ จังหวดัตาก 

โครงการพฒันาที�อยูอ่าศยัและพื� นที�ทํากินครีีราษฎร ์อําเภอพบพระ จังหวดัตาก 

โครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชดําริ บา้นมอโกโ้พค ีจังหวดัตาก 

โครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชดําริ จังหวดัสุโขทยั 



 

 

แนวพระราชดําริ พระบาทสมเดจ็พระเจ้า อยู่หวัประกอบกบัความจําเป็นในการเสริมสร้างระบบป้องกนั

ตามแนวชายแดน  การแจ้งเตือนภยัและการฟื�นฟสูภาพป่าที�ถกูทําลายโดยเร่งดว่น 

  4.1.2  วตัถปุระสงค์โครงการ 

เพื�อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถที�ให้หาราษฎรชาวไทยภเูขาที�สมคัรใจไป  เป็นยามตามแนวชายแดน  ตามแนว

พระราชดําริของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

 เพื�อจดัตั �งถิ�นฐานและการปกครองตามแนวชายแดนไทย – พมา่ ด้าน 

จงัหวดัตากที�มีสภาพพื �นที�ตามที�กําหนดให้เป็นหมูบ้่านที�ถกูต้องตามระเบียบกฎหมาย 

 เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพของพื �นที�และโอกาสของราษฎรให้มีความพร้อม 

ในด้านการพฒันาเพื�อให้สามารถดํารงชีพได้อย่างยั�งยืน  และอยู่อย่างพอกินพอใช้  

 เพื�อป้องกนัรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิของตนเองได้ใน 

ระดบัหนึ�ง   รวมทั �งสามารถแจ้งเตือนภยัให้กบักลุม่บ้านใหญ่หรือสว่นราชการได้อย่างทนัเวลา 

 เพื�อพฒันาคณุภาพชีวิตราษฎรในพื �นที�เป้าหมายให้ได้รับการบริการ 

สาธารณะขั �นพื �นฐานตามความเหมาะสม 

เพื�อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมตามแนวทาง 

พระราชดําริที�ให้คนอยู่ร่วมกบัป่าอย่างประสานเกื �อกลูกนั 

 เพื�อกําหนดแนวเขตชายแดนให้ชดัเจน  และลดการกระทบกระทั�งและ 

ความขดัแย้งที�จะเกิดขึ �นในอนาคต 

4.1.3  อตัรากําลงั 

   เจ้าพนกังานป่าไม้อาวโุส   จํานวน  1 คน 

   เจ้าพนกังานป่าไม้ชํานาญงาน  จํานวน  1 คน 

   ลกูจ้างประจํา    จํานวน  1 คน 



 

 

        รวม  3 คน 

  44..11..4  4  กิจกรรมที�ดําเนินงานในปีงบประมาณ พกิจกรรมที�ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ..ศศ.  .  25522552  

  งานพฒันาคณุภาพชีวิตของราษฎร  จํานวน    1      งาน 

  งานธนาคารอาหารชมุชน   จํานวน    1      งาน 

        (Food Bank) 

  งานอํานวยการและบริหารโครงการ  จํานวน    1      งาน 

  เพาะชําหญ้าแฝก    จํานวน  30,000       กล้า 

  เพาะชํากล้าไม้มีคา่    จํานวน   20,000       กล้า 

  บํารุงรักษาสวนเดมิ อาย ุ2 – 6 ปี  จํานวน    1,000       ไร่ 

  บํารุงรักษาสวนเดมิ อาย ุ7 – 10 ปี  จํานวน    1,100       ไร่ 

  บํารุงป่าไม้ใช้สอย    จํานวน     550          ไร่ 

  บํารุงรักษาสวนป่าหวาย ปีที� 2 – 6  จํานวน    500         ไร่ 

  งานป้องกนัรักษาป่า    จํานวน    1      

โครงการ 

       และป้องกนัไฟป่าร่วมกบัชมุชน  

  งานประชาสมัพนัธ์สร้างจิตสํานกึ  จํานวน    1      งาน 

  ปลกูสร้างสวนป่าหวาย   จํานวน     150         ไร่  

  แนวกนัไฟ     จํานวน       20       กม. 

  ฝายต้นนํ �าแบบผสมผสาน   จํานวน       40       แห่ง 

4.1.5  ปัญหาและอปุสรรค 



 

 

พื �นที�โครงการฯอยูห่่างไกลจากเส้นทางคมนาคมหลกัและเส้นทางลําลอง 

ใช้ได้ในฤดแูล้งเท่านั �น  ทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที� 

งบประมาณที�ได้รับการจดัสรรจากกรมอทุยานฯ ลา่ช้า ทําให้การปฏิบตังิาน 

ในพื �นที�ขาดความตอ่เนื�องและไมส่อดคล้องกบัฤดกูาล 

พื �นที�โครงการฯอยูต่ิดชายแดนไทย – พมา่ มีการเคลื�อนไหวของกองกําลงั 

ชนกลุม่น้อยอยู่ตลอดเวลา ทําให้ไมม่ีความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที�ที�ปฏิบตัิงานตาม

โครงการฯ จึงทําให้ประสทิธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าที�ลดน้อยลง  เนื�องจากไมม่ีขวญัและกําลงัใจ ใน

การปฏิบตัิงาน 

 4.2  โครงการป่าซบันํ �าคีรีราษฎร์  อําเภอพบพระ  จงัหวดัตาก 

  4.2.1  ความเป็นมา 

   โครงการป่าซบันํ �าคีรีราษฎร์ เป็นโครงการที�ดําเนินการตามพระราชกระแสรับสั�ง

ของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื�อครั �งที�ได้เสดจ็พระราชดําเนินไปทรงเยี�ยมราษฎรและ

ปฏิบตัิพระราชกรณียกิจ ทรงงาน ติดตามผลการดําเนินงานตามพระราชเสาวนีที�ได้พระราชทานไว้ให้แตล่ะ

หน่วยงาน ดําเนินงานในพื �นที�โครงการป่าซบันํ �าคีรีราษฎร์ อนัเนื�องมาจากพระราชดําริ (โครงการ พพพ. และ

โครงการ จคพ.) เมื�อช่วงปี พ.ศ.2538 – พ.ศ.2540 ซึ�งได้พระราชทานพระราชเสาวนีย์ให้นายธานี  วิริยะรัต

นพร ป่าไม้จงัหวดัตาก (ตําแหน่งขณะนั �น) เมื�อวนัที� 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2541  ณ ศาลาทรงงาน บ้านรวมไทย

พฒันาที� 7  ตําบลรวมไทยพฒันา  อําเภอพบพระ  จงัหวดัตาก  เพื�อดําเนินงาน ความวา่ “ป่าไม้เป็นพื �นที�

กักเกบ็นํ �าได้ดี การปลูกไม้โตเร็วจะช่วยให้พื �นดินเป็นแหล่งซับนํ �าและป้องกันการพังทลายของ

ดิน”      

4.2.2  วตัถปุระสงค์โครงการ 

เพื�อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ ที� 

พระราชทาน เมื�อวนัที� 7 กมุภาพนัธ์ 2541 



 

 

เพื�อน้อมเกล้านําแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  

ตามทฤษฎีการพฒันาป่าไม้ 5 ทฤษฎี มาเป็นหลกักําหนดวิธีดําเนินงาน 

เพื�ออนรุกัษ์ ฟื�นฟ ูพฒันาทรพัยากรป่าไม้ ดิน และนํ �า ในพื �นที�ลุม่นํ �าย่อย ลุม่นํ �า

วาเลย์่  ให้เป็นพื �นที�ป่าซบันํ �า และป้องกนัการพงัทลายของดิน ตามพระราช

เสาวนีย์สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เพื�อเป็นโครงการนําร่อง ในการดําเนินงานในพื �นที�ลุม่นํ �ายอ่ยลุม่นํ �าอื�น ๆ ใน

พื �นที�โครงการป่าซบันํ �าคีรีราษฎร์ อนัเนื�องมาจากพระราชดําริ 

เพื�อสร้างความตระหนกั สร้างจิตสํานึก ให้แก่ราษฎรในพื �นที�หมูบ้่าน

เป้าหมาย และสร้างความร่วมมือ ร่วมใจในการดําเนินงานร่วมกนักบัทาง

ราชการ ในการอนรุักษ์ ฟื�นฟทูรัพยากรป่าไม้ ดิน และนํ �า 

เพื�อสร้างแหลง่อาหาร ในรูปแบบของป่าพื �นบ้าน อาหารชมุชน แหลง่ที�อยู่

อาศยัและอาหารของสตัว์บางชนิด 

เพื�อสร้างงาน / แรงงานในท้องถิ�น และเพิ�มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื �นที� 

                                                หมูบ้่านเป้าหมาย 

4.2.3  อตัรากําลงั 

   เจ้าพนกังานป่าไม้ชํานาญงาน  จํานวน  1 คน 

   ลกูจ้างประจํา    จํานวน  2 คน 

        รวม  3 คน  

    44..22..4  4  กิจกรรมที�ดําเนินงานในปีงบประมาณ พกิจกรรมที�ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25522552 

งานอํานวยการและบริหารโครงการ  จํานวน   1    งาน 

 

งานสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต  จํานวน   1   งาน 



 

 

                                    ของราษฎร 

งานธนาคารอาหารชมุชน   จํานวน   1    งาน 

เพาะชํากล้าไม้มีคา่    จํานวน   20,000     กล้า 

บํารุงรักษาสวนเดิม อาย ุ2 – 6 ปี  จํานวน   500     ไร่ 

 

บํารุงรักษาสวนเดิม อาย7ุ – 10 ปี  จํานวน    2,388       ไร่ 

บํารุงรักษาสวนป่าหวาย ปีที� 2 – 6  จํานวน    250         ไร่ 

งานป้องกนัรกัษาป่าและป้องกนั  จํานวน   1      โครงการ 

           ไฟป่าร่วมกบัชมุชน  

งานประชาสมัพนัธ์สร้างจิตสํานึก  จํานวน    1    งาน 

ปลกูสร้างสวนป่าหวาย   จํานวน   100    ไร่ 

แนวกนัไฟ     จํานวน     10     กม. 

ฝายต้นนํ �าแบบผสมผสาน   จํานวน     40    แห่ง 

4.2.5  ปัญหาและอปุสรรค 

  งบประมาณที�ได้รับการจดัสรรจากกรมอทุยานฯ ลา่ช้า ทําให้การปฏิบตัิงาน

ในพื �นที�ขาดความตอ่เนื�องและไมส่อดคล้องกบัฤดกูาล 

  ราษฎรในโครงการบางกลุม่ไมใ่ห้ความร่วมมือแก่ทางราชการเท่าที�ควรมี

การนําสตัว์เลี �ยงเข้าไปในพื �นที�แปลงปลกูป่า  มีการขยายพื �นที�ทํากินเข้าไปใน

พื �นที�โครงการ 

  พื �นที�โครงการฯอยู่ติดแนวชายแดนไทย – พมา่ ทําให้มปัีญหาด้านความ 

มั�นคงและสง่ผลถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที� 



 

 

4.3  โครงการพฒันาที�อยู่อาศยัและพื �นที�ทํากินคีรีราษฎร์  อําเภอพบพระ  จงัหวดัตาก 

 4.3.1  ความเป็นมา 

   จงัหวดัตากเป็นจงัหวดัหนึ�งที�มีความสําคญัทางภาคเหนือ มีพื �นที�ทั �งสิ �น 

16,4063.65  ตร.กม.   ( 10,254,156.25  ไร่)   มีพื �นที�ด้านทิศตะวนัตกติดกบัประเทศพมา่  มีความยาวตาม

แนวชายแดนทั �งสิ �น  ประมาณ 500  กม.  และเป็นจงัหวดัที�มีเขตติดตอ่กบัจงัหวดัอื�น ๆ  มากที�สดุในประเทศ

ไทยรวมทั �งสิ �น  9  จงัหวดั  คือ มีเขตตดิตอ่จงัหวดัแมฮ่่องสอน  เชียงใหม ่ ลําพนู  ลําปาง   สโุขทยั  

กําแพงเพชร  นครสวรรค์  อทุยัธานี   และกาญจนบรีุ   และที�สําคญัมีพื �นที�ป่าอนัอดุมสมบรูณ์ที�สดุใน

ประเทศไทย คือ มีเนื �อที�ป่าไม้ทั �งหมด  12,478.60  ตร.กม.  (7,799,125 ไร่)   คิดเป็น  76.05 %  ของพื �นที�

จงัหวดั 

   พื �นที�ทางด้านตอนใต้ของจงัหวดัในเขตอําเภออุ้มผางซึ�งเป็นรอยตอ่กบัจงัหวดั

กําแพงเพชร  อทุยัธานี  และกาญจนบรีุ  เป็นพื �นที�ป่าผืนใหญ่อนัอดุมสมบรูณ์มาก  ซึ�งกรมป่าไม้ได้ประกาศ

ให้เป็นเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า  จํานวน  3   แห่งด้วยกนั   คอื 

   1.  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าอุ้มผาง มีพื �นที�ครอบคลมุในเขตตาํบลโมโกร  ตําบล

หนองหลวง   ตําบลอุ้มผาง   ตําบลแมจ่นั   และตําบลแมล่ะมุ้ง   อําเภออุ้มผาง  จงัหวดัตาก ได้รับการ

ประกาศจดัตั �งเป็นเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า  เมื�อ  8   เมษายน   2532  มีเนื �อที�ประมาณ  1,532,281  ไร่  

   2.  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร มีพื �นที�ครอบคลมุในเขตตําบลแมล่ะมุ้ง  

ตําบลแมจ่นั   อําเภออุ้มผาง  ตําบลโลโว  ตําบลปรังเหล   อําเภอสงัขละบรีุ  ตําบลชะแล  อําเภอทองผาภมูิ   

จงัหวดักาญจนบรีุ   ได้รับประกาศเป็นเขตรกัษาพนัธุ์ป่าครั �งแรกเมื�อปี  2517   และครั �งที� 2  เมื�อ  12 

สิงหาคม  2534   มีพื �นที�ประมาณ  2,000,225  ไร่ 

   3.  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง    มีพื �นที�ครอบคลมุในเขตตําบลแก่นมะกรูด  

ตําบลคอกควาย  อําเภอบ้านไร่   ตําบลระบํา  อําเภอลานสกั   จงัหวดัอทุยัธานี   และตําบลแมล่ะมุ้ง  

อําเภออุ้มผาง   จงัหวดัตาก  ได้รับประกาศเป็นเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าครั �งแรกเมื�อปี   2515   และขอขยาย

พื �นที�เมื�อปี 2535   มีพื �นที�ประมาณ  1,609,150  ไร่ 



 

 

   ความสําคญัของพื �นที�ทั �ง  3   เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่ามีความสําคญัคือ เป็นพื �นที�ป่า  

ต้นนํ �าสําคญัที�ไหลสูพื่ �นที�ภาคกลางหลายสายด้วยกนั  อีกทั �งยงัเป็นที�อยู่อาศยัของสตัว์ป่าสงวน  สตัว์ป่า

คุ้มครองและสตัว์ป่าหายากอีกหลายชนิด   และที�สําคญักค็ือ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร   และ

เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้งเมื�อรวมทั �งสองเขตแล้วมเีนื �อที�ประมาณ  3,609,375  ไร่   ซึ�งนบัวา่เป็นป่า

อนรุักษ์ผืนใหญ่ที�สดุในประเทศไทยและใหญ่ที�สดุในเอเซียอาคเนย์     ในการที�ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น

ภาคีในอนสุญัญาวา่ด้วยการคุ้มครองมรดกโลก   จึงได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกทางด้านธรรมชาตซิึ�ง

รวมเรียกวา่   “เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง”    โดยคณะรฐัมนตรีได้มีมตใิห้กรมป่าไม้เข้า

รับผิดชอบมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งนี �  ให้อยูใ่นสภาพเดิม  โดยถกูทําลายให้น้อยที�สดุ 

   พื �นที�บริเวณตอนใต้ของอําเภออุ้มผางนั �น   มชีาวไทยภเูขาอพยพเข้ามาตั �งถิ�นฐาน

เมื�อประมาณ  พ.ศ. 2500  และได้อพยพเข้ามาเพิ�มมากขึ �นเรื�อยๆ   ตอ่มาภายหลงัได้มีการเผยแพร่ลทัธิ

คอมมิวนิสตเ์ข้ามาในพื �นที�อําเภอแมส่อด   กิ�งอําเภอพบพระ   และอําเภออุ้มผาง  ซึ�งชาวไทยภเูขาที�อาศยัอยูใ่น

พื �นที�ดงักลา่วได้รับการจดัตั �งเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  ซึ�งรัฐบาลได้ปราบปรามอย่าง

รุนแรงในเชิงรุกรบ    อนัยงัผลให้เกิดความขดัแย้งกนัมากขึ �น  ตอ่มาได้เปลี�ยนแปลงการปราบปราม   โดยได้

ดําเนินการตามคําสั�งสํานกันายกรฐัมนตรี ที�  66/23  และ  65/25   ทําให้การดาํเนินการตา่งๆ  สามารถยตุิการ

ก่อการร้ายลงได้   ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และแนวร่วมได้มอบตวั  มอบอาวธุ   และปฏิญาณเป็นผู้ ร่วมพฒันา

ชาติไทยปี  2525   เหตกุารณ์ตา่งๆ   สงบลง   เจ้าหน้าที�จงึเริ�มเข้าทําการสํารวจข้อมลูประชากรชาวไทยภเูขา

เหลา่นี �อย่างจริงจงัพบวา่มชีาวไทยภเูขาเผา่ม้งเข้าไปตั �งถิ�นฐาน   และบกุรุกป่าเพื�อทํากินอยูใ่นเขตรกัษาพนัธุ์

สตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร   จํานวน  11  หมูบ้่าน   (เฉพาะในเขตอําเภออุ้มผาง)   และบริเวณป่าสงวนแหง่ชาติป่า

แมก่ลอง –  อุ้มผาง  เป็นพื �นที�ป่าตอนเหนือของเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร  (ภายหลงัได้รบัการ

ประกาศเป็นเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าอุ้มผาง)   อีกจํานวน  6  หมูบ้่าน  สาเหตสุําคญัที�จําเป็นต้องดําเนินการ

อพยพชาวไทยภเูขาดงักลา่วออกมาจากเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าฯ   มีสาเหตใุหญ่ๆ   3  ประการ   คือ 

   1.  ป่าจะถกูทําลายเพิ�มสงูขึ �นถึงระดบัที�ป่าไมส่ามารถรักษาสภาพนิเวศน์วทิยาไว้

ได้ และถ้าช้าเกินไปจะยากลําบากในการที�จะฟื�นฟใูห้กลบัสภาพเดิม  จะเกิดปัญหาขาดแคลนนํ �า  ซึ�งจะ

เป็นผลกระทบตอ่สว่นรวมของประเทศและแนวโน้มในการตดัไม้ทําลายป่าจะเพิ�มสงูขึ �นอย่างรวดเร็ว   

เนื�องจากอตัราการเพิ�มประชากรชาวเขาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 



 

 

   2.  ปัญหาเรื�องยาเสพติดยงัจะมเีพิ�มมากขึ �น เนื�องจากชาวไทยภเูขาเหลา่นี �นิยม

ปลกูฝิ� นเพราะมีรายได้ดี   และเจ้าหน้าที�ของรัฐเข้าไปไมถ่งึ 

   3.  การปลกูจิตสํานึกในความเป็นไทย คือ  การให้รู้สกึวา่เป็นสว่นหนึ�งของสงัคม

ของประเทศจะทําได้ยาก   และจะเป็นสิ�งลอ่แหลมตอ่ความมั�นคงของชาต ิ

   จากสาเหตสุําคญัทั �ง  3  ประการจึงทําให้มีการกําหนดแนวคิดในการแก้ปัญหา

ดงัตอ่ไปนี � 

   1.  โยกย้ายชาวไทยภเูขาเผา่ม้งออกจากเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าทั �งหมด 

   2.  หาพื �นที�แห่งใหมเ่พื�อเป็นพื �นที�รองรับในการโยกย้ายชาวไทยภเูขาพวกนี �ไปอยู่

อาศยัและทํากินโดยจะต้องมีลกัษณะดงันี �   

         2.1  เหมาะสมที�จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ในขั �นต้นและพฒันาอาชีพ

อื�นๆ ให้ราษฎรสามารถช่วยเหลือตวัเองได้   และพร้อมที�จะพฒันาตอ่ไปในอนาคต 

        2.2  สะดวกที�ทางราชการจะสามารถนําไปจดัระเบียบการปกครอง   และให้

การพฒันาในด้านตา่งๆ   แก่ราษฎรได้โดยจํานวนและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที�ที�มีอยู่ตามปกตใิน

ปัจจบุนั 

        2.3  ควรอยู่ร่วมในพื �นที�   สงัคมแวดล้อมของคนไทยพื �นราบ 

   3.  พฒันาในทกุด้านเพื�อให้ราษฎรเกิดความรักในพื �นแผน่ดินที�ทางราชการได้จดั

ให้และสามารถอยู่ร่วมสงัคม   ประเพณี   วฒันธรรมกบัสงัคมสว่นใหญ่ของประเทศได้พร้อมที�จะเป็นคน

ไทยที�สมบรูณ์ทั �งกายและใจ 

   จากแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว  กรมป่าไม้ร่วมกบักองทพัภาคที� 3       

กองอํานวยการรักษาความมั�นคงภายในภาค 3  ดําเนินการพิจารณาคดัเลือกพื �นที�ที�จะรองรับชาวไทยภเูขา

ดงักลา่ว และอพยพชาวไทยภเูขาเข้าอยู่ในพื �นที�  โดยอยู่ร่วมกบัชาวไทยพื �นราบ (สมาชิก กนช.)  ตาม

รูปลกัษณ์ของโครงการพฒันาเพื�อความมั�นคงมกีารดําเนินงานตอ่เนื�องกนั  2   โครงการ   มีเป้าหมายใน

การดําเนินการแบบเดียวกนั  ดงันี � 



 

 

   โครงการที� 1   คือ โครงการพฒันาเฉพาะพื �นที�อําเภอพบพระ (โครงการ  พพพ.) 

   ได้รับอนมุตัิจดัตั �งตามมติคณะรัฐมนตรี   เมื�อวนัที� 9   มิถนุายน  2530      มี

ระยะเวลาดําเนินงานตั �งแต ่ พ.ศ. 2530 – 2534   เป้าหมายคือ  ดําเนินการอพยพราษฎรชาวไทยภเูขาเผา่ม้

งจาก   9 หมูบ้่าน  ในเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรออกมาอยู่ในพื �นที�โครงการฯ ซึ�งพื �นที�รองรับ

ดงักลา่วนั �นกองทพับกได้รับอนญุาตจากกรมป่าไม้  ให้ใช้พื �นที�บริเวณสองข้างทางถนนสายแมส่อด – อุ้ม

ผาง (ทางหลวงหมายเลข  1090)    ตั �งแตห่ลกักิโลเมตรที�  39  ถึง  54  อยู่ในเขตอําเภอพบพระ  จงัหวดั

ตาก   โดยพื �นที�ดงักลา่วนั �น   ได้กําหนดไว้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแมส่อด แตส่ภาพพื �นที�ที�แท้จริงนั �น มี

การบกุรุกทําลายป่าจากราษฎรที�อยู่ในพื �นที�ใกล้เคียงจนเป็นสภาพป่าเสื�อมโทรมแล้ว กรมป่าไม้จึงได้

อนญุาตให้กองทพับกเข้าใช้ประโยชน์เป็นเวลา  30 ปี  มีพื �นที�รวมทั �งสิ �น  96,089  ไร่  3  งาน ในโครงการ  

พพพ.   นี �นอกจากโยกย้ายราษฎรชาวไทยภเูขาในพื �นที�เป้าหมาย จํานวน  9  หมูบ้่าน  แล้วยงัได้นําราษฎร

ไทยพื �นราบ    ซึ�งเป็นสมาชิกของกองหนนุเพื�อความมั�นคงของชาติ   สมาชิกองค์การสงเคราะห์ทหารผา่น

ศกึ  อดีตนกัศกึษาวิทยาลยัเกษตรกรรมและราษฎรที�ทํากินเดิมในพื �นที�   เข้ามาอยู่ร่วมโครงการด้วย  โดยได้

จดัตั �งหมูบ้่านขึ �นในพื �นที�โครงการจํานวน  14    หมูบ้่าน ซึ�งใช้ชื�อวา่บ้านรวมไทยพฒันาที�  1 – 14 

   โครงการที� 2  คือโครงการจดัที�อยู่อาศยัและพื �นที�ทํากินคีรีราษฎร  อําเภอพบพระ  

(โครงการ  จคพ.)ได้รับอนมุตัิจดัตั �งตามมติคณะรฐัมนตรีเมื�อ  7  มิถนุายน  2537  (อนมุตัิหลงัจาก

ดําเนินการแล้ว)   มีระยะเวลาดําเนินการตั �งแต ่  พ.ศ. 2535 –2538   เป้าหมายคือ  ดําเนินการอพยพราษฎร

ชาวไทยภเูขาเผา่ม้งจากเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าทุ้งใหญ่นเรศวร  2   หมูบ้่านและเขตรักษาพนัธุ์สตัวป่์าอุ้ม

ผาง  6  หมูบ้่าน  ออกมาอยู่ในพื �นที�โครงการซึ�งมีพื �นที�รองรับที�ได้รับอนญุาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื �นที�ตดิตอ่

กบัพื �นที�โครงการ  พพพ.  ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้  อยูใ่นท้องที�ของอําเภอพบพระ  (ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่า     แมส่อด)   และกรมป่าไม้ได้อนญุาตให้ใช้ประโยชน์เป็นเวลา 30 ปี เนื �อที�รวม 29,155 ไร่  ใน

โครงการ จคพ. นี � นอกจากโยกย้ายราษฎรชาวไทยภเูขาในพื �นที�เป้าหมาย  8  หมูบ้่าน  ราษฎรไทยที�เป็น

สมาชิกกองหนนุเพื�อความมั�นคงแห่งชาติ   สมาชิกองค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึและอดีตนกัศกึษา

วิทยาลยัเกษตรกรรม 

ภาคเหนือ   เข้ามาอยู่ร่วมโครงการด้วย  โดยได้ดําเนินการจดัตั �งหมูบ้่านขึ �นในพื �นที�โครงการอีก  5  หมูบ้่าน  

โดยใช้ชื�อวา่  หมูบ้่านรวมไทยพฒันา  ที�  15 – 19 



 

 

   หมูบ้่านที�ได้จดัตั �งขึ �นในพื �นที�ทั �ง  2   โครงการ  รวมทั �งสิ �น  19  หมูบ้่าน ซึ�งอยู่ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแมส่อด   แตส่ภาพพื �นที�ที�แท้จริงนั �น   มีการบกุรุกทําลายป่าจากราษฎรที�อยู่ใน

พื �นที�ใกล้เคียงจนเป็นสภาพป่าเสื�อมโทรมแล้ว     กรมป่าไม้ได้อนญุาตให้ใช้ประโยชน์เป็นเวลา  30 ปี  มี

พื �นที�รวมทั �ง  2  โครงการ   125,244  ไร่ 

   สํานกับริหารจดัการในพื �นที�ป่าอนรุักษ์ 12  (สํานกังานป่าไม้เขตตากเดิม)                 

ได้ดําเนินการโครงการจดัที�อยู่อาศยัและพื �นที�ทํากินคีรีราษฎร์  อ.พบพระ จ.ตาก ในพื �นที�ทั �ง  2  โครงการ 

คือ โครงการ  พพพ.  และโครงการ  จคพ.   ตั �งแตปี่  2539 – 2544   ตอ่มาได้มีการปรับโครงสร้าง   กระทรวง  

ทบวง  กรม   ในปี  2545   งบประมาณและกิจกรรมโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ   ประจําปี

งบประมาณ  2546 ทั �งหมดของกรมป่าไม้    โดยโอนให้กบักรมอทุยานแห่งชาติ  สตัวป่์า  และพนัธุ์พืช  โดย

มีสํานกับริหารจดัการในพื �นที�ป่าอนรุักษ์เป็นหน่วยปฏิบตัิและดําเนินการ   และกรมป่าไม้ได้มีหนงัสือกรม

ป่าไม้   ดว่นที�สดุ ที� กษ 0703.6/ 2577  ลงวนัที� 12  มีนาคม 2546 เรื�องแนวทางปฏิบตัิเกี�ยวกบัโครงการอนั

เนื�อง     มาจากพระราชดําริ   ให้สํานกังานป่าไม้จงัหวดัตากประสานและอํานวยความสะดวกให้กบัสํานกั

บริหารจดัการในพื �นที�ป่าอนรุักษ์  12   เข้าไปดําเนินการในพื �นที�โครงการพฒันาที�อยู่อาศยัและพื �นที�ทํากินคีรี

ราษฎร์  อ.พบพระ จ.ตาก ตามแผนงานและงบประมาณที�กําหนด  โดยจะยงัไมม่กีารมอบโครงการฯ  

ครุภณัฑ์  และสิ�งก่อสร้าง     ซึ�งสํานกับริหารจดัการในพื �นที�ป่าอนรุักษ์  12  ได้ดําเนินการโครงการพฒันาที�

อยู่อาศยัและพื �นที�ทํากินคีรีราษฎร์  อ.พบพระ  จ.ตาก  ตั �งแตปี่งบประมาณ  2546  จนถึงปัจจบุนั 

4.3.2  วตัถปุระสงค์โครงการ 

เพื�อสนองพระราชเสาวนีย์  ตามพระราชดําริของสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ�   

           พระบรมราชินีนาถ 

เพื�อปลกูฝังให้ราษฎรมีจิตสํานึก  มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ 

เพื�อให้ราษฎรชาวเขาในพื �นที�โครงการมีสว่นร่วมในการปลกูสร้างสวนป่า  

ดแูลรักษา  และใช้ประโยชน์จากสวนป่า 

 เพื�อรักษาสภาพสมดลุของธรรมชาต ิ

 



 

 

 เพื�อเป็นการสร้างแนวกนัชนระหวา่งป่าธรรมชาติ  กบัพื �นที�จดัสรรและทํา

กินของราษฎรให้เหน็เดน่ชดั  ป้องกนัการบกุรุกป่าธรรมชาติ 

 เพื�อให้ราษฎรมีไม้สําหรับใช้สอยอย่างเพียงพอ 

 เพื�อศกึษาการเจริญเติบโตของพนัธุ์ไม้โตช้าและโตเร็วที�ใช้ปลกูในพื �นที�

โครงการและเป็นข้อมลูสง่เสริมให้ราษฎรได้ปลกูทั�วไป 

 

 

4.3.3  อตัรากําลงั 

   นกัวิชาการป่าไม้ชํานาญการ จํานวน  3 คน 

   ลกูจ้างประจํา   จํานวน  - คน 

       รวม  3 คน 

4.3.4  กิจกรรมที�ดําเนินงานในปีงบประมาณ พกิจกรรมที�ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25522552 

งานอํานวยการบริหารโครงการ จํานวน  1 งาน 

                  และประชาสมัพนัธ์เพื�อป้องกนั และอนรุักษ์ทรพัยากรป่าไม้ 

งานธนาคารอาหารชมุชน  จํานวน  1 งาน 

เพาะชํากล้าไม้มีคา่   จํานวน        20,000     กล้า 

บํารุงรักษาสวนเดิม อาย ุ2 – 6 ปี จํานวน         200  ไร่ 

บํารุงรักษาสวนเดิม อาย ุ7 – 10 ปี จํานวน         400   ไร่ 

บํารุงป่าไม้ใช้สอย   จํานวน   550     ไร่ 

บํารุงรักษาสวนป่าหวาย ปีที� 2 – 6 จํานวน   100     ไร่ 



 

 

ปลกูสร้างสวนป่าหวาย  จํานวน   100  ไร่ 

เพาะชํากล้าไม้ทั�วไป   จํานวน             70,000 กล้า 

แนวกนัไฟ    จํานวน    5 กม. 

ฝายต้นนํ �าแบบผสมผสาน  จํานวน  20 แห่ง 

4.3.5  ปัญหาและอปุสรรค 

งบประมาณที�ได้รับการจดัสรรจากกรมอทุยานฯ ลา่ช้า ทําให้การปฏิบตังิาน

ในพื �นที�ขาดความตอ่เนื�องและไมส่อดคล้องกบัฤดกูาล 

ราษฎรในพื �นที�ใกล้เคียงปลอ่ยสตัวเ์ลี �ยงเข้าเหยียบยํ�าทําลายต้นไม้ที�ปลกูใน

แปลงปลกูป่า ทําให้ต้นไม้ที�ปลกูเจริญเติบโตได้ดีไมเ่ท่าที�ควร รวมทั �งเกิด

ปัญหาไฟป่าในฤดแูล้ง  ทั �งนี �เจ้าหน้าที�ผู้รับผดิชอบได้แก้ไขปัญหาดงักลา่วไป

แล้วในระดบัหนึ�ง 

  

4.4  โครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ  จงัหวดัสโุขทยั 

  4.4.1  ความเป็นมา 

   โครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ จงัหวดัสโุขทยั เกิดขึ �นจากการขยาย

ผลโครงการตามแนวพระราชดําริ  ของสํานกัสนองงานพระราชดําริ  กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์

พืช ปีงบประมาณ พ.ศ.2552  เพื�อแก้ไขปัญหาพื �นที�ทํากินของราษฎรในพื �นที� อําเภอคีรีมาศ จงัหวดัสโุขทยั      

ซึ�งตั �งอยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาติรามคําแหงมหาราช จงัหวดัสโุขทยั  และเพื�อพฒันาคณุภาพชีวิตของราษฎร   

ในพื �นที�โครงการให้ดีขึ �น โดยใช้แนวทางตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเป็นแนวทาง

ในการพฒันาของโครงการ 

4.4.2  วตัถปุระสงค์โครงการ 

เพื�อพฒันาและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตใินพื �นที�โครงการฯ โดยให้

ประชาชนและชมุชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ 



 

 

เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพและโอกาสของประชาชนและชมุชนที�อาศยัอยูใ่น

พื �นที�ของโครงการ ทางด้านการพฒันาอาชีพ ยกระดบัรายได้ ยกระดบั

คณุภาพชีวิตเพื�อให้สามารถปรับตวัทนัตอ่ กระแสการเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ 

เพื�อฟื�นฟสูภาพป่าที�ถกูบกุรุกทําลาย หรือเสื�อมโทรม โดยการปลกูป่าทดแทน 

และปลกูป่าเสริมในพื �นที�โครงการ ให้กลบัคืนสูส่ภาพป่าที�สมบรูณ์ทั �งใน

ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ  สภาพป่าต้นนํ �าลําธารสง่ผลตอ่

การอนรุักษ์ดนิและนํ �า 

เพื�อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่

ร่วมกนัของคนกบัป่า 

ให้ราษฎรและเยาวชนในพื �นที�โครงการมจิีตสํานกึ มีความคิดและความ 

       ตระหนกัเพื�อให้เกิดแนวร่วมในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  

       สิ�งแวดล้อม 

เพื�อแก้ไขปัญหาพื �นที�ทํากินในพื �นที�อนรุกัษ์ 

  

4.4.3  อตัรากําลงั 

   เจ้าพนกังานป่าไม้ชํานาญงาน จํานวน  1 คน 

   ลกูจ้างประจํา   จํานวน  - คน 

       รวม  1  
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อํานวยการและบริหารโครงการ จํานวน   1         งาน 

งานพฒันาคณุภาพชีวิต  จํานวน   1         โครงการ 

งานสํารวจและจดัทําข้อมลู  จํานวน   1       เรื�อง 



 

 

     พื �นฐานโครงการ 

เพาะชําหญ้าแฝก   จํานวน   60,000  กล้า 

เพาะชํากล้าไม้ทั�วไป   จํานวน   40,000  กล้า 

ฝายต้นนํ �าแบบผสมผสาน  จํานวน   40         แห่ง 

4.4.5  ปัญหาและอปุสรรค 

ราษฎรในพื �นที�ของโครงการยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการอนรุักษ์ 

ทรัพยากรป่าไม้ 

ราษฎรในพื �นที�ยงัมีการลกัลอบตดัไม้เพื�อนํามาเผาถ่าน 

ขาดยานพาหนะที�ใช้ในการปฏิบตังิานที�มีสภาพที�ด ี

 4.5  โครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ  บ้านมอโก้โพคี จงัหวดัตาก 

  4.5.1  ความเป็นมา 

สืบเนื�องจากนางปอเซ (ไมม่ีนามสกลุ) ราษฎรบ้านมอโก้โพคี หมู ่2 ตําบลแมอ่สุ ุ

อําเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ได้ขอพระราชทานที�ทํากิน ในวโรกาสที�สมเดจ็พระนางเจ้าฯสิริกิติ� 

พระบรมราชินีนาถ  เสดจ็พระราชดําเนินเยี�ยมราษฎร ณ บ้านซิแบร หมู ่7 ตําบล   แมต่ื�น อําเภออมก๋อย 

จงัหวดัเชียงใหม ่เมื�อวนัที� 23 มกราคม 2549 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อธิบดีกรมอทุยานแห่งชาติ 

สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช, ผู้อํานวยการสํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 16 (เชียงใหม)่ และผู้อํานวยการสํานกัสนอง

พระราชดําริเข้าเฝ้าเพื�อโปรดเกล้าให้กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  ไปสํารวจข้อมลูเบื �องต้น       

มาถวายเพื�อทรงมีพระราชวินิจฉยั  ซึ�งกรมอทุยานฯ ได้มีหนงัสือที� 0940/1600  ลงวนัที� 30 มกราคม 2549  

ให้สํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 (ตาก)  ดําเนินการสํารวจข้อมลูเบื �องต้น ผลการสํารวจข้อมลู   ใน

เบื �องต้น  ผลปรากฏวา่นางปอเซ (ไมม่ีนามสกลุ) เป็นราษฎรบ้านมอโก้โพคี หมู ่2 ตําบลแมอ่สุ ุอําเภอท่า

สองยาง จงัหวดัตาก มีบตุรจํานวน 2 คน ประกอบอาชีพทําการเกษตรและรบัจ้างทั�วไป  มีที�ทํากินเป็น

ลกัษณะไร่หมนุเวียน จํานวน 5 แปลง ๆ ละประมาณ 2 ไร่  โดยไมม่ีเอกสารสิทธิ�ที�ดินทํากินอยูใ่นเขตป่า



 

 

สงวนแห่งชาติ  ป่าท่าสองยาง ในเขตป่าอนรุักษ์ ZONE C  เป็นพื �นที�ในเขตลุม่นํ �าชั �น 1 และเป็นพื �นที�ที�ยงั

ไมไ่ด้ดําเนินการสํารวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื�อวนัที� 30 มิถนุายน 2541 

4.5.2  วตัถปุระสงค์โครงการ 

เพื�อพฒันาและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตใินพื �นที�โครงการฯ โดยให้ 

ประชาชนและชมุชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ 

เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพและโอกาสของประชาชนและชมุชนที�อาศยัอยูใ่น

พื �นที� 

ของโครงการ ทางด้านการพฒันาอาชีพ ยกระดบัรายได้ ยกระดบัคณุภาพชีวิตเพื�อให้สามารถปรบัตวัทนัตอ่ 

กระแสการเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ 

เพื�อฟื�นฟสูภาพป่าที�ถกูบกุรุกทําลาย หรือเสื�อมโทรม โดยการปลกูป่าทดแทน  

 

และปลกูป่าเสริมในพื �นที�โครงการ ให้กลบัคืนสูส่ภาพป่าที�สมบรูณ์ทั �งในระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  สภาพป่าต้นนํ �าลําธารสง่ผลตอ่การอนรุักษ์ดินและนํ �า 

เพื�อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู ่

ร่วมกนัของคนกบัป่า 

ให้ราษฎรและเยาวชนในพื �นที�โครงการมจิีตสํานกึ มีความคิดและความ

ตระหนกั 

เพื�อให้เกิดแนวร่วมในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

เพื�อแก้ไขปัญหาพื �นที�ทํากินในพื �นที�อนรุกัษ์ 

44..55..3  3  อตัรากําลงัอตัรากําลงั  

   เจ้าพนกังานป่าไม้ชํานาญงาน จํานวน  1 คน 



 

 

       รวม  1 คน 

    44..55..4  4  กิจกรรมที�ดําเนินงานในปีงบกิจกรรมที�ดําเนินงานในปีงบประมาณ พประมาณ พ..ศศ. . 25522552  

ปลกูป่าทั�วไป   จํานวน  400 ไร่ 

ปลกูป่าไม้ใช้สอย   จํานวน  150 ไร่ 

ปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นนํ �า  จํานวน  200 ไร่ 

ฝายต้นนํ �าแบบกึ�งถาวร  จํานวน  2 แห่ง 

ฝายต้นนํ �าแบบผสมผสาน  จํานวน  60 แห่ง 

งานอํานวยการและบริหารโครงการ จํานวน  1 งาน 

งานพฒันาคณุภาพชีวิต  จํานวน           1  โครงการ 

4.5.5  ปัญหาและอปุสรรค 

เส้นทางคมนาคมเข้า – ออกโครงการเป็นไปด้วยความยากลําบาก 

ทรุกนัดารและไมม่ียานพาหนะที�มีสมรรถนะดีเพียงพอ (รถยนต์ขบัเคลื�อน 4 ล้อ) 

ราษฎรในพื �นที�โครงการเป็นชาวไทยภเูขาเผา่กะเหรี�ยงทําให้ยากลําบาก 

ในการสื�อความหมายและทําความเข้าใจ 

 

 

4.6  โครงการพฒันาเพื�อความมั�นคงเฉพาะพื �นที�จงัหวดัตาก 

  4.6.1  ความเป็นมา 

   โครงการพฒันาเพื�อความมั�นคงเฉพาะพื �นที� จงัหวดัตาก เป็นโครงการซึ�งกองทพั

ภาคที� 3   โดยแมท่พัภาคที� 3 ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื�อความมั�นคง พื �นที�กองทพัภาคที� 3 ได้จดั



 

 

ร่างโครงการ ฯ ขึ �น โดยมีจดุมุง่หมายในอนัที�จะสถาปนาความมั�นคงพื �นที�ชายแดน โดยการจดัระเบียบ

ชมุชนกําหนดสถานะบคุคล และพฒันาคณุภาพชีวิตของราษฎรในพื �นที�เป้าหมายโครงการ  ซึ�งที�ประชมุ

สภาความมั�นคงแห่งชาติได้มีมติเมื�อวนัที�  2  สิงหาคม  2539  เห็นชอบในหลกัการโครงการดงักลา่ว และให้

หน่วยราชการที�เกี�ยวข้องจดัตั �งงบประมาณปกติ  ดําเนินการในพื �นที�เป้าหมายโครงการให้  กองอํานวยการ

โครงการพฒันาเพื�อความมั�นคงพื �นที�จงัหวดัตาก – แมฮ่่องสอน และหน่วยงานร่วมโครงการเป็นหน่วยปฏิบตั ิ 

4.6.2  วตัถปุระสงค์โครงการ 

 เพื�อจดัระเบียบชมุชนตามแนวชายแดนไทย – พมา่ ด้านจงัหวดัตากและ 

จงัหวดัแมฮ่่องสอน ตามยทุธศาสตร์พฒันาเพื�อการตอ่สู้ เบด็เสร็จ เพื�อให้เป็นถิ�นฐานถาวรที�มีความมั�นคง

ปลอดภยัอยู่ในพื �นที�เหมาะสม  และนําไปสูก่ารเป็นชมุชนที�ถกูต้องตามกฎหมายระเบียบของรฐั 

 เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการรักษาความมั�นคงบริเวณแนวชายแดนไทย –  

พมา่และป้องกนัแก้ไขปัญหาความมั�นคงและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิของประชาชน และชมุชน

ในพื �นที�โครงการฯ ตามแนวทางการพฒันาเพื�อเสริมความมั�นคงของชาต ิ

 เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพและโอกาสของประชาชนและชมุชน ที�อาศยัอยู่

บริเวณแนวชายแดนไทย – พมา่ ในพื �นที�โครงการฯ  ทั �งทางด้านการพฒันา

อาชีพ เพื�อยกระดบัรายได้ ยกระดบัคณุภาพชีวิต และการเข้ามามีสว่นร่วมใน

การปกครองและพฒันา เพื�อให้สามารถปรับตวัทนัตอ่กระแสการ

เปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ 

 เพื�อพฒันาและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ในพื �นที�

โครงการฯ  

โดยให้ประชาชนและชมุชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ โดยมีแนวทางดําเนินการที�เสริมสร้าง

และเอื �ออํานวยประโยชน์ตอ่การรักษาความมั�นคงบริเวณแนวชายแดน 

 

 เพื�อพฒันาระบบบริหารจดัการพฒันาเพื�อเสริมความมั�นคงบริเวณแนว 



 

 

ชายแดนไทย – พมา่ ในพื �นที�โครงการฯ โดยเฉพาะในเรื�องการพฒันาระบบข้อมลู กระบวนการวางแผน 

และการประสานแผนในลกัษณะบรูณาการ   โดยให้ทกุฝ่ายโดยเฉพาะชมุชนและประชาชนเข้ามามีสว่น

ร่วมมากขึ �น   

4.6.3  อตัรากําลงั 

   นกัวิชาการป่าไม้ชํานาญการ  จํานวน  1 คน 

   เจ้าพนกังานป่าไม้ชํานาญงาน  จํานวน  3 คน 

   ลกูจ้างประจํา    จํานวน  1 คน 

        รวม  5 คน 

    44..66..4  4  กิจกรรมที�ดําเนินงานในปีงบประมาณ พกิจกรรมที�ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25522552  

บํารุงรักษาสวนเดิม อาย ุ2 – 6 ปี จํานวน        1,900  ไร่ 

บํารุงรักษาสวนเดิม อาย ุ7 – 10 ปี จํานวน        800   ไร่ 

บํารุงป่าไม้ใช้สอย   จํานวน        2,400       ไร่ 

งานธนาคารอาหารชมุชน  จํานวน  1 งาน 

 (Food Bank) 

งานอํานวยการและบริหารโครงการ จํานวน  1 งาน 

งานพฒันาคณุภาพชีวิตของราษฎร จํานวน  1 งาน 

เพาะชํากล้าไม้ทั�วไป   จํานวน        50,000    กล้า 

ปลกูป่าไม้ใช้สอย   จํานวน  800 ไร่ 

ปลกูป่าทั�วไป   จํานวน  500 ไร่ 

ปลกูสร้างสวนป่าหวาย  จํานวน  200 ไร่ 



 

 

ฝายต้นนํ �าแบบผสมผสาน  จํานวน  150 แห่ง 

4.6.5  ปัญหาและอปุสรรค 

การดําเนินการปลกูป่าในกิจกรรมตา่ง ๆ  ในพื �นที�อําเภอทา่สองยาง   จงัหวดั 

ตาก มีปริมาณนํ �าฝนคอ่นข้างมาก ทําให้เกิดปัญหาวชัพืชขึ �นปกคลมุต้นไม้ที�ปลกูอย่างรวดเร็ว อีกทั �งวชัพืช

ดงักลา่ว ยงัเป็นเชื �อเพลิงอย่างดี ในฤดแูล้ง ทําให้ไฟป่าเกิดขึ �นอย่างรุนแรง และทําอนัตรายตอ่ต้นไม้ที�ปลกู 

การดําเนินการตามโครงการพฒันาเพื�อความมั�นคงเฉพาะพื �นที�จงัหวดัตาก  

ในสว่นของกรมอทุยานแหง่ชาติสตัวป่์าและพนัธุ์พืช  ควรมีแผนการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เนื�องชดัเจนเป็น

ระยะเวลาติดตอ่กนั  5  ปี  เพื�อให้เจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบตัิงานสามารถนําแผนงานไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ

และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของโครงการ 

 4.7  โครงการหมูบ้่านพิทกัษ์ป่ารักษาสิ�งแวดล้อม 

  4.7.1  ความเป็นมา 

   โครงการหมูบ้่านพิทกัษ์ป่ารักษาสิ�งแวดล้อม เป็นโครงการที�มีแนวคิดเพื�อสง่เสริม 

ให้ชมุชนใช้ประโยชน์ผลิตผลจากป่าให้เกิดประโยชน์ในเชิงอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน โดยเน้นให้ชมุชน

มีสว่นร่วมในการดแูลอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ในลกัษณะที�คนอยู่ร่วมกบัป่าได้อย่างเกื �อกลู  กลา่วคือ      

คนสามารถพึ�งพาอาศยัผลิตผลจากป่า เพื�อการยงัชีพ ด้วยความพอเพียง โดยไมทํ่าให้สภาพทรัพยากร  

เสื�อมโทรม ทั �งนี � เป็นโครงการที�มเีป้าหมายที�จะดําเนินการในพื �นที�หมูบ้่านที�อยู่รอบแนวเขตพื �นที�ป่าอนรุกัษ์ 

หรือพื �นที�ในโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ  และรวมถึงพื �นที�ในโครงการพฒันาเพื�อความมั�นคง    

ทั �งนี �มุง่หวงัเพื�อให้ราษฎรช่วยเสริมงานการอนรุักษ์และพฒันาภมูิปัญญาท้องถิ�น รวมถึง การมีสว่นร่วมใน

การอนรุักษ์และพฒันาป่าไม้ ควบคูก่บัการสร้างจิตสํานกึให้กบัราษฎรได้ใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรป่าไม้

อย่างยั�งยืน และตระหนกัถึงคณุคา่ของทรัพยากรป่าไม้ ทั �งทางตรงและทางอ้อม มีรูปแบบการดําเนินการใน

ลกัษณะช่วยสง่เสริมอาชีพด้านป่าไม้เพื�อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กบัชมุชน เมื�อชมุชนมีความเข้มแขง็   

มีกิน มีใช้ พอเพียงตอ่การดํารงชีพ ราษฎรเหลา่นั �นกจ็ะไมไ่ปทําลายทรัพยากรป่าไม้ สง่ผลให้การพฒันา   

ป่าไม้เป็นไปอย่างยั�งยืน 

  4.7.2  วตัถปุระสงค ์



 

 

เพื�อสง่เสริมพฒันาอาชีพ และภมูิปัญญาท้องถิ�นด้านป่าไม้ ของชมุชนใน 

หมูบ้่านเป้าหมาย โดยยึดแนวปรัชญาพฒันาการป่าไม้ตามพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที�ทําให้ชมุชนสามารถพึ�งพาตนเอง สามารถอยู่ร่วมกบัป่าไม้ได้อย่างยั�งยืน 

เพื�อให้ชมุชนเกิดความสํานกึ ตระหนกัเห็นคณุคา่ของทรัพยากรป่าไม้  ลด

การ 

บกุรุกทําลายป่า พร้อมมีสว่นร่วมในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอนัจะสง่ผลให้มกีาร

พฒันาป่าไม้อย่างยั�งยืน 

เพื�อให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการพฒันา  ขดัความสามารถของตนในการจดัการ  

ควบคมุการใช้และกระจ่ายทรัพยากร  ตลอดจนปัจจยัการผลิตตา่ง ๆ เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดํารง

ชีพทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม สง่ผลให้ชมุชนมีความเข้มแขง็ 

  4.7.3  การดําเนินงานของโครงการ 

   โครงการหมูบ้่านพิทกัษ์ป่ารักษาสิ�งแวดล้อมใช้กลยทุธ์ในการสง่เสริมและพฒันา

อาชีพด้านป่าไม้กบัหมูบ้่านที�มีการอนรุักษ์ ซึ�งมีรากฐานจากเรื�องของการจดัการที�ดนิ ในลกัษณะหมูบ้่าน

ป่าไม้มาแตเ่ดิม  โดยชมุชนในหมูบ้่านเป้าหมาย  3  ลกัษณะ คือ หมูบ้่านป่าไม้เดิม หมูบ้่านโครงการอนั

เนื�องมาจากพระราชดําริ และหมูบ้่าน รสทป. มหีลายหน่วยงานเข้าไปร่วมกนัทํางานพฒันา มีการประสาน

ความร่วมมือเพื�อให้สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน มีการพิจารณาจดุออ่น จดุแขง็ของพื �นที�นั �น ๆ 

เลือกกลุม่ทํางานด้านการอนรุักษ์ เพื�อร่วมกนัพฒันาอาชีพที�ยั�งยืนตอ่ไป มีการรวมกลุม่จดัฝึกอบรมโดย

วิทยากรชาวบ้านเป็นการนําภมูิปัญญามาใช้และตั �งคณะกรรมการกลุม่ เพื�อขอรับการสนบัสนนุเงินอดุหนนุ 

เพื�อดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ของกลุม่อาชีพด้านป่าไม้ 

  4.7.4  กิจกรรมที�ดําเนินงานในปีงบประมาณ พกิจกรรมที�ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25522552 

งานอํานวยการและบริหารโครงการ 

การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของกลุม่อาชีพด้านป่าไม้ที�ได้ 

ดําเนินการมาแล้ว 



 

 

การสํารวจความต้องการและประเมินศกัยภาพการพฒันาอาชีพด้านป่า

ไม้ 

การสง่เสริมและพฒันาอาชีพด้านป่าไม้ 

การสนบัสนนุการจดัตั �งกลุม่อาชีพด้านป่าไม้ 

การจดัตั �งศนูย์ประสานงานการพฒันาชมุชนเพื�อการอนรุกัษ์และใช้ 

ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั�งยืน 

การประเมินผล (แบบมีสว่นร่วม) การพฒันาอาชีพและเสริมสร้าง 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้สูช่มุชนท้องถิ�น 

  4.7.5  อตัรากําลงั 

   เจ้าพนกังานป่าไม้อาวโุส  จํานวน  1 คน 

   เจ้าพนกังานป่าไม้ชํานาญงาน จํานวน  7 คน 

   พนกังานจ้างเหมา  จํานวน  3 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดําริ ในปี 2549-2553 

ที� ผลผลติที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม

และความหลากหลายทางชีวภาพ 49             

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการ

ใชป้ระโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 50             

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการ

ใชป้ระโยชน์และการอนุรักษแ์ละ

พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม  51             



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดําริ ในปี 2549-2553 

ที� ผลผลติที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 52             

1   

แผนงานอนุรักษแ์ละบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ             

    

      - กิจกรรมงานพฒันาการป่าไมอ้นั

เนื�องมาจากพระราชดาํริ 

 

 9,041,890 9,228,750 9,349,040 10,992,550 12,138,350 50,750,580 

    
      - กิจกรรมงานพฒันาเพื�อความ

5,662,000         5,662,000 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดําริ ในปี 2549-2553 

ที� ผลผลติที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

มั�นคงเฉพาะพื�นที� 

    

      - กิจกรรมงานพฒันาการป่าในเขต

พื�นที�เฉพาะ   6,838,800 5,884,700 5,213,000 6,929,500 24,866,000 

    

      - กิจกรรมโครงการหมู่บา้นพิทกัษ์

ป่ารักษาสิ�งแวดลอ้ม     528,000 1,370,000 1,425,000 3,323,000 

    รวม 14,703,890 16,067,550 15,761,740 17,575,550 20,492,850 84,601,580 

 

 

 

 

 

 



 

 

24  กลุ่มงานกฎหมาย 

 บทบาทหน้าที� 

 ให้คําปรึกษาทางด้านระเบียบ กฎหมาย  ที�เกี�ยวข้องการกบัดําเนินการดําเนินงานของสํานกับริหาร

พื �นที�อนรุักษ์ที� 14 (ตาก) 

25  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 ศนูย์ข้อมลูสารสนเทศ ตั �งขึ �นตามคําสั�งสํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 ที� 465/2548 ลงวนัที� 18 

กรกฎาคม พ.ศ.2548 เรื�อง แตง่ตั �งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบระบบสารสนเทศทางการบริหาร

ของสํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 ในขั �นต้นใช้งบประมาณกิจกรรมโครงการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ คา่

สาธารณปูโภค 12,000 บาทในการดําเนินงาน ใช้ห้องรับรองของสํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 ในการ

ปฏิบตัิงาน โดยรับโอนคอมพิวเตอร์ server 1 เครื�อง GPS 1 เครื�อง และ Printer ขนาด 42 นิ �ว ให้ศนูย์ฯใช้ใน

การปฏิบตัิงาน 

 ตอ่มาได้รวมงาน ศนูย์ขา่วและประชาสมัพนัธ์ เข้ากบัศนูย์ข้อมลูสารสนเทศ ตามคําสั�งสํานกั

บริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 ที� 681/2548 ลงวนัที� 16 ธนัวาคม พ.ศ.2548 เรื�อง แตง่ตั �งคณะกรรมการ/

คณะทํางานศนูย์ข้อมลูสารสนเทศ 

 เพื�อปฏิบตัิตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ตามพระราชบญัญัติข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.

2540 สํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 ได้มีคําสั�งสํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที�14 ที� 198/2552 ลงวนัที� 26 

มีนาคม พ.ศ.2552 เรื�อง ตั �งศนูย์ข้อมลูขา่วสาร และแตง่ตั �งเจ้าหน้าที�ประจําศนูย์ข้อมลูขา่วสาร โดยใช้

สถานที�ร่วมกบัศนูย์ข้อมลูสารสนเทศ   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมอส. ไดจ้ดัสรรงบประมาณ กิจกรรมพฒันาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

(GIS) เพื�อจดัตั�งศนูยป์ฏิบติัการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ(ตาก) สาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 จึงปรับปรุง

อาคารที�ทาํการส่วนอุทยานแห่งชาติ เป็นหอ้งปฏิบติัการ และไดรั้บครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ยานพาหนะ จาก

สาํนกัฟื� นฟแูละพฒันาพื�นที�อนุรักษ ์ 

 กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช ได้มีคําสั�งกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช ที� 

512/2552 ลงวนัที� 29 เมษายน พ.ศ.2552 เรื�อง จดัตั �งศนูย์ปฏิบตัิการภมูิสารสนเทศ  ที�ตั �ง สํานกับริหาร

พื �นที�อนรุักษ์ที� 14 (ตาก) โดยให้ศนูย์ปฏิบตัิการภมูิสารสนเทศ(ตาก) เป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือดแูล



 

 

ข้อมลูขา่วสารสนเทศพื �นที�ป่าอนรุักษ์ ภาคเหนือตอนลา่ง ซึ�งรับผิดชอบจงัหวดัพิษณโุลก อตุรดิตถ์ 

เพชรบรูณ์ นครสวรรค์ กําแพงเพชร อทุยัธานี พิจิตร ตาก และสโุขทยั  

 

อตัรากําลงั 

นกัวิชาการป่าไม้ชํานาญการ จํานวน 1 นาย 

นกัวิชาการป่าไม้ปฏิบตักิาร จํานวน 3 นาย 

พนกังานจ้างเหมา จํานวน 4 นาย 

 

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รับผิดชอบแผนงานอนรุักษ์และบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ ผลผลิต

ที� 1 : พื �นที�ป่าอนรุักษ์ได้รบัการบริหารจดัการ กิจกรรมอนรุกัษ์ ฟื�นฟ ูและพฒันาป่าไม้ กิจกรรมโครงการ

พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ งานที�ปฏิบตัิ จดัหาระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตสว่นภมูิภาค 1 หน่วย งบประมาณ 

งบดําเนินงาน(คา่สาธารณปูโภค) 66,000 บาท  

อํานาจหน้าที� 

1. สาํรวจ จดัทาํระบบ ประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล วิเคราะห์ และพฒันาขอ้มลูใน

การจดัทาํฐานขอ้มลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และสารสนเทศ ของสาํนกับริหารพื�นที�

อนุรักษที์� 14 (ตาก) 

2. สร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประสานงานและเชื�อมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงานของสาํนกั

บริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก) และหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรม และอื�น ๆ 

3. จดัทาํ ดูแล บริหารปรับปรุง Website ของสาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 (ตาก) 

(http://www.dnp.go.th/tak) ใหถ้กูตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์ 

4. เสนอแนะโครงการดา้น ICT ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนด และพฒันาการใชใ้หม้ีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุด และคุม้ค่า 

5. กาํกบั ดูแล การพฒันา ICT ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนด และพฒันาการใชใ้หม้ีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุด และคุม้ค่า 

6. ประชาสมัพนัธ ์ใหบ้ริการขอ้มลู และปฏิบติังานดา้นศนูยก์ารข่าว และเตือนภยัสิ�งแวดลอ้ม 



 

 

7. ปฏิบติังานอื�น ๆ ที�ไดรั้บมอบหมาย 

 

วสัดุครุภณัฑข์องศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ 

ลําดับที� รายการ จาํนวนชิ �น หมายเหตุ 

1 GPS ยี�ห้อ GARMIN รุ่น GPS76 1 เครื�อง  

2 เครื�องวาดแผนที�สี (Color Plotter) ยี�ห้อ HP 1ชดุ  

 รุ่น designjet 500   

3 เครื�องพิมพ์สี (Printer) ขนาด A3 ยี�ห้อ EPSON 1 ชดุ  - ชํารุดแทงจําหน่าย 

4 เครื�องคอมพิวเตอร์ยี�ห้อ Powel ACHILLES Xe 1 เครื�อง  - ใช้ที�สว่นอํานวยการ 

 2400ES หมายเลข SN 41118-786188-8 พร้อม  สบอ.14 

 อปุกรณ์   

5 จอภาพชนิดแบนราบ (Flat) ขนาด 17 นิ �ว 1 ตวั  - ใช้ที�สว่นอํานวยการ 

   สบอ.14 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏบัิตกิารภูมิสารสนเทศ(ตาก) รับผิดชอบแผนงานสร้างสมดลุของการใช้ประโยชน์และการ

อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิตที� 3 : ฐานข้อมลูเพื�อการบริหารและ

การจดัการในพื �นที�ป่าอนรุักษ์ กิจกรรมพฒันาภมูิสารสนเทศแห่งชาติ งบประมาณ งบดําเนินงาน 786,000 

บาท  



 

 

 

อํานาจหน้าที� 

1. รับผดิชอบศนูยป์ฏิบติัการภูมิสารสนเทศระดบัภูมิภาค ดูแลและตดัสินใจ ระบบสารสนเทศเพื�อการ

บริหารจดัการ ระบบเวบ็ไซต ์และระบบงานตามภารกิจ 

2. พฒันาสารสนเทศพื�นที�ป่าอนุรักษ ์จดัทาํมาตรฐานการแลกเปลี�ยนขอ้มลู จดัทาํคาํอธิบายขอ้มลู 

(Metadata) พฒันาตน้แบบสารสนเทศระดบัพื�นที� และจดัทาํคู่มือการดาํเนินงานระดบัพื�นที�  

3. ศึกษา และวิเคราะห์สารสนเทศของพื�นที�ป่าอนุรักษ ์

4. ประมวลผลขอ้มลู ขอ้สนเทศ และสถิติเพื�อสนบัสนุนการบริหารจดัการพื�นที�ป่าอนุรักษ ์

5. ส่งเสริมการพฒันาระบบการจดัเก็บ ระบบการแลกเปลี�ยน และระบบเครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศเพื�อ

การจดัการพื�นที�ป่าอนุรักษ ์

6. ส่งเสริมใหเ้กิดการประยกุตใ์ชข้อ้มลูสารสนเทศดา้นพื�นที�ป่าอนุรักษสู่์หน่วยงานทุกระดบัในพื�นที�

รับผดิชอบ เพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของพื�นที�ป่าอนุรักษ ์

7. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

วสัดคุรุภณัฑ์ของศนูย์ปฏิบตัิการภมูิสารสนเทศ (ตาก) 

ลําดับที� รายการ จาํนวนชิ �น หมายเหตุ 

1 เครื�องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระบบสารสนเทศ 

ภมูิศาสตร์ (GIS) 

2 ชดุ  



 

 

2 เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดบัสงู 2 ชดุ  

3 เครื�องพิมพ์สีขนาด A3 แบบเครือขา่ย 1 ชดุ  

4 Switch ระดบั Gigabit 1 ชดุ  

5 เครื�องสํารองไฟ UPS ขนาด 3 KVA 2 ชดุ  

6 เครื�องสํารองไฟ UPS ขนาด 500 VA 3 ชดุ  

7 เครื�องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (HP Notebook) 1 ชดุ  

8 อปุกรณ์สํารองข้อมลูแบบพกพา ขนาด250GB 1 ชดุ  

9 เครื�องมือหาคา่พิกดัด้วยสญัญาณดาวเทียม

แบบ 

Survey  

1 เครื�อง  

10 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง

มมุ 

100 นิ �ว 

1 จอ  

ใช้ประจําที�ห้อง 

ประชมุ ศาลาร่วมใจ 

11 เครื�องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชดุ 

12 รถยนตบ์รรทกุ ขนาด 1 ตนั (ดเีซล) ขบัเคลื�อน 4  

ล้อ แบบดบัเบิ �ลแคบ็ 

1 คนั  

 

 

 

 

 



 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   

อํานาจหน้าที� 

1. รวบรวมข้อมลูขา่วสารของสว่นราชการสํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 (ตาก) ที�ต้องเปิดเผยตาม

พระราชบญัญัติข้อมลูขา่วสาร พ.ศ.2540 ไว้ ณ ศนูย์ข้อมลูขา่วสาร 

2. ดําเนินการจดัให้บริการข้อมลูขา่วสารของราชการแก่ผู้ขอรับบริการ เข้าตรวจด ูศกึษา ค้นคว้า

ตลอดจนเผยแพร่ ขาย จําหน่ายจ่ายแจก รวมทั �งจดัทําสําเนาข้อมลูขา่วสารของราชการ 

3. ประสานงานกบัเจ้าหน้าที�งานด้านขา่วสาร ในเรื�องข้อมลูขา่วสารของหน่วยงานราชการอื�น ๆ และ

กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช วา่ด้วยข้อมลูขา่วสารของราชการ (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2550 

4. รับผิดชอบการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการให้บริการข้อมลูขา่วสาร ตามระเบียบกรมอทุยานแก่ง

ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  วา่ด้วยข้อมลูขา่วสารของราชการ (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2550 แล้วนํารายได้

สง่งานงบประมาณ การเงินและบญัชี ภายในวนัเดียวกนั 

5. ดําเนินงานอื�นตามที�ผู้อํานวยการสํานกับริหารพื �นที�อนรุักษ์ที� 14 มอบหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ศนูยฯ์ รับผดิชอบตวัชี�วดัที� 1.6 ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํ

ฐานขอ้มลูทรัพยากรป่าไมใ้นพื�นที�ป่าอนุรักษ ์นํ� าหนกัร้อยละ 8 และตวัชี�วดัที� 2 ระดบัความสาํเร็จ

ในการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการ นํ� าหนกัร้อยละ 22 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รับผดิชอบตวัชี�วดัที� 2 ระดบัความสาํเร็จในการเปิดเผยขอ้มลู

ข่าวสารของราชการ นํ� าหนกัร้อยละ 15  ดาํเนินการบริหารไดร้ะดบัคะแนนเต็ม 5 ทั�ง 2 ปี  

                           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศนูย์ฯ รับผิดชอบตวัชี �วดัที� 3.1.1 ระดบัความสําเร็จของ  

                การจดัทําและพฒันาฐานข้อมลู รวมถึงการพฒันาภมูิสารสนเทศแห่งชาติ (พื �นที�ป่า  

                อนรุักษ์) เพื�อการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้ในพื �นที�ป่าอนรุักษ์ และ ตวัชี �วดัที� 7 ระดบั 

                ความสําเร็จในการดําเนินการเกี�ยวกบัเรื�องร้องเรียนจนได้ข้อยตุิ   

 สภาพปัญหาอปุสรรค 

                          1. บคุลากรไมเ่พียงพอ ไมม่ีตําแหน่งงานที�ตรงกบัลกัษณะงาน ขาดความรู้และ  



 

 

                               ทกัษะความชํานาญ 

                           2. อปุกรณ์ในการปฏิบตัิงานไมเ่พียงพอ 

                          3. ขาดการสนบัสนนุ Software ในการปฏิบตัิงาน 

                          4. ความร่วมมือของหน่วยงาน ในการประสานข้อมลู 

                          5. ขาดงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ 

                          1. จดัสรรบคุลากรเพิ�มเติมให้ตรงกบัลกัษณะงาน 

                          2. จดัสรรงบประมาณ อปุกรณ์ รวมทั �ง Software สนบัสนนุให้มีประสิทธิภาพ 

                          3. หน่วยงานควรให้ความร่วมมือในการสง่ข้อมลูให้ศนูย์ข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ ในปี  2549-2553 

ที� ผลผลติที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใชป้ระโยชน์

และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 49             

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 50             

1   

แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษแ์ละพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  51             

1   

แผนงานสร้างสมดุลของการใชป้ระโยชน์

และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 52             

1   แผนงานอนุรักษแ์ละบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

    

      - กิจกรรมโครงการพฒันาระบบ

คอมพิวเตอร์ 12,000  - 66,000 66,000 66,000 210,000 



 

 

งบประมาณที�ได้รับ ตามแผนงาน  ผลผลติ โครงการ กจิกรรม ในภาพรวม ศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ ในปี  2549-2553 

ที� ผลผลติที� แผนงาน จาํนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

      ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

  2 ฐานขอ้มลูพื�นที�ป่าอนุรักษ ์             

    

2.1 กิจกรมพฒันาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 

(GIS)         786,000 786,000 

2   

แผนงบประมาณคุม้ครองและใชป้ระโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพ             

  1 

ฐานขอ้มลูเพื�อการบริการและการจดัการใน

พื�นที�ป่าอนุรักษ ์             

    

1.2  กิจกรรมการพฒันาภูมิสารสนเทศ

แห่งชาติ (GIS)    945,600     1,151,600 

  3 

ฐานขอ้มลูเพื�อการบริหารและจดัการใน

พื�นที�ป่าอนุรักษ ์             

    

3.2 กิจกรรมการพฒันาภูมิสารสนเทศ

แห่งชาติ (GIS)       549,280   549,280 

    รวม 12,000   1,011,600 615,280 852,000 2,696,880 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สํานักบริหารพื�นที�อนุรักษ์ที� 14 

จัดทําโดย ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (ตาก) 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

  



 

 
 



 

 

สรุปภาพรวมข้อมูลสารสนเทศพื�นที�ป่าอนุรักษ์ สํานกับริหารพื�นที�อนุรักษ์ที� 14 (ตาก) 

ที�มาของขอ้มลู : ไดม้าจากขอ้มลูเนื�อที� GIS ป่าอนุรักษ ์ในความรับผดิชอบของ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า 

และพนัธุพ์ืช  ซึ�งเป็นเนื�อที�ที�ไดจ้ากการทาํแผนที�ร่วมกนั ระหว่าง สาํนกัฟื� นฟแูละพฒันาพื�นที�อนุรักษก์บั

หวัหนา้หน่วยงานสนามเพื�อรับรองการปรับปรุงแนวเขตพื�นที�ป่าไม ้

1. สรุปลุ่มนํ� าสาขา มีทั�งสิ�น 24 ลุ่มนํ� าสาขา  

ที� 
ชื�อลุ่มนํ�า 

เนื�อที� 

(ไร่) 
ครอบคลุม อาํเภอ จงัหวดั 

1 ลุ่มนํ� าสาขานอกการกาํหนดเขตลุ่มนํ� าสาขา 1,825 อ.ท่าสองยาง,อ.พบพระ,อ.แม่ระมาด,     

อ.แม่สอด,อ.อุม้ผาง จงัหวดัตาก 

2 ลุ่มนํ� าสาขาแม่นํ� ายวมตอนล่าง 71,643.75 อ.ท่าสองยาง จงัหวดัตาก 

3 ลุ่มนํ� าสาขาแม่นํ� าเงา 199,362.5 อ.ท่าสองยาง จงัหวดัตาก 

4 ลุ่มนํ� าสาขาแม่นํ� าเมยตอนบน 689,831.25 อ.พระพบ,อ.แม่สอด จงัหวดัตาก 

5 ลุ่มนํ� าสาขาหว้ยแม่ละเมา 1,017,650 อ.พบพระ,อ.เมือง,อ.แม่ระมาด,  อ.แม่

สอด,อ.วงัเจา้ ,อ.อุม้ผาง จงัหวดัตาก 

6 ลุ่มนํ� าสาขาแม่นํ� าเมยตอนล่าง 1,337,856.25 อ.ท่าสองยาง,อ.แม่ระมาด,อ.แม่สอด  

จงัหวดัตาก 

7 ลุ่มนํ� าสาขาแม่นํ� าปิงส่วนที� 3  443,968.75 อ.สามเงา  จงัหวดัตาก 

8 ลุ่มนํ� าสาขานํ� าแม่ตื�น 180,893.75 อ.ท่าสองยาง,อ.บา้นตาก,อ.แม่ระมาด, 

 อ.สามเงา  จงัหวดัตาก 

9 ลุ่มนํ� าสาขาแม่นํ� าปิงส่วนที� 4 1,625,625 อ.บา้นตาก,อ.เมือง,อ.แม่ระมาด,อ.วงั

เจา้, 

อ.สามเงา   จงัหวดัตาก 



 

 

ที� 
ชื�อลุ่มนํ�า 

เนื�อที� 

(ไร่) 
ครอบคลุม อาํเภอ จงัหวดั 

10 ลุ่มนํ� าสาขาหว้ยแม่ทอ้ 402,043.75 อ.บา้นตาก,อ.เมือง,อ.แม่ระมาด, อ.แม่

สอด จงัหวดัตาก 

11 ลุ่มนํ� าสาขาคลองวงัเจา้ 249,212.5 อ.พบพระ,อ.เมือง,อ.วงัเจา้,อ.อุม้ผาง  

จงัหวดัตาก 

12 ลุ่มนํ� าสาขาคลองแม่ระกา 344,818.75 อ.บา้นตาก,อ.เมือง จงัหวดัตาก   

อ.บา้นด่านลานหอย  จงัหวดัสุโขทยั 

13 ลุ่มนํ� าสาขาคลองสวนหมาก 875 อ.อุม้ผาง  จงัหวดัตาก 

14 ลุ่มนํ� าสาขาแม่นํ� าวงัตอนล่าง 500,262.5 อ.บา้นตาก,อ.เมือง,อ.สามเงา  จงัหวดั

ตาก 

15 ลุ่มนํ� าสาขาหว้ยแม่สิน 94,025 อ.ศรีสชันาลยั  จงัหวดัสุโขทยั 

16 ลุ่มนํ� าสาขานํ� าแม่หมอก 358,731.25 อ.บา้นตาก  จงัหวดัตากอ.ทุ่งเสลี�ยม,อ.

บา้นด่านลานหอย,       อ.ศรีสชันาลยั

,อ.ศรีสาํโรง,อ.สวรรคโลก  จงัหวดั

สุโขทยั 

17 ลุ่มนํ� าสาขานํ� าแม่รําพนั 572,031.25 อ.บา้นตาก,อ.เมือง  จงัหวดัตาก 

อ.คีรีมาศ,อ.บา้นด่านลานหอย,อ.เมือง 

จงัหวดัสุโขทยั  

18 ลุ่มนํ� าสาขาแม่นํ� ายมตอนล่าง 3,216,550 อ.กงไกรลาส,อ.คีรีมาศ,อ.ทุ่งเสลี�ยม,   

อ.บา้นด่านลานหอย,อ.เมือง,อ.ศรีนคร

,อ.ศรีสชันาลยั,อ.ศรีสาํโรง,อ.สวรรค

โลก  จงัหวดัสุโขทยั 



 

 

ที� 
ชื�อลุ่มนํ�า 

เนื�อที� 

(ไร่) 
ครอบคลุม อาํเภอ จงัหวดั 

19 ลุ่มนํ� าสาขาแม่นํ� าน่านส่วนที� 4  38,362.5 อ.ศรีนคร,อ.ศรีสชันาลยั  จงัหวดั

สุโขทยั 

20 ลุ่มนํ� าสาขานํ� าแม่วง 106.25 อ.อุม้ผาง  จงัหวดัตาก 

21 ลุ่มนํ� าสาขาแม่นํ� าแควใหญ่ตอนบน 2,050,162.5 อ.พบพระ,อ.อุม้ผาง  จงัหวดัตาก 

22 ลุ่มนํ� าสาขาหว้ยแม่ละมุง 423,125 อ.อุม้ผาง  จงัหวดัตาก 

23 ลุ่มนํ� าสาขาหว้ยแม่จนั 531,712.5 อ.อุม้ผาง  จงัหวดัตาก 

24 ลุ่มนํ� าสาขาหว้ยขาแขง้ 718.75 อ.อุม้ผาง  จงัหวดัตาก 

 รวมเนื�อที�ลุ่มนํ�าสาขา 14,950,600  

2.การปกคลุมของพื�นที�ป่าไม ้จากฐานพื�นที�รวม 23,920.96 ไร่ เป็นพื�นที�ยงัคงสภาพป่า  14,370.99 ไร่  การ

ปกคลุมของพื�นที�ป่าไมแ้ยกตามอาํเภอ 

อาํเภอ-จงัหวดั พื�นที�ป่าไม*้ พื�นที�ป่าไมเ้ปลี�ยนแปลง* พื�นที�ป่าไมอ้ื�นๆ* 

อ.ท่าสองยาง     จ.ตาก 976,868.75 25,087.5 208,756.25 

อ.บา้นตาก        จ.ตาก 421,143.75 5,587.5 214,550 

อ.พบพระ         จ.ตาก 229,268.75 18,393.75 366,287.5 

อ.เมืองตาก       จ.ตาก 577,531.25 16,781.25 235,968.75 

อ.แม่ระมาด      จ.ตาก 698,000 14,137.5 235,968.75 

อ.แม่สอด         จ.ตาก 556,325 20,375 414,400 

อ.วงัเจา้         จ.ตาก 263,812 10,118.75 174,293.75 



 

 

อาํเภอ-จงัหวดั พื�นที�ป่าไม*้ พื�นที�ป่าไมเ้ปลี�ยนแปลง* พื�นที�ป่าไมอ้ื�นๆ* 

อ.สามเงา       จ.ตาก 1,332,137.5 45,425 354,425 

อ.อุม้ผาง        จ.ตาก 2,618,562.5 71,793.75 316,237.5 

รวม  จ.ตาก 7,672,625 227,700 2,889,493.75 

อ.กงไกรลาศ     จ.สุโขทยั - - 280,668.75 

อ.คีรีมาศ            จ.สุโขทยั 109,943.75 2087.5 313,368.75 

อ.ทุ่งเสลี�ยม        จ.สุโขทยั 162,293.75 3,731.25 198,187.5 

อ.บา้นด่านลานหอย  

จ.สุโขทยั 

182,237.5 1,237.5 392,806.25 

อ.เมืองสุโขทยั    จ.สุโขทยั 26,737.5 2.5 319,037.5 

อ.ศรีนคร            จ.สุโขทยั - - 114,518.75 

อ.ศรีสชันาลยั     จ.สุโขทยั 793,981.25 13,706.25 510,762.5 

อ.ศรีสาํโรง         จ.สุโขทยั 30,925 231.25 317,700 

อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 4,025 - 383,468.75 

รวม  จ.สุโขทยั 1,309,243.75 21,018.75 2,830,518.75 

รวมทั�ง สบอ.14 8,981,868.75 248,718.75 5,720,012.5 

* พื�นที�ป่าไม ้หมายถึง พื�นที�ป่าไมต้ามกฎหมายที�ยงัคงสภาพเป็นป่า 

* พื�นที�ป่าไมเ้ปลี�ยนแปลง หมายถึง พื�นที�ป่าไมต้ามกฎหมายที�ไม่มีสภาพป่า 

* พื�นที�ป่าไม ้อื�นๆ หมายถึง พื�นที�ป่าไมที้�เป็นสภาพอื�นๆ เช่น แหล่งนํ� า หรือ เป็น บริเวณที�ใน ภาพถ่าย

ดาวเทียมเป็นเมฆทาํใหแ้ปลภาพถ่ายไม่ได ้

*ใชภ้าพถ่ายดาวเทียม Lansat TMS ปี พ.ศ. 2543      



 

 

3.สรุปสถานภาพพื�นที�ป่าอนุรักษใ์นพื�นที�สาํนกับริหารพื�นที�อนุรักษที์� 14 

ที� ชื�อพื�นที� เนื�อที� ไร่ ร้อยละของพื�นที� 

1 นอกเขตพื�นที�ป่าอนุรักษ ์ 8,839,787.5 59.18 

2 อุทยานแห่งชาติลานสาง 64,631.25 0.43 

3 อุทยานแห่งชาติรามคาํแหง 184,700 1.24 

4 อุทยานแห่งชาติศรีสชันาลยั 137,100 0.92 

5 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 210,481.25 1.41 

6 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 187,181.25 1.25 

7 อุทยานแห่งชาติแม่วงศ ์ 43.75 0.00 

8 อุทยานแห่งชาติคลองวงัเจา้ 110,462.5 0.74 

9 อุทยานแห่งชาติแม่เมย 122,512.5 0.82 

10 อุทยานแห่งชาติแม่วะ 113,006.25 0.76 

11  เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้ 95,012.5 0.64 

12 เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร 980,281.25 6.56 

13 เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าแมตื่�น 765,787.5 5.13 

14  เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าอมก๋อย 538,056.25 3.60 

15  เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าอุม้ผาง 1,612,312.5 10.79 

16  เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าถ ํ�าเจา้ราม 63,443.75 0.42 

17 วนอุทยานถํ�าลม-ถ ํ�าวงั 6,212 0.04 

18 วนอุทยานไมก้ลายเป็นหิน 13,987.5 0.09 



 

 

ที� ชื�อพื�นที� เนื�อที� ไร่ ร้อยละของพื�นที� 

19 พื�นที�เตรียมการฯอุทยานแห่งชาตินํ� าตกพาเจริญ 551,337.5 3.69 

20 พื�นที�เตรียมการฯอุทยานแห่งชาติแม่เงา 79,881.25 0.53 

21 อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ (แม่กาษา) 259,343.75 1.74 

22 พื�นที�เตรียมการฯเขตหา้มล่าสตัวป่์าเขาเขียว-เขา

สว่าง 

700 0.00 

 เนื�อที�รวม 14,936,281.25  

เนื�อที�ป่าอนุรักษ์รวม 6,096,493.75  

ร้อยละของเนื�อที�ป่าอนุรักษ์ 40.82  

 

4. พื�นที�ป่าอนุรักษที์�ซอ้นทบับนป่าสงวนแห่งชาติ เนื�อที�รวม  9,754.39 ไร่ 

ชื�อ นอกเขต 

ป่าสงวน* 

ร้อยละ 

ของเนื�อ

ที� 

ป่าสงวน เนื�อที� ร้อยละ 

ของเนื�อที� 

อุทยานแห่งชาติลานสาง 

( 103.41 กม2  64631.25 ไร่ ) 

62,400 96.55 ป่าแม่สอด 

ป่าลานสาง 

25 

2,206.25 

0.04 

3.41 

อุทยานแห่งชาติรามคาํแหง 

( 295.52 กม2  184700 ไร่ ) 

16,075 8.70 ป่าเขาหลวง 168,625 91.30 

อุทยานแห่งชาติศรีสชันาลยั 

( 219.36 กม2  137100 ไร่ ) 

4,706.25 3.43 ป่าแม่ท่าแพ 

ป่าแม่มอก 

ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน 

28,368.75 

81.25 

103,937.5 

20.69 

0.06 

75.81 



 

 

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 

( 336.77 กม2  210481.25 ไร่) 

46,543.75 22.11 ป่าฝั�งซา้ยแม่นํ� าปิง 

ป่าแม่พริก 

ป่าแม่หาดและป่าแม่กอ้ 

ป่าอมก๋อย 

84,368.75 

2,175 

69,731.25 

7,662.5 

40.08 

1.03 

33.13 

3.64 

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 

( 299.49 กม2  187181.25 ไร่ ) 

12,393.75 6.62 ป่าแมท้อ้ และป่าหว้ยตาก

ฝั�งขวา 

ป่าแม่ระมาด 

ป่าแม่ละเมา 

86,550 

 

9,437.5 

78,806.25 

46.24 

 

5.04 

42.10 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก ์

( 0.07 กม2  43.7500 ไร่) 

  ป่าคลองวงัเจา้ และป่า

คลองสวนหมาก 

ป่าแม่วงก-์แม่เปิน 

31.25 

 

12.5 

72.08 

 

27.92 

อุทยานแห่งชาติคลองวงัเจา้ 

( 176.74 กม2 110462.5 ไร่ ) 

11,768.75 10.65 ป่าคลองวงัเจา้ และป่า

คลองสวนหมาก 

ป่าประดาง และ 

ป่าวงักเ์จา้ 

14,312.5 

 

83,631.25 

12.96 

 

75.71 

อุทยานแห่งชาติแม่เมย 

( 196.02 กม2  122512.5 ไร่) 

6.25 0.01 ป่าท่าสองยาง 122,506.25 99.99 

อุทยานแห่งชาติแม่วะ 

( 180.81 กม2  113006.25 ไร่) 

  ป่าแม่สลิดและ 

ป่าโป่งแดง 

ป่าแม่มอก 

ป่าแม่วะ 

98,543.75 

 

406.25 

14,056.25 

87.20 

 

0.36 

12.44 

เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้ 

( 152.02 กม2  95012.5 ไร่) 

91.256.25 96.04 ป่าแม่กลอง และ 

ป่าอุม้ผาง 

3,156.25 

 

3.32 

 



 

 

ป่าแม่วงก-์แม่เปิน 

ป่าหว้ยขาแขง้ 

468.75 

131.25 

0.50 

0.14 

เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่

นเรศวร 

( 1568.4 กม2   980250 ไร่) 

2,381.25 0.24 ป่านํ� าโจน 

ป่าแม่กลอง และ 

ป่าอุม้ผาง 

6.25 

 

977,893.75 

0.00 

 

99.76 

เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าแมตื่�น 

( 1225.2 กม2  765750 ไร่ ) 

6,456.25 0.84 ป่าแม่ตื�น 

ป่าแมท้อ้ และ 

ป่าหว้ยตากฝั�งขวา 

ป่าสามหมื�น 

ป่าอมก๋อย 

900 

 

22,675 

900 

734,856.25 

0.12 

 

2.96 

0.12 

95.96 

เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าอมก๋อย 

( 860.89 กม2  538056.25 ไร่) 

387.5 0.07 ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื�น 

ป่าอมก๋อย 

118.75 

537,550 

0.02 

99.91 

เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าอุม้ผาง 

( 2,579.7 กม2 1612312.5 ไร่ ) 

1,512.5 0.09 ป่าคลองขลุงและ 

ป่าคลองแม่วงก ์

ป่าคลองวงัเจา้ และ 

ป่าคลองสวนหมาก 

ป่าแม่กลอง และป่าอุม้

ผาง 

ป่าแม่วงก-์แม่เปิน 

ป่าแม่สอด 

6.25 

 

343.75 

 

1,610,331.25 

106.25 

18.75 

0.00 

 

0.02 

 

99.88 

0.01 

0.00 

เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าถ ํ�าเจา้ราม 

( 101.51 กม2 63443.75 ไร่ ) 

637.5 1.01 ป่าแม่ท่าแพ 

ป่าแม่พนัลาํ และ 

ป่าแม่มอก 

ป่าแม่มอก 

50,531.25 

11,281.25 

993.75 

79.64 

17.78 

1.57 



 

 

* ขอกเขตป่าสงวน หมายถึง ประกาศพื�นที�อนุรักษใ์นพื�นที� ไม่เคยเป็นป่าสงวนมาก่อน 

 

วนอุทยานถํ�าลม-ถ ํ�าวงั 

( 9.94 กม2  6212.5 ไร่) 

  ป่าแม่พนัลาํ และ 

ป่าแม่มอก 

6,212.5 100.00 

วนอุทยานเขาพระบาท 

( 22.38 กม2 13987.5 ไร่ ) 

2,.243.75 16.03 ป่าแม่สลิดและป่าโป่ง

แดง 

11,743.75 83.97 

พื�นที�เตรียมการฯอุทยานแห่งชาติ

นํ� าตกพาเจริญ 

( 882.14 กม2 551337.5 ไร่ ) 

 

75,193.75 13.64 ป่าช่องแคบ และ 

ป่าแม่โกนเกน 

ป่าประดาง และป่าวงักเ์จา้ 

ป่าแม่กลอง และป่าอุม้

ผาง 

ป่าแม่ละเมา   ป่าแม่สอด 

1,256.25 

250 

50 

156.25 

474,431.25 

0.23 

0.05 

0.01 

0.03 

86.05 

พื�นที�เตรียมการฯอุทยานแห่งชาติ 

 

แม่เงา 

( 127.81 กม2  79881.25 ไร่) 

506.25 0.63 ป่าท่าสองยาง 

ป่าแม่ยวมฝั�งซา้ย 

79,287.5 

87.5 

99.26 

0.11 

พื�นที�เตรียมการฯอุทยานแห่งชาติ

ขุนพระวอ(แม่กาษา) 

( 414.95 กม2  259343.75 ไร่) 

2,956.25 1.14 ป่าแม่ระมาด 

ป่าแม่ละเมา 

ป่าสามหมื�น 

97,306.25 

142,575 

16,506.25 

37.52 

54.98 

6.36 

พื�นที�เตรียมการฯเขตหา้มล่าสตัว์

ป่าเขาเขียว – เขาสว่าง 

( 1.12 กม2 700.000 ไร่) 

287.5 40.73 ป่าแม่ระกา 418.75 59.27 



 

 

5. ชนิดป่าและการใชป้ระโยชน์ที�ดิน (ขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ที�ดินปี พ.ศ.2543) 

ขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ที�ดินปี พ.ศ. 2543 

อื�นๆ ไม่มีการจาํแนก  เนื�อที� 232,943.75 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 1.56 

ป่าดิบเขา(113)   เนื�อที� 1,336,826.5 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 8.95 

ป่าดิบแลง้(112)   เนื�อที� 1,485,462.5 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 9.95 

ป่าเต็งรัง(122)   เนื�อที� 1,440,418 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 9.64 

ป่าที�ไม่สมบูรณ์ที�ไม่มีการจาํแนก     เนื�อที� 117,968.75 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 0.79 

ป่าเบญจพรรณ(121)  เนื�อที� 5,425,793.75     ตารางกิโลเมตร ร้อยละ   36.33 

ป่าไผ(่123)   เนื�อที� 9,012.5  ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 0.06 

ป่าพรุหรือป่าบึงนํ� าจืด(115) เนื�อที� 3,043.75 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 0.02 

พื�นที�เกษตรกรรม(200)  เนื�อที� 4,603,925           ตารางกิโลเมตร ร้อยละ  30.82 

พื�นที�สวนในเมือง(310)  เนื�อที� 49,968.75 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 0.33สวนสน

เขา(133)   เนื�อที� 3,187.5  ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 0.02 

สวนสกั(131)   เนื�อที� 68,487.5 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 0.46 

แหล่งนํ� า(500)   เนื�อที� 159,206.25 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 1.07 

เนื�อที�รวม 23,898.05 ตารางกโิลเมตร 

6. สภาพป่าไมใ้นพื�นที�ป่าอนุรักษ ์เนื�อที�รวม 6,096,493.75 ไร่ 

ที� ชื�อ พื�นที�ป่าไม้ที�ยงัคงสภาพป่า        

    (ไร่) 

พื�นที�ป่าที�เปลี�ยน

สภาพ 

 (ไร่) 

พื�นที�อื�นๆ  

(ไร่) 

1. อุทยานแห่งชาติลาน

สาง 

56,555.25 2,131.25 5,943.75 

2. อุทยานแห่งชาติ

รามคาํแหง 

154,537.5 2,500 27,662.5 



 

 

ที� ชื�อ พื�นที�ป่าไม้ที�ยงัคงสภาพป่า        

    (ไร่) 

พื�นที�ป่าที�เปลี�ยน

สภาพ 

 (ไร่) 

พื�นที�อื�นๆ  

(ไร่) 

3. อุทยานแห่งชาติศรีสชั

นาลยั 

133,412.5 1,256.25 2,431.25 

4. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 152,218.75 4,593.75 53,668.75 

5. อุทยานแห่งชาติตาก

สินมหาราช 

167,050 6,950 13,187.5 

6. อุทยานแห่งชาติแม่

วงก ์

43.75   

7. อุทยานแห่งชาติคลอง

วงัเจา้ 

92,025 5,943.75 12,793.75 

8. อุทยานแห่งชาติแม่เมย 104,575 2,518.75 15,425 

9. อุทยานแห่งชาติแม่วะ 109,400 1,556.25 2,050 

10. เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า

หว้ยขาแขง้ 

94,943.75 75  

11. เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า

ทุ่งใหญ่นเรศวร 

916,387.5 25,425 38,468.75 

12. เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า

แม่ตื�น 

698,131.25 23,675 42,987.5 

13. เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า

อมก๋อย 

493,418.75 19,268.75 25,375 



 

 

ที� ชื�อ พื�นที�ป่าไม้ที�ยงัคงสภาพป่า        

    (ไร่) 

พื�นที�ป่าที�เปลี�ยน

สภาพ 

 (ไร่) 

พื�นที�อื�นๆ  

(ไร่) 

14. เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า

อุม้ผาง 

1,439,662.5 42,375 130,281.25 

15. เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า

ถ ํ�าเจา้ราม 

60,681.25 2,075 687.5 

16. วนอุทยานถํ�าลม-ถ ํ�าวงั 4,612.5  1,600 

17. วนอุทยานไม้

กลายเป็นหิน 

10,268.75 12.5 3,700 

18. พื�นที�เตรียมการฯ

อุทยานแห่งชาตินํ� าตก

พาเจริญ 

432,856.25 31,912.5 86,568.75 

19. พื�นที�เตรียมการฯ

อุทยานแห่งชาติแม่เงา 

72,475 1,737.5 5,862 

20. พื�นที�เตรียมการฯ

อุทยานแห่งชาติขุนพะ

วอ(แม่กาษา) 

232,475 2,187.5 24,681.25 

21. พื�นที�เตรียมการฯเขต

หา้มล่าสตัวป่์าเขา

เขียว-เขาสว่าง 

156.25  543.75 

 รวม 5,425,693.75 176,193.75 494,618 



 

 

7. ชนิดป่าและการใช้ประโยชน์ที�ดนิในพื �นที�ป่าอนรุักษ์ 

 

ที� ชื�อ ป่าดิบเขา ป่าดิบ

แล้ง 

ป่าเตง็รัง ป่าเบญจ

พรรณ 

ป่าไผ ่ ป่าพรุหรือ 

ป่าบึงนํ �า

จืด 

พื �นที�

เกษตรกร

รม 

พื �นที�

สวน 

ในเมือง 

สวนสน

เขา 

สวนสกั แหลง่นํ �า ป่าที�ไม่

สมบรูณ์ 

ที�ไมม่ีการ

จําแนก 

อื�นๆ ไม่

มีการ

จําแนก 

1 อทุยานแห่งชาติลาน

สาง 

625 13,981.25 1,106.25 37,625   3,412.5   2,868.75    

2 อทุยานแห่งชาติ

รามคําแหง 

 40,581.25 10,087.5 112,375   19,500    1,5125 18.75 625 

3 อทุยานแห่งชาติศรีสชั

นาลยั 

23,456.25 100,531.25  10,387.5   1,800      918.75 

4 อทุยานแห่งชาติแมปิ่ง  9,231.25 37,793.75 109,512.5   506.25    52,062.5  1,381.5 

5 อทุยานแห่งชาติตากสนิ

มหาราช 

48,537.5  38,206.25 88,200   2,381.25   4,787.5 12.5 250 4,800 



 

 

ที� ชื�อ ป่าดิบเขา ป่าดิบ

แล้ง 

ป่าเตง็รัง ป่าเบญจ

พรรณ 

ป่าไผ ่ ป่าพรุหรือ 

ป่าบึงนํ �า

จืด 

พื �นที�

เกษตรกร

รม 

พื �นที�

สวน 

ในเมือง 

สวนสน

เขา 

สวนสกั แหลง่นํ �า ป่าที�ไม่

สมบรูณ์ 

ที�ไมม่ีการ

จําแนก 

อื�นๆ ไม่

มีการ

จําแนก 

6 อทุยานแห่งชาติแมว่งก์ 43.75             

7 อทุยานแห่งชาติคลอง

วงัเจ้า 

16,793.75 4,000  78,0125   53,62.5     331.25 5,750 

8 อทุยานแห่งชาติแมเ่มย 25,393   81,831.25   14,087.5   75 756.25  375 

9 อทุยานแห่งชาติแมว่ะ  48,718.75 14,700 49,143.75       37.5  400 

10 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า

ห้วยขาแข้ง 

86,968.75 87.5 56.25 7,656.25        37.5 206.25 

11 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า

ทุ่งใหญ่นเรศวร 

130,987.5 395,618.75 4,393.75 360,331.25 4,000 3,043.75 1,781.25    150 57,968.75 22,003.25 

12 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า  48,281.25 486,231.25 486,231.25   11,70    10,356.25 2,756.25 11,193.75 



 

 

ที� ชื�อ ป่าดิบเขา ป่าดิบ

แล้ง 

ป่าเตง็รัง ป่าเบญจ

พรรณ 

ป่าไผ ่ ป่าพรุหรือ 

ป่าบึงนํ �า

จืด 

พื �นที�

เกษตรกร

รม 

พื �นที�

สวน 

ในเมือง 

สวนสน

เขา 

สวนสกั แหลง่นํ �า ป่าที�ไม่

สมบรูณ์ 

ที�ไมม่ีการ

จําแนก 

อื�นๆ ไม่

มีการ

จําแนก 

แมต่ื�น 

13 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าอม

ก๋อย 

 31,487.5 198,868.75 292,362.25   4,000    3,531.25 1,875 5,937.5 

14 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าอุ้ม

ผาง 

823,643.75 97,093.75 9,650 589,475   35,281.25     13,993.75 4,318,125 

15 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า

ถํ �าเจ้าราม 

 13,031.2

5 

 49,337.5   437.5     131.25 393.75 

16 วนอทุยานถํ �าลม-ถํ �าวงั    4,562.5   1,631.25   18.75    

17 วนอทุยานเขาพระบาท   12,387.5    1,318.75   12.5 368.75   

18 พื �นที�เตรียมการฯ

อทุยานแห่งชาตินํ �าตก

113,562.5 6,125 36,456.25 321,206.25   49,818.75   6,706.25  2,668 14,787.5 



 

 

ที� ชื�อ ป่าดิบเขา ป่าดิบ

แล้ง 

ป่าเตง็รัง ป่าเบญจ

พรรณ 

ป่าไผ ่ ป่าพรุหรือ 

ป่าบึงนํ �า

จืด 

พื �นที�

เกษตรกร

รม 

พื �นที�

สวน 

ในเมือง 

สวนสน

เขา 

สวนสกั แหลง่นํ �า ป่าที�ไม่

สมบรูณ์ 

ที�ไมม่ีการ

จําแนก 

อื�นๆ ไม่

มีการ

จําแนก 

พาเจริญ 

19 พื �นที�เตรียมการฯ

อทุยานแห่งชาติแมเ่งา 

 7,456.25  67,568.75   2,268.75     2,587.5  

20 พื �นที�เตรียมการฯ

อทุยานแห่งชาติขนุพระ

วอ(แมก่าษา) 

 13,075 56.25 233,237.5   4,850   1,206.25  2,318.75 4,600 

21 พื �นที�เตรียมการฯเขต

ห้ามลา่สตัว์ป่าเขาเขยีว 

- เขาสวา่ง 

   175   525       



 

 

8. พื �นที�ป่าสงวนแห่งชาติ (เฉพาะสว่นที�อยู่นอกการประกาศเป็นพื �นที�อนรุักษ์) 

ที� ชื�อ นอกเขตพื �นที�

ป่าอนุรักษ์ 

(ไร่) 

พื �นที�อื�นๆ 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

1. ป่าแมส่ลิดและ

ป่าโป่งแดง 

515,756.25   

2. ป่าแก่งสกัป่า 262.5   

3. ป่าเขาเขียวป่า

เขาสวา่ง และ

ป่าคลองห้วย

ทราย 

856.25   

4. ป่าเขาหลวง 195,675   

5. ป่าคลองวงัเจ้า 

และป่าคลอง

สวนหมาก 

1,943.75   

6. ป่าช่องแคบ 

และป่าแมโ่กน

แกน 

124,037.5 1,256.25 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาตนํิ �าตกพาเจริญ 

7. ป่าดงขา่ 2,693.75   

8. ป่าท่าสองยาง 992,793.75 79,287.5 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติแมเ่งา 

9. ป่านครเดฐิ 13,693.75   



 

 

ที� ชื�อ นอกเขตพื �นที�

ป่าอนุรักษ์ 

(ไร่) 

พื �นที�อื�นๆ 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

10. ป่านาขนุไกร 30,631.25   

11. ป่าบ่อแก้ว ป่า

แมส่งูและป่า

แมส่ิน 

37.5   

12. ป่าประจํารักษ์ 102,000   

13. ป่าประดาง 

และป่าวงัก์เจ้า 

288,293.75 250 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติแหง่ชาตนํิ �าตก

พาเจริญ 

14. ป่าฝั�งซ้าย

แมนํ่ �าปิง 

100,931.25   

15. ป่าแมก่ลอง 

และป่าอุ้มผาง 

309,775 50 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติแหง่ชาตนํิ �าตก

พาเจริญ 

16. ป่าแมต่ื�น 171,512.5   

17. ป่าแมท้่อ และ

ป่าห้วยตากฝั�ง

ซ้าย 

295,606.25   

18. ป่าแมท่่าแพ 224,556.25   

19. ป่าแมพ่ริก 593.75   



 

 

ที� ชื�อ นอกเขตพื �นที�

ป่าอนุรักษ์ 

(ไร่) 

พื �นที�อื�นๆ 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

20. ป่าแมล่ําพนั 

และป่าแมม่อก 

489,412.5   

21. ป่าแมม่อก 1,556.25   

22. ป่าแมย่มฝั�ง

ตะวนัออก 

62.5   

23. ป่าแม่ยวมฝั�งซ้าย 12.5 87.5 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติแมเ่งา 

24. ป่าแมร่ะกา 4,050 418.75 พื �นที�เตรียมการฯเขตห้ามลา่พนัธ์สตัว์ป่าเขา

เขียว-เขาสวา่ง 

25. ป่าแมร่ะมาด 313,956.25 97,306.25 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติขนุพะวอ(แม่

กาษา) 

26. ป่าแมล่ะเมา 140,981.25 142,575 

156.25 

- พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแห่งชาติขนุพะวอ(แม่

กาษา) 

-  พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแห่งชาตนํิ �าตกพา

เจริญ 

27. ป่าแมว่งก์-แม่

เปิน 

131.25   

28. ป่าแมส่รอย 3,587.5   

29. ป่าแมส่อด 373,650 474,431 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติแหง่ชาตนํิ �าตก



 

 

ที� ชื�อ นอกเขตพื �นที�

ป่าอนุรักษ์ 

(ไร่) 

พื �นที�อื�นๆ 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

พาเจริญ 

30. ป่าแมส่ิน ป่า

แมส่าน และป่า

แมส่งูฝั�งซ้าย 

296,800   

31. ป่าแมห่าดและ

ป่าแมก้่อ 

12.5   

32. ป่าลานสาง 28,968.75   

33. ป่าสวนรุกขชาติ

กิติขจร 

793.75   

34. ป่าสวนสกัท่าไชย 39,493.75   

35. ป่าสามหมื�น 158,300 16,506.25 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติขนุพะวอ(แม่

กาษา) 

36. ป่าสเุมน่ 14,256.25   

37. ป่าหนองตมู 4,287.5   

38. ป่าหนองเสือ

โฮก และป่า

หนองแขม 

468.75   

39. ป่าหนองหลวง 18.75   



 

 

ที� ชื�อ นอกเขตพื �นที�

ป่าอนุรักษ์ 

(ไร่) 

พื �นที�อื�นๆ 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

40. ป่าห้วยช้าง 

และป่าปู่ เจ้า 

943.75   

41. ป่าห้วยทรวง 

ป่าแมส่ํา ป่า

บ้านตกึ และป่า

ห้วยไคร้ 

287,412.5   

42. ป่าอมก๋อย 5,575   

 รวม 5,536,375 812,325  

 

9.  การจดัชั �นคณุภาพลุม่นํ �า 

ที� จังหวัด อาํเภอ 1A 1B ชั �นคุณภาพลุ่ม

นํ �าที� 2 

1. 

ตาก 

ท่าสองยาง 796,668.75 71,943.75 175,287.5 

2. บ้านตาก 129,693.75 1,587.5 80,825 

3. พบพระ 222,643.75 25,056.25 53,906.25 

4. เมืองตาก 180,193.75 4,812.5 88,756.25 

5. แมร่ะมาด 504,156.25 25,768.75 201,325 

6. แมส่อด 353,156.25 28,781.25 141,243.75 



 

 

ที� จังหวัด อาํเภอ 1A 1B ชั �นคุณภาพลุ่ม

นํ �าที� 2 

7. วงัเจ้า 120,768.75 256.25 70,350 

8. สามเงา 766,012.5 8,156.25 307,937.5 

9. อุ้มผาง 1,640,093.75 8,531.25 574ม637.5 

 รวมจังหวัดตาก  4,715,256.25 174,893.75 1,694,262.5 

1. 

สโุขทยั 

คีรีมาศ 44,637.5 - 29,018.75 

2. ทุ่งเสลี�ยม 53,500 537.5 35,312.5 

3. บ้านดา่นลานหอย 28,731.25 143.75 31,762.5 

4. เมืองสโุขทยั 12,562.5 - 11.96 

5. ศรีสชันาลยั 210,231.25 975 271,193.75 

6. ศรีสําโรง 6,093.75 - 3,812.5 

7. สวรรคโลก - - 1,956.25 

 รวมจังหวัด

สุโขทัย 

 355,756.25 1,656.25 380,525 

 รวมทั �งสิ �น  5,071,012.5 176,550 2,074,793.75 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.  ชมุชนในพื �นที�  

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

1 ตาก ท่าสองยาง ท่าสองยาง 16 ท่าสองยาง,แมจ่ะวาง,แมต่ื�น,แมห่ละยอค,ีปางทอง,ซอ

แขระกา,แมอ่มกิ,สวนอ้อย,มอกตูู้,แมอ่มยะ,เซอหมื �อ,แม่

ละนา,แมเ่หวย่,ขนุแมเ่หวย่, 

อมกอทะ,บอมะ 

2 ตาก ท่าสองยาง แมต้่าน 16 ขะเนจื �อ,ทีโน๊ะโค๊ะ,หนองบวั,เรกะต,ิขนุห้วยแมต้่าน

,ต๊ะโก๊ะค,ีแมอ่สุ,ุขนุห้วยแมช่ะโหมะ,แบรอทะ,แมต้่าน

,ห้วยปแูกง,มอทีทะ,ลําร้อง,แมโ่พ,แมส่องน้อย,ห้วย

แมข่ะโหมะ 

3 ตาก ท่าสองยาง แมส่อง 15 แมโ่ค๊ะ,ทีโป๊ะค,ีบอโป๊ะค,ีแมนิ่ล,แมร่ะเมิง,ห้วยมะโหนก

,เคลอะเดค,ีแมแ่ฮหลวง,เรหวอ่โกร,แมส่ลิดน้อย,ตะพิเดอ

,แมส่ลิดหลวง,มอโก้คี,แมส่อง,วะโดโกร 

4 ตาก ท่าสองยาง แมห่ละ 9 แมห่ละค,ีแมอ่อกผารู,แมห่ละไทย,แมห่ละยาง,ทีจื �อห

ลอ่ค,ีกามาผาโด้,พะน๊อค,ีขนุห้วยแมห่ละ,ขนุห้วยนกกก 

5 ตาก บ้านตาก เกาะตะเภา 9 วงัหม้อ,แมพ่ะยวบ,ศรีคํ �า,ท่าพระธาต,ุแมย่ะ,วงัหม้อ,ล้อง

ลี�,ชมุแสง,ปนู 

6 ตาก บ้านตาก ตากตก 6 ตากตก,หนองนํ �า,แพะ,หนองงิ �ว,หินโค้ว,หนองชะลาบ 

7 ตาก บ้านตาก ตากออก 7 ปากร้องห้วยจี �,สนัป่าลาน,สมอโคน,สนัป่าลาน,ตากออก

,ตะฝั�งสงู,วงัไม้ส้าน,ปากวงั 

8 ตาก บ้านตาก ท้องฟ้า 7 ท้องฟ้า,ดอนใหญ่ (ฉลอม),สนัดินแดง,ห้วยพล ู(สนัป่



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

รวก),แม้วขนุห้วยตาก,นาอีเปย 

9 ตาก บ้านตาก ทุ่งกระเชาะ 6 แมไ่ข,ใหม,่ทุ่งกระเชาะ,ล้อง,ดงยาง,รังแร้ง 

10 ตาก บ้านตาก แมส่ลิด 5 ยางโองนํ �า,ยางโองนอก,สนักลาง,แมส่ลิด,แมบ่อน 

11 ตาก บ้านตาก สมอโคน 4 นํ �าดิบ,สมอโคน,หนองชะลาบ,เกาะลาน 

12 ตาก พบพระ คีรีราษฎร์ 9 อุ้มเปี�ยม,รวมไทยพฒันาที� 8,ป่าหวาย,ป่าคา,ป่าคาเก่า

,ป่าคาใหม,่แมล่ะเมา,บึงหลม่,ร่มเกล้าสหมิตร 

13 ตาก พบพระ ช่องแคบ 17 ชิบาโบ,ใหม่ กม.5,ทีกะเปอ,ห้วยนกแล,รวมไทยสามัคคี,ทรัพย์

อนนัต์,ซอระแตะ,ร่วมไทยพฒันาที�7,ห้วยแล้ง,เงาไผ่,ช่องแคบ,คีรี

น้อย,เสรีราษฏร์, 

เสรีราษฎร์ใหม่,ซอโอ,ขนุห้วยช่องแคบ,ดอนเจดีย์ 

14 ตาก พบพระ พบพระ 17 หมื�นฤาชัย,พบพระกลาง,ขนุห้วยแม่สอด,ทรัพย์เจริญ,พบพระใต้

,มอเกอร์ยาง,ทหารผ่านศกึ,พบพระทรายงาม,ผากะเจ้อ,เก้ารวม

ไทย,พบพระเหนือ,ห้วยนํ �าเย็น,พะดี,เจริญมิตร,ห้วยนํ �านัก,ผ่าน

ศกึพฒันา,เกษตรพฒันา 

15 ตาก พบพระ วาเลย์ 5 วาเลย์่เหนือ,ยะพอ,มอเกอไทย,วาเลย์่ใต้,แมอ่อกฮ ู

16 ตาก เมือง เชียงทอง 20 ประดาง,ใหม่พรสวรรค์,สบยม,ตะเคียนด้วน,เพชรชมพู,ลาดยาว

,วงัตําลงึ,โตงเตง,ท่าตะคร้อ,ทุ่งกง,คลองเชียงทอง,วงัเจ้า,หนอง

ปลาไหล,ทาทองแดง,เด่นววั,ดงซ่อม,เด่นคา,ผาผึ �ง,นาโบสถ์,ใหม่

เสรีธรรม 

17 ตาก เมือง ตลกุกลางทุ่ง 7 หนองพมา่,มาบป่าแฝก,เนินมะลื�น,ไผส่ีซอ,ตลกุกลางทุ่ง



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

,ชบา,สระตลงุ 

18 ตาก เมือง นํ �ารึม 7 นํ �ารึม,เขาแก้ว,คลองขยางโพรง,เนินมะคกึ,ลานตาเกลี �ยง

,บ่อไม้หว้า,คลองสกั 

19 ตาก เมือง ป่ามะมว่ง 8 หนองแขม,ห้วยนึ�ง,หินโค้ว,ปากร้อง,ป่ามะมว่ง,ปากร้อง

,ชะลาด,หนองปรือ 

20 ตาก เมือง โป่งแดง 14 ห้าร้อยไร่,ตลกุป่าตาล,หนองกระทุ่ม,หนองจิกตีนเนิน,ชะ

ลาดระฆงั,โพรงตะเข้,นํ �าดิบดวง,ลานห้วยเดื�อ,ตลกุแขม,

หนองมะคา่,ตลกุมะขาม,โป่งแดง,หนองนกปีกกา,ดงชฎั

ก้อม 

21 ตาก เมือง แมท้่อ 6 ห้วยเหลือง,ลานสาง,ปากห้วยแมท้่อ,หนองแขม,ทุ่งใหญ่,

หนองแขมใหม ่

22 ตาก เมือง ไม้งาม 7 ไม้งาม,เกาะตาเถียร,วงัมว่ง,สามไร่,หนองกระโห้,หนอง

ตาจนัทร์,แพะ 

23 ตาก เมือง วงัประจบ 10 ลานยาง,สะแกเครือ,หนองร่ม,แก่งหิน,หนองเสือ,ลานสอ

,โป่งแค,นํ �าดิบ,ลานเตง็,วงัประจบ 

24 ตาก เมือง วงัหิน 11 หนองบวั,ท่าไม้แดง,พสุะแก,วงัหิน,ประจํารักษ์,วงัหิน,นํ �า

โจน,วงัเจ้า,ไร่,ลานขวาง,เกาะอ้ายด้วน 

25 ตาก เมือง หนองบวัใต้ 5 หนองบวัใต้,ดงป,ูหนองปรือ,คลองห้วยทราย, 

ท่าเล ่



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

25 ตาก เมือง หนองบวั

เหนือ 

7 หนองบวัเหนือ,ส้มเกลี �ยง,ปากห้วยไม้งาม,เดน่,หนองบวั

เหนือ,ไร่ท่าตะก,ูหนองตบั 

26 ตาก แมร่ะมาด แมจ่ะเรา 27 ห้วยบง,แมจ่ะเราบ้านทุ่ง,ป่าไร่,แมจ่ะเราสองแคว,ทุ่ง

มะขามป้อม,ห้วยนกแลเหนือ,หมอ่งวา,ห้วยบงใหม่

,ห้วยสลงุ,สนัป่าไร่,ดอยเป๊ก,ทุ่งหลวง,จกปก,แพะ,ป่าไร่

เหนือ,หนองหลวง,แมร่ะมาดน้อย,ตีนธาต,ุห้วยป่ากอง

,ทุ่งผู้ เมีย,พะตะบ ุ(พะละ),ห้วยแห้ง,วงัผา,นบุอ,ขะเนจื �อ,

ใหม,่ห้วยปลูิง 

26 ตาก แมร่ะมาด ตาก 12 ห้วยนํ �าเย็น,แพะ,ห้วยหมาบ้า,ห้วยโปร่ง,ห้วยมะขาม

,ห้วยสินา,ห้วยพระเจ้า,ห้วยพล,ูมเูซอร์,ห้วยมะพร้าว

,ห้วยกระทิง,คําหวนั 

27 ตาก แมร่ะมาด แมร่ะมาด 6 สนัป่าตงึ,ห้วยนกแล (หลา่ยท่า),แมปุ่้ มสนัเก้ากอม,แม่

ระมาด,หลา่ยห้วย,ต้นผึ �ง 

28 ตาก แมร่ะมาด สามหมื�น 6 พะกอยวา,หนองหลวง,ขนุห้วยแมท้่อ,แสม,สามหมื�นต้น

ผงึ,แพ่แฮ 

29 ตาก แมส่อด ดา่นแมล่ะ

เมา 

7 ห้วยยะอ,ุห้วยระพิ �ง,ยางห้วยยะอ,ุปางส้าน,ขนุห้วย

ส้มป่อย,ขนุห้วยปลาหลด,ขนุห้วยช้างไล ่

30 ตาก แมส่อด ท่าสายลวด 6 ห้วยมว่ง,ริมเมย,หนองกิ�งฟ้า,แมต่าว,ท่าอาจ,วงัตะเคยีน 

31 ตาก แมส่อด พระธาตยุา

แดง 

5 หวัฝาย,ถํ �าเสือ,แมต่าวใหม,่ค้างภิบาล,พะเด๊ะ 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

32 ตาก แมส่อด พะวอ 8 ปางสา่งคํา,แมล่ะเมาไหลท่่า,สามหมื�นทุ่ง,ห้วยไคร้,แมล่

เมา,พะวอ,ปแูป้,ปางววั 

33 ตาก แมส่อด มหาวนั 11 มหาวนั,เจดีย์โคะใหม,่ห้วยไม้แป้น,ห้วยหม,ีใหมแ่มโ่กน

เกน,ห้วยมหาวงศ,์แมโ่กนเกน,เจดีย์โคะ,ห้วยนํ �าขุน่,มอ่น

หินเหลก็ไฟ,เจดย์ีโคะเหนือ 

34 ตาก แมส่อด แมก่าษา 10 แมกื่ �ดสามท่า,โพธิ�ทอง,แมก่ึ �ดสามท่าใหม,่ใหมริ่มเมย,

โกกโก,่ไทยสามคัคี,แมก่ึ �ดหลวง,นํ �าดิบ,แมก่าษา,แมกื่ �ด

ใหม ่

35 ตาก แมส่อด แมก่ ุ 9 โกช่วย,แมก่ใุต้,ห้วยผกัหละ,ปเูตอร์,หนองนํ �าเขียว,ผา

ลาด,แมก่นุ้อย,แมก่เุหนือ,แมก่ใุหมท่่าซงุ 

36 ตาก แมส่อด แมต่าว 6 แมต่าวแพะ,ดอนไชย,แมต่าวสนัโรงเรียน,แมต่าวกลาง

,แมต่าวสนัแป่,แมต่าวใต้ 

37 ตาก แมส่อด แมป่ะ 8 หนองบวั,ห้วยกะโหลก,ปากห้วยแมป่ะ,แมป่ะใต้,แมป่ะ

กลาง,แมป่ะเหนือ,แมป่ะบ้านสนั,ห้วยหินฝน 

38 ตาก สามเงา ยกกระบตัร 11 สองแคว,แมร่ะวาน,ใหมส่ามคัคเีหนือ,หนองแมล่า่ง,

ยกกระบตัร,ท่าไผ,่ใหมส่ามคัค,ีจดัสรร,วงันํ �าผึ �ง,คลอง

ไม้แดง,นาตาโพ 

39 ตาก สามเงา ย่านรี 2 ท่าปยุตก,แมห่วา่งพฒันา 

40 ตาก สามเงา วงัจนัทร์ 23 ทุ่งหลวง,อยู่ดี,ดงสามสิบ,มีสขุ,วงัโพ,วงัพระยาจนัทร์,ดง

ลาน,สนักําแพง,แมย่ามเหนือ,แมย่ามใต้,ปากทางเขื�อน,



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

หนองเชียงคา,ศานต,ิเหลา่,นาบวั,นานํ �ามนั,ป่าเหียง

,เวียงใต้,ลุม่-กลาง,เวียงเหนือ,แมส่นั,หวัทุ่ง,หนองบวั 

41 ตาก สามเงา วงัหมนั 5 วงัหวาย,วงัหมนั,โป่งปลาค้าว,วงัไคร้ออก,วงัหวาย 

42 ตาก สามเงา สามเงา 6 จดัสรร,หนองโสน,เขื�อนภมูิพล,วงัไคร้,สามเงา,ท่าปยุ 

43 ตาก อุ้มผาง แมจ่นั 17 กยุเลอ่ตอ่,แมล่ะมุ้งคี,โขะทะ,ทีจอซี,ดงไร่,นเุซโปล้,กล้อ

ทอ,ทิโพจิ,แมจ่นัทะ,คลองหิน,กิ�วห้าง,เดลอค,ีลอ่ง

ตะเคียนเตี �ย,หมอ่งกั�วะ,เปิงเคลิ�ง,กยุต๊ะ,เรตองค ุ

44 ตาก อุ้มผาง แมล่ะมุ้ง 5 ปะละทะ,ป่าพ,ูนาหลวงชมพ,ูเซปละ,เขาห้วยลงุ 

45 ตาก อุ้มผาง โมโกร 40 แมก่ลองค,ีบ่อมาตร,หนองหมอ,หนองโมก,หนองจิก

,ตลาดหนองฉาง,ยะแมะค,ีมว่งใหญ,่แมก่ลองน้อย,ป่า

กล้วย,เนินเพิ�ม,ทุ่งหลวง,คลองคา่ย,หนองหม้อแกง,วงั

พลบั,หนองเตา่,โคกมะลิ (ป่าแดง),หนองหญ้าปล้อง

,เกาะ,หินโจน,วะเบยทะ,เก่า,ดงตะเคียน,ทุ่งตะโก,อทุยั

เก่า,แมก่ลองใหญ,่ทุ่งหลวง,ประดาแร้ง,มว่งน้อย,ทุ่งทอง,

หนองแบนใน,ป่าเตย,ป่าแดง,ทุ่งพง,ห้วยพระจนัทร์,ปรอ

ผาโด้,หนองสรวง,ตะเป่อพ,ูหนองยางล้ม,หนองพงั 

46 ตาก อุ้มผาง หนองหลวง 3 หนองหลวง,วะซีค,ีเซอทะ 

47 ตาก อุ้มผาง อุ้มผาง 23 แมก่ลองใหม,่หนองกะเหรี�ยง,หนองกระทุ่ม,ทบัตาเบ้า,

เดน่รัง (พงใหญ่),แมก่ลองเก่า,ดงคู้,ยะโมค่,ีประดาหกั

,อุ้มผาง,เขาน้อย,หนองไม้,ใหมป่่าคา,แปโดทะ,ท่าชะอม

,อุ้มผางด,ีคลองตะเคียนเตี �ย,ใหมท่่าแพ,ป่าพริก,เกาะ



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

กร่าง,สนามบิน,แมก่ลอง,หนองจิกยาว 

48 สโุขทยั กงไกรลาศ กกแรต 9 ปรักรัก,ป่ารัง,แก่งหลวง,คลองตะเข้,ปรักทอง,บ่อเพลา

,กกแรต,เกาะทบัผึ �ง,คลองท่าพาย 

49 สโุขทยั กงไกรลาศ กง 11 บางปะ,หนองถํ �า,กง,บางสนิม,เนินหว้า,ประดูเ่ฒา่ 

,ท่าทราย,หนองตะแบกใต้,วงัอ้ายช้าง,ถํ �าไม้ไกล,เหนือ 

50 สโุขทยั กงไกรลาศ ไกรกลาง 10 หนองหลอด,ป่าตาล,คลองวงัทอง,ในดง,โคกมะตมู,

หนองอีม้อ,กลาง,ใน,แป้ง,ดอนสกั 

51 สโุขทยั กงไกรลาศ ไกรนอก 8 โป่งแค,วงัไผ่สงู,ไกรนอก,ไร่,จิกเอน,ป่ายาง,วดัโบสถ์,วดัยาง 

52 สโุขทยั กงไกรลาศ ไกรใน 11 หนองกระทุม่,โฉงต้นเหง้า,แปลงก,ุหนองตะแบก,หนอง

เสาเถียรใต้,หนองเทโพ,หนองเสาเถียร,วงัขวญั,หนองไผ่

ล้อม,หนองบวั,ป่ามะมว่ง 

53 สโุขทยั กงไกรลาศ ดงเดือย 8 ยางแดน,วงัศรีไพร,ดงยาง,ดงเดือย,โพธิ�หอม,ยางมวน

,ดงเดือย,ดอนสําโรง 

54 สโุขทยั กงไกรลาศ ท่าฉนวน 10 เหนือ,หนองแมล่อน,หางตลาด,นํ �าเรื�อง,ขอ่มตาล,คลอง

ยาง,หนองพะยอม,วงัอ้ายขวาก,หนองบวั,ท่าฉนวน 

55 สโุขทยั กงไกรลาศ บ้านกร่าง 5 ป่าแฝก,กร่าง,หนองหญ้าปล้อง,หนองเงิน,นาข้าวเบา 

56 สโุขทยั กงไกรลาศ ป่าแฝก  ไผว่งฆ้อง,ไผว่งฆ้อง,หนองมะเกลือ,หนองเตา่,เสาหิน,ป่า

แฝก,ดงมว่ง,หนองกาสลกั,วดัใหมไ่ทยบํารุง,หนองเตา่ 

57 สโุขทยั กงไกรลาศ หนองตมู 5 วงันาค,หนองตมู,วงัชมุแสง,หนองกระจอบ,กาะนอก 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

58 สโุขทยั กงไกรลาศ ใหมส่ขุเกษม 5 หนองเงิน,ใหมส่ขุเกษม,ใหมโ่พธิ�ทอง,นาแถว,บึงครอบ 

59 สโุขทยั คีรีมาศ โตนด 12 เนินพยอม,เนินประดู,่หนองเรือ,กงเสลี�ยง,บนคยุ,ยาง

แหลม,หร่ายปลาก้าง,คยุกลาง,หนองกก,เหนือ,ทราย

ทอง,ดง 

60 สโุขทยั คีรีมาศ ทุ่งยางเมือง 3 เนินสะเดา,สงกระสา,วงักร่าง 

61 สโุขทยั คีรีมาศ ทุ่งหลวง 12 หน้าวดัลาย,ทุ่งหลวง 2,หลงัวดัลาย,หวัราวป่าแค,หน้า

วดับึง,หนองอ้อ,วดักลาง,วดับึง,หนองเกียง,ทุ่งหลวง,ท่า

มะเกลือ,หนองหม ี

62 สโุขทยั คีรีมาศ นาเชิงคีรี 7 คลองเตย,นาโพธิ�,เกลยีวทอง,นาป่าดํา,ขนุนาวงั,นํ �าลาด

,โว้งบ่อ 

63 สโุขทยั คีรีมาศ นํ �าพ ุ 6 กว้าว,คลองกลาง,ลานเอื �อง,นํ �าตกสายรุ้ง,นํ �าพ,ุเขาทอง

ผางบั 

64 สโุขทยั คีรีมาศ บ้านป้อม 9 หนองปรือ,นาไผล้่อม,ป้อม,ตะพงัมะพลบั,เดน่สามคัคี

,นากาหลง,เนินยาง,วงัผกับุ้ง,โคกกระเชียง 

65 สโุขทยั คีรีมาศ ศรีคีรีมาศ 10 สวุรรณคีรี,หนองตลบั,โว้งสระตลงุ,ท่าดินแดง,หนอง

หญ้าไซ,มะขามเอน,หลมุแห้ว,ทานตะวนั,กงเสลียง,

หนองกระแสน 

67 สโุขทยั คีรีมาศ สามพวง 11 หวัถนน,อานม้า,หนองอีคอ่น,ปลายนา,หนองสีดา,สาม

พวง,ตะเข้ขาน,ห้วยนํ �าใส,นาดง,หนองแล้ง,สามพวง 2 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

68 สโุขทยั คีรีมาศ หนองกระดิ�ง 6 หวัยวด,ลําคลองยาง,คนัแมนํ่ �าบน,หนองกระดิ�ง,ปาก

คลองเรือ,ทุ่งกระโพ ่

69 สโุขทยั คีรีมาศ หนองจิก 9 ดงอีขาว,บึงหญ้า,หนองกระทุ่ม,บึงสนิท,หนองยาง,ใหม่

เจริญผล,หนองบวัเขาดิน,นิคมพฒันา,หนองจิก 

70 สโุขทยั ทุ่งเสลี�ยม กลางดง 79 วดัเกาะ,หนองโว้ง,ท่าทอง,หนองปลาหมอ,คลองกระจง

,ท่าทอง,ไทรย้อย,นํ �าโจน,ศรีนํ �าดิบ,เทพพนม,โป่งฝาง,เชิง

ผา,หวัฝาย,กลางดง,หนองป่าตอ,ดอนสวา่ง,ชยัอดุม

,ห้วยโจ้,วงัตาเ ลน,กรงทอง,บึง,บ้านสวะ,เมืองบางยม (สี�

แยกท่าทอง),ท่าเกษม,ไม้งาม,ท่าเกษม,แมบ่่อทอง,ไร่,นา

กลาง,ดงไทย,จนัทโรภาส,โบสถ์โพธิ�,คุ้งยาง,คลองแค,ไผ่

ล้อม,คลองนํ �าหกั,วงัไม้ขอน,เหนือวดักลาง,หย่อมใหญ่

,ป่ามะมว่ง,คุ้งยาง,ป่ากมุเกาะ,บึงบอน,ห้วยเจริญ,ทเุลา

ใน,หนองผกับุ้ง,ท่าเดื�อ,วงัหว้า,วงัวน,หางคลอง,คุ้งทอง,

คลองหกบาท,เขาทอง (ถนนพระร่วง),ดงยาง,หนองซ้ง

,ใหมโ่พธิ�งาม,หนองกลบั,นํ �าด้วน,คลองแห้ง,วดัโบสถ์,

หนองเรียง,ป่าถ่อน,ย่านยาว,หนองกลบั,หนองแขม,

หนองชมุแสง,ท่าช้าง,ท่าพิกลุ,บ้านจั�น,สนามบิน,คลอง

หอม,คุ้งวารี,ขอนซุง,คลองแค,เจ็ดธรรมมาสน์,ป่ามะมว่ง

,แมนํ่ �าเก่า,บ่อแปดร้อย,คลองนํ �าหกั 

71 สโุขทยั ทุ่งเสลี�ยม เขาแก้วศรีสมบรู 2 สามหลงั,ใหม ่

72 สโุขทยั ทุ่งเสลี�ยม ทุ่งเสลี�ยม 25 แมท่เุลา,ลกูมลู,ท่าชมุ,ใต้วดั,ท่าชมุเหนือ,วงัธาร,เหมือง

นา,ทุ่งเสลี�ยม,เหมืองนา,วงัแร่,คลองวงัทอง,โป่งมะขาม



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

,ไผต่ะลอ่ม,สมยุ,หวัเขา,คลองยาง,ไทรงาม,เนินจนัทร์,

ตะวนัขึ �น,คลองป,ูเหนือ,ป่าเลา,หนองตะเข้,ป่าสกั,คลอง

ยาง 

73 สโุขทยั ทุ่งเสลี�ยม ไทยชนะศกึ 11 สําราญราษฎร์,เดน่ดหีม,ีนาไฮ,ธารชะอม,หนองหญ้า

ปล้อง,หินลาด,หนองหมื�นชยั,อมูวาบ,ท่าต้นธง,ฝั�งหมิ�น,

คลองสําราญ 

74 สโุขทยั ทุ่งเสลี�ยม บ้านใหมช่ยั

มงคล 

7 แสงสวา่ง,ท่าวิเศษ,ปากคะยาง,ไผข่วาง,กมลราษฏร์,โค้ง

เจริญ,หนองรังสิต 

75 สโุขทยั บ้านดา่น

ลานหอย 

ตลิ�งชนั 17 ตลิ�งชนัใต้,วงัโตก,หนองตม,หนองป่าแต้ว,ใหมฝั่�งคลอง

,วงัหิน,หนองตมู,หนองบวัคํา,ปางลบัแล,หนองเตาปนู,วงั

ลกึ,หนองบวั,ภทูอง,ลานกระบือ,หนองสองตอน,ตลิ�งชนั

,วงัลกึ (สองชั �น) 

76 สโุขทยั บ้านดา่น

ลานหอย 

บ้านดา่น 7 วงัส้มป่อย,วงัแดด,หนองนํ �าขุน่,ดา่น,ลานดู,่บ่อไม้แดง,

หนองจงั 

77 สโุขทยั บ้านดา่น

ลานหอย 

ลานหอย 8 นาเชิงคีรี,วงัโคกเปือย,หนองกวาง,เชิงคีรี,วงัตะแบก,ลาน

หอย,หนองเฒา่,นาล้อม 

78 สโุขทยั บ้านดา่น

ลานหอย 

วงัตะคร้อ 6 ใหม,่วงัตะคร้อ,หวัแรด,สวนป่า,ปากคลองร่วม,วงัไทร 

79 สโุขทยั บ้านดา่น

ลานหอย 

วงันํ �าขาว 11 ลานทอง,วงัพง,คลองสระเกษ,ใหมเ่กาะแก้ว,คอกควาย

,วงัโคนไผ,่วงันํ �าขาว,นํ �าลาด,วงัเดน่,เขาขวาง,ห้วยไคร้ 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

80 สโุขทยั บ้านดา่น

ลานหอย 

หนองหญ้า

ป้อง 

9 คลองเจริญ,ใหมค่ลองอดุม,หนองไม้กอง,หนองจิกกรี

,เตาปนู,หนองโพธิ�,เขาปนู,หนองหญ้าปล้อง,นาขนุเจริญ 

81 สโุขทยั เมือง ตาลเตี �ย 6 ตาลเตี �ย (วดัขนุช้าง),วดัฤทธิ� (วดับึง),หนองทอง,ตาล

เตี �ย,ยางเอน,คลองโบสถ์ 

82 สโุขทยั เมือง บ้านกล้วย 9 ขวาง,กล้วย(สนามบิน),คลองนาทุ่ง,เหมืองนํ �าหกั,หาง

คลอง,เพชรไฝ,คลองยาง,ในดอน,เหนือวดั 

83 สโุขทยั เมือง บ้านสวน 10 ไผข่วาง,โป่ง,หลมุ,ป่า,วดัจนัทร์,คลองปลายนา,หน้า

โบสถ์ (คุ้งยาง,สวน),กลาง,เนินยาง,สวนเหนือ 

84 สโุขทยั เมือง บ้านหลมุ 5 หางคลอง,คลองกง,เหนือ,คลองกระชงค,์หลมุ 

85 สโุขทยั เมือง ปากแคว 6 ท่าพระ,กระชงค,์บางคลอง,ปากแคว,บางสง,ลีซอขนุห้วย

ทู่ 

86 สโุขทยั เมือง ปากพระ 4 วดัทรายมลู,ปากพระ,จอมสงัข,์วงัขวาก 

87 สโุขทยั เมือง เมืองเก่า 8 วงัวน,ปากคลอง,วงัตะคร้อ,นา,เมืองเก่า,เชตพุน,มนต์คีรี

,ศรีชมุ 

88 สโุขทยั เมือง ยางซ้าย 13 วงัขวญั,ยางซ้ายสามคัค,ีตระพงัมะกอก,คลองระหนั,บาง

กระบาน,วงัแดง,ยางซ้าย,บางหวาน,ใหมบ่างหวาน,วงั

โพธิ�,มะขามคอ่ม,บางกระบานใหญ่,หรรษา (ยางซ้าย) 

89 สโุขทยั เมือง วงัทองแดง 11 ไสยาสน์,คลองยอ,สํานกั,วงัพิกลุ,วงัทองแดง,ราวต้น

เกลือ,หนองตาโชต,ิราวรังงาม,หนองยาว,ตระพงัโพธิ�ศรี



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

,นาขนุไกร 

90 สโุขทยั ศรีนคร คลองมะพลบั 14 หนองบวั,นิคมสหกรณ์,ศิริพฒันา,พระยาปันแดน,ป่ากระทุ่ม,

นิคมสหกรณ์,ศิริบูรณาราม,บงึ,บงึลบัแล,หนองโรง,นิคมสหกรณ์

,บงึพระยอด,คลองมะพลบั,คลองกล้วยเหนือ 

91 สโุขทยั ศรีนคร นครเดฐิ 8 บึงงาม,หนองชาน,นิคมพฒันา,หนองแหน,หนองแหนใต้

,บึงเจริญ,ฟากคลอง,บึงสวย 

92 สโุขทยั ศรีนคร นํ �าขมุ 10 คลองใหม,่ผาสกุ,ปากอา่ว,คลองตา่ง,นํ �าขมุ,ต้นนา,คลอง

ตา่งเหนือ,คลองตก,คลอง,ท้องโพลง 

93 สโุขทยั ศรีนคร ศรีนคร 10 ศรีนคร,ไผเ่กาะ,สวนพล,ูร้องมะแพบสอง,หนองโสน,

หนองนา,ตาลพร้า,ร้องมะแพบ,เหมือง,ราษฎร์อดุมสขุ 

94 สโุขทยั ศรีสชันาลยั ดงคู ่ 11 ศาลาไก่ฟบุ,ดงสกัลาย,ห้วยสกั,ธารทอง,ห้วยไคร้,ดงคูใ่ต้

,ดงคู,่ห้วยขี �นก,ห้วยสกั,ดา่นแมค่ํามนัใต้,ห้วยดู ่

95 สโุขทยั ศรีสชันาลยั ท่าชยั 9 หมอนสงู,ท่าชยั,ป่ากล้วย,วงัยายมาก,ท่าชยั,หนองช้าง,

หนองบวั,ดงพริกแจว,หมอนสงู 

96 สโุขทยั ศรีสชันาลยั บ้านแก่ง 11 โบราณหลวง,ห้วยหยวก,ดงยาง,แก่ง,โป,ลําโชค,ศรี

สวรรค,์แก่งเหนือ,ป่าตนัเหนือ,ป่าคา,ปากคะยาง 

97 สโุขทยั ศรีสชันาลยั บ้านตกึ 11 ห้วยตม,ปลายนา,แมร่ากใต้,ปลายนา,แมร่ากเหนือ,ภนูก

,หมอนสงู,แมค่,ุดงย่าปา,นาต้นจั�น,ปางยาว 

98 สโุขทยั ศรีสชันาลยั ป่างิ �ว 6 ป่างิ �ว,ทุ่งพล้อ,ดอยไก่เขี�ย,ป่างิ �ว,ทุ่งพล้อ,แมร่าก 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

99 สโุขทยั ศรีสชันาลยั แมส่ํา 11 ท่าโพธิ�,วงัคา่,แมส่ําเหนือ,แมส่ําฝากท่า,ไร่ใน,ดอน

ระเบียง,สะพานยาว,สนัหีบ,วงัขอนวุ้น,แมส่าน,แมส่ําใต้ 

100 สโุขทยั ศรีสชันาลยั แมส่ิน 18 โป่ง,โป่งววั,โป่งลําปาง,ผาคํา,ผาเวียง,ดอนเพชร,ปากสิน

,สะท้อ,ปางสา,หาดแค,ปางตะเคยีน,พงเสลียง,ห้วยโป้,สุ

เมน่,สเุมน่เหนือ,ปางสกั,แมเ่ทิน,แมฮู่้ 

101 สโุขทยั ศรีสชันาลยั ศรีสชันาลยั 5 โป่ง,วงใหญ่,เมืองเก่า,วงัวน,พระปรางค ์

102 สโุขทยั ศรีสชันาลยั สารจิตร 8 ใหม่ไทยพฒันา,แสนตอ,ไร่บวังาม,สารจิตร,สารจิตรเหนือ,คกุ

เหนือ,สามหลมุ,คกุ 

103 สโุขทยั ศรีสชันาลยั หนองอ้อ 6 ป่ายาง,คลองปากร้าว,หนองอ้อ,เกาะน้อย,ปางถ่าน,เกาะ

น้อย 

104 สโุขทยั ศรีสชันาลยั หาดเสี �ยว 4 ป่าไฝ่,หาดเสี �ยว,หาดสงู,ใหม ่

105 สโุขทยั ศรีสําโรง เกาะตาเลี �ยง 10 หนองยาว,หนองกระดี�,ปากแก่ง,นิคม,หนองกระดี�,วดัทุ่ง,

คลองเขนง,วงฆ้อง,วงัยาว,คลองนํ �าออก 

106 สโุขทยั ศรีสําโรง คลองตาล 7 คลองตาล,คลองตรั�ง,สามเรือน,ท่าควาย,หลงัวดัโพธิ�,ป่า

ช้าจีน,ชมุนาค 

107 สโุขทยั ศรีสําโรง ทบัผึ �ง 7 ท่าช้าง,เตวด็นอก,เตวด็กลาง,ท่าช้าง,เกาะวงษ์เกียรติ�,

บางคลอง,ทบัผึ �ง 

108 สโุขทยั ศรีสําโรง นาขนุไกร 10 สนัติสขุ,ลเุตา่,วงัตามน,โซกเปือย,หนองจิก,ลตุระแบก

,เขาดินไพรวนั,นาคตแพะ,ผาแดง,วงัสมบรูณ์ 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

109 สโุขทยั ศรีสําโรง บ้านซ่าน 7 เคม็,หนองเรียง,ซ่าน,ทุ่งมะโกเขียว,ปากคลองแดน,หนอง

โครง,ทุ่งรวงทอง 

110 สโุขทยั ศรีสําโรง บ้านนา 6 คลองตาเป้า,คลองยายสาย,ศาลเจ้าแม,่วงัตาเย,ตระพงั

งาม,ไกลใหม ่

111 สโุขทยั ศรีสําโรง บ้านไร่ 6 ไร่,แมนํ่ �า,บุ่งสกั,นาพง,ดอนจนัทร์,คลองชดั 

112 สโุขทยั ศรีสําโรง ราวต้นจนัทร์ 7 หนองตาโชต,ินาหลกุ,ท่ามกักะสงั,วงัไฟไหม้,ตลกุ,คลอง

ป่าไผ,่ราวต้นจนัทร์ 

113 สโุขทยั ศรีสําโรง วงัทอง 6 วงัทอง,คลองตาโฉม,วงัใหญ่,คลองตะเคียน,คลอง

จําลอง,คลองตาเพชร 

114 สโุขทยั ศรีสําโรง วงัลกึ 5 วงัลกึ,เกาะไม้แดง,ป่าส้าว,หนองรั �งเหนือ,หนองรั �ง 

115 สโุขทยั ศรีสําโรง วงัใหญ่ 6 สระบวั,โคกกะทือ,วงัใหญ่,ไผซ่อ,เตวด็ใน,คลองชดั  

116 สโุขทยั ศรีสําโรง วดัเกาะ 12 หนองทอง,ใหม,่วดัเกาะ,นาแก,บน,หนองแหน,สนัติ,

หนองฝาด,ผาคอ,บิน,ใต้วดั,คลองตาล 

117 สโุขทยั ศรีสําโรง สามเรือน 9 ลํายวน,ป่ามะมว่ง,วดัใหม,่ถนนใหญ,่คลองโป่ง,หนอง

โว้ง,คลองตาล,โรงเจ๊ก,ห้วยค้า 

118 สโุขทยั สวรรคโลก คลองกระจง 1 แมเ่กี�ยม 

119 สโุขทยั สวรรคโลก คลองยาง 3 โป่งสอ,ฟากบึง,โรตารี� 

120 สโุขทยั สวรรคโลก ท่าทอง 1 ทุ่งตะกล้า 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

121 สโุขทยั สวรรคโลก นาทุ่ง 1 ดงไทย 

122 สโุขทยั สวรรคโลก ปากนํ �า 1 นาสาร 

123 สโุขทยั สวรรคโลก กมุเกาะ 2 ศรีสงัวร,โสมง 

124 สโุขทยั สวรรคโลก บางยม 1 บ่อ 

125 สโุขทยั สวรรคโลก ย่านยาว 3 หนองปลาหมอ,อ้อมรอบ,สนัป่าป๋วย 

126 สโุขทยั สวรรคโลก หนองกลบั 1 แมจ่องไฟ 

 

 

 



 

 

8. พื �นที�ป่าสงวนแห่งชาติ (เฉพาะสว่นที�อยู่นอกการประกาศเป็นพื �นที�อนรุักษ์) 

ที� ชื�อ นอกเขตพื �นที�

ป่าอนุรักษ์ 

(ไร่) 

พื �นที�อื�นๆ 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

1. ป่าแมส่ลิดและ

ป่าโป่งแดง 

825.21   

2. ป่าแก่งสกัป่า 0.42   

3. ป่าเขาเขียวป่า

เขาสวา่ง และ

ป่าคลองห้วย

ทราย 

1.37   

4. ป่าเขาหลวง 313.08   

5. ป่าคลองวงัเจ้า 

และป่าคลอง

สวนหมาก 

3.11   

6. ป่าช่องแคบ 

และป่าแมโ่กน

แกน 

198.46 2.01 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาตนํิ �าตกพาเจริญ 

7. ป่าดงขา่ 4.31   

8. ป่าท่าสองยาง 1,588.47 126.86 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติแมเ่งา 

9. ป่านครเดฐิ 21.91   

10. ป่านาขนุไกร 49.01   



 

 

ที� ชื�อ นอกเขตพื �นที�

ป่าอนุรักษ์ 

(ไร่) 

พื �นที�อื�นๆ 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

11. ป่าบ่อแก้ว ป่า

แมส่งูและป่า

แมส่ิน 

0.06   

12. ป่าประจํารักษ์ 163.20   

13. ป่าประดาง 

และป่าวงัก์เจ้า 

461.27 0.40 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติแหง่ชาตนํิ �าตก

พาเจริญ 

14. ป่าฝั�งซ้าย

แมนํ่ �าปิง 

161.49   

15. ป่าแมก่ลอง 

และป่าอุ้มผาง 

495.64 0.08 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติแหง่ชาตนํิ �าตก

พาเจริญ 

16. ป่าแมต่ื�น 274.42   

17. ป่าแมท้่อ และ

ป่าห้วยตากฝั�ง

ซ้าย 

472.97   

18. ป่าแมท่่าแพ 359.29   

19. ป่าแมพ่ริก 0.95   

20. ป่าแมล่ําพนั 

และป่าแมม่อก 

783.06   

21. ป่าแมม่อก 2.49   



 

 

ที� ชื�อ นอกเขตพื �นที�

ป่าอนุรักษ์ 

(ไร่) 

พื �นที�อื�นๆ 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

22. ป่าแมย่มฝั�ง

ตะวนัออก 

0.10   

23. ป่าแมย่วมฝั�ง

ซ้าย 

0.02 0.14 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติแมเ่งา 

24. ป่าแมร่ะกา 6.48 0.67 พื �นที�เตรียมการฯเขตห้ามลา่พนัธ์สตัว์ป่าเขา

เขียว-เขาสวา่ง 

25. ป่าแมร่ะมาด 502.33 155.69 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติขนุพะวอ(แม่

กาษา) 

26. ป่าแมล่ะเมา 225.57 228.12,0.25 - พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแห่งชาติขนุพะวอ(แม่

กาษา) 

-  พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแห่งชาตนํิ �าตกพา

เจริญ 

27. ป่าแมว่งก์-แม่

เปิน 

0.21   

28. ป่าแมส่รอย 5.74   

29. ป่าแมส่อด 597.84 759.09 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติแหง่ชาตนํิ �าตก

พาเจริญ 

30. ป่าแมส่ิน ป่า

แมส่าน และป่า

แมส่งูฝั�งซ้าย 

474.88   



 

 

ที� ชื�อ นอกเขตพื �นที�

ป่าอนุรักษ์ 

(ไร่) 

พื �นที�อื�นๆ 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

31. ป่าแมห่าดและ

ป่าแมก้่อ 

0.02   

32. ป่าลานสาง 46.35   

33. ป่าสวนรุกขชาติ

กิติขจร 

1.27   

34. ป่าสวนสกัท่า

ไชย 

63.19   

35. ป่าสามหมื�น 253.28 26.41 พื �นที�เตรียมการฯอทุยานแหง่ชาติขนุพะวอ(แม่

กาษา) 

36. ป่าสเุมน่ 22.81   

37. ป่าหนองตมู 6.86   

38. ป่าหนองเสือ

โฮก และป่า

หนองแขม 

0.75   

39. ป่าหนองหลวง 0.03   

40. ป่าห้วยช้าง 

และป่าปู่ เจ้า 

1.51   

41. ป่าห้วยทรวง 

ป่าแมส่ํา ป่า

บ้านตกึ และป่า

459.86   



 

 

ที� ชื�อ นอกเขตพื �นที�

ป่าอนุรักษ์ 

(ไร่) 

พื �นที�อื�นๆ 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

ห้วยไคร้ 

42. ป่าอมก๋อย 8.92   

 รวม 8,858.2 1,299.72  

 

9.  การจดัชั �นคณุภาพลุม่นํ �า 

ที� จังหวัด อาํเภอ 1A 1B ชั �น

คุณภาพ

ลุ่มนํ �าที� 2 

1. 

ตาก 

ท่าสองยาง 1,274.67 115.11 280.46 

2. บ้านตาก 207.51 2.54 129.32 

3. พบพระ 356.23 40.09 86.25 

4. เมืองตาก 288.31 7.70 142.01 

5. แมร่ะมาด 809.65 41.23 322.12 

6. แมส่อด 565.05 46.05 225.99 

7. วงัเจ้า 193.23 0.41 112.56 

8. สามเงา 1,225.62 13.05 492.70 

9. อุ้มผาง 2,624.15 13.65 919.42 

 รวมจังหวัดตาก  7,544.41 279.83 2,710.82 



 

 

ที� จังหวัด อาํเภอ 1A 1B ชั �น

คุณภาพ

ลุ่มนํ �าที� 2 

1. 

สโุขทยั 

คีรีมาศ 71.42 - 46.43 

2. ทุ่งเสลี�ยม 85.60 0.86 56.50 

3. บ้านดา่นลานหอย 45.97 0.23 50.82 

4. เมืองสโุขทยั 20.10 - 11.96 

5. ศรีสชันาลยั 336.37 1.56 433.91 

6. ศรีสําโรง 9.75 - 6.10 

7. สวรรคโลก - - 3.13 

 รวมจังหวัด

สุโขทัย 

 569.21 2.65 608.84 

 รวมทั �งสิ �น  8,113.62 282.48 3,319.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.  ชมุชนในพื �นที�  

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

1 ตาก ท่าสองยาง ท่าสองยาง 16 ท่าสองยาง,แมจ่ะวาง,แมต่ื�น,แมห่ละยอค,ีปางทอง,ซอ

แขระกา,แมอ่มกิ,สวนอ้อย,มอกตูู้,แมอ่มยะ,เซอหมื �อ,แม่

ละนา,แมเ่หวย่,ขนุแมเ่หวย่, 

อมกอทะ,บอมะ 

2 ตาก ท่าสองยาง แมต้่าน 16 ขะเนจื �อ,ทีโน๊ะโค๊ะ,หนองบวั,เรกะต,ิขนุห้วยแมต้่าน

,ต๊ะโก๊ะค,ีแมอ่สุ,ุขนุห้วยแมช่ะโหมะ,แบรอทะ,แมต้่าน

,ห้วยปแูกง,มอทีทะ,ลําร้อง,แมโ่พ,แมส่องน้อย,ห้วย

แมข่ะโหมะ 

3 ตาก ท่าสองยาง แมส่อง 15 แมโ่ค๊ะ,ทีโป๊ะค,ีบอโป๊ะคี,แมนิ่ล,แมร่ะเมิง,ห้วยมะโหนก

,เคลอะเดค,ีแมแ่ฮหลวง,เรหวอ่โกร,แมส่ลิดน้อย,ตะพิเดอ

,แมส่ลิดหลวง,มอโก้คี,แมส่อง,วะโดโกร 

4 ตาก ท่าสองยาง แมห่ละ 9 แมห่ละค,ีแมอ่อกผารู,แมห่ละไทย,แมห่ละยาง,ทีจื �อห

ลอ่ค,ีกามาผาโด้,พะน๊อค,ีขนุห้วยแมห่ละ,ขนุห้วยนกกก 

5 ตาก บ้านตาก เกาะตะเภา 9 วงัหม้อ,แมพ่ะยวบ,ศรีคํ �า,ท่าพระธาต,ุแมย่ะ,วงัหม้อ,ล้อง

ลี�,ชมุแสง,ปนู 

6 ตาก บ้านตาก ตากตก 6 ตากตก,หนองนํ �า,แพะ,หนองงิ �ว,หินโค้ว,หนองชะลาบ 

7 ตาก บ้านตาก ตากออก 7 ปากร้องห้วยจี �,สนัป่าลาน,สมอโคน,สนัป่าลาน,ตากออก

,ตะฝั�งสงู,วงัไม้ส้าน,ปากวงั 

8 ตาก บ้านตาก ท้องฟ้า 7 ท้องฟ้า,ดอนใหญ่ (ฉลอม),สนัดินแดง,ห้วยพล ู(สนัป่

รวก),แม้วขนุห้วยตาก,นาอีเปย 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

9 ตาก บ้านตาก ทุ่งกระเชาะ 6 แมไ่ข,ใหม,่ทุ่งกระเชาะ,ล้อง,ดงยาง,รังแร้ง 

10 ตาก บ้านตาก แมส่ลิด 5 ยางโองนํ �า,ยางโองนอก,สนักลาง,แมส่ลิด,แมบ่อน 

11 ตาก บ้านตาก สมอโคน 4 นํ �าดิบ,สมอโคน,หนองชะลาบ,เกาะลาน 

12 ตาก พบพระ คีรีราษฎร์ 9 อุ้มเปี�ยม,รวมไทยพฒันาที� 8,ป่าหวาย,ป่าคา,ป่าคาเก่า

,ป่าคาใหม,่แมล่ะเมา,บึงหลม่,ร่มเกล้าสหมิตร 

13 ตาก พบพระ ช่องแคบ 17 ชิบาโบ,ใหม่ กม.5,ทีกะเปอ,ห้วยนกแล,รวมไทยสามัคคี,ทรัพย์

อนนัต์,ซอระแตะ,ร่วมไทยพฒันาที�7,ห้วยแล้ง,เงาไผ่,ช่องแคบ,คีรี

น้อย,เสรีราษฏร์, 

เสรีราษฎร์ใหม่,ซอโอ,ขนุห้วยช่องแคบ,ดอนเจดีย์ 

14 ตาก พบพระ พบพระ 17 หมื�นฤาชัย,พบพระกลาง,ขนุห้วยแม่สอด,ทรัพย์เจริญ,พบพระใต้

,มอเกอร์ยาง,ทหารผ่านศกึ,พบพระทรายงาม,ผากะเจ้อ,เก้ารวม

ไทย,พบพระเหนือ,ห้วยนํ �าเย็น,พะดี,เจริญมิตร,ห้วยนํ �านัก,ผ่าน

ศกึพฒันา,เกษตรพฒันา 

15 ตาก พบพระ วาเลย์ 5 วาเลย์่เหนือ,ยะพอ,มอเกอไทย,วาเลย์่ใต้,แมอ่อกฮ ู

16 ตาก เมือง เชียงทอง 20 ประดาง,ใหม่พรสวรรค์,สบยม,ตะเคียนด้วน,เพชรชมพู,ลาดยาว

,วงัตําลงึ,โตงเตง,ท่าตะคร้อ,ทุ่งกง,คลองเชียงทอง,วงัเจ้า,หนอง

ปลาไหล,ทาทองแดง,เด่นววั,ดงซ่อม,เด่นคา,ผาผึ �ง,นาโบสถ์,ใหม่

เสรีธรรม 

17 ตาก เมือง ตลกุกลางทุ่ง 7 หนองพมา่,มาบป่าแฝก,เนินมะลื�น,ไผส่ีซอ,ตลกุกลางทุ่ง

,ชบา,สระตลงุ 

18 ตาก เมือง นํ �ารึม 7 นํ �ารึม,เขาแก้ว,คลองขยางโพรง,เนินมะคกึ,ลานตาเกลี �ยง



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

,บ่อไม้หว้า,คลองสกั 

19 ตาก เมือง ป่ามะมว่ง 8 หนองแขม,ห้วยนึ�ง,หินโค้ว,ปากร้อง,ป่ามะมว่ง,ปากร้อง

,ชะลาด,หนองปรือ 

20 ตาก เมือง โป่งแดง 14 ห้าร้อยไร่,ตลกุป่าตาล,หนองกระทุ่ม,หนองจิกตีนเนิน,ชะ

ลาดระฆงั,โพรงตะเข้,นํ �าดิบดวง,ลานห้วยเดื�อ,ตลกุแขม,

หนองมะคา่,ตลกุมะขาม,โป่งแดง,หนองนกปีกกา,ดงชฎั

ก้อม 

21 ตาก เมือง แมท้่อ 6 ห้วยเหลือง,ลานสาง,ปากห้วยแมท้่อ,หนองแขม,ทุ่งใหญ่,

หนองแขมใหม ่

22 ตาก เมือง ไม้งาม 7 ไม้งาม,เกาะตาเถียร,วงัมว่ง,สามไร่,หนองกระโห้,หนอง

ตาจนัทร์,แพะ 

23 ตาก เมือง วงัประจบ 10 ลานยาง,สะแกเครือ,หนองร่ม,แก่งหิน,หนองเสือ,ลานสอ

,โป่งแค,นํ �าดิบ,ลานเตง็,วงัประจบ 

24 ตาก เมือง วงัหิน 11 หนองบวั,ท่าไม้แดง,พสุะแก,วงัหิน,ประจํารักษ์,วงัหิน,นํ �า

โจน,วงัเจ้า,ไร่,ลานขวาง,เกาะอ้ายด้วน 

25 ตาก เมือง หนองบวัใต้ 5 หนองบวัใต้,ดงป,ูหนองปรือ,คลองห้วยทราย, 

ท่าเล ่

25 ตาก เมือง หนองบวั

เหนือ 

7 หนองบวัเหนือ,ส้มเกลี �ยง,ปากห้วยไม้งาม,เดน่,หนองบวั

เหนือ,ไร่ท่าตะก,ูหนองตบั 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

26 ตาก แมร่ะมาด แมจ่ะเรา 27 ห้วยบง,แมจ่ะเราบ้านทุ่ง,ป่าไร่,แมจ่ะเราสองแคว,ทุ่ง

มะขามป้อม,ห้วยนกแลเหนือ,หมอ่งวา,ห้วยบงใหม่

,ห้วยสลงุ,สนัป่าไร่,ดอยเป๊ก,ทุ่งหลวง,จกปก,แพะ,ป่าไร่

เหนือ,หนองหลวง,แมร่ะมาดน้อย,ตีนธาต,ุห้วยป่ากอง

,ทุ่งผู้ เมีย,พะตะบ ุ(พะละ),ห้วยแห้ง,วงัผา,นบุอ,ขะเนจื �อ,

ใหม,่ห้วยปลูิง 

26 ตาก แมร่ะมาด ตาก 12 ห้วยนํ �าเย็น,แพะ,ห้วยหมาบ้า,ห้วยโปร่ง,ห้วยมะขาม

,ห้วยสินา,ห้วยพระเจ้า,ห้วยพล,ูมเูซอร์,ห้วยมะพร้าว

,ห้วยกระทิง,คําหวนั 

27 ตาก แมร่ะมาด แมร่ะมาด 6 สนัป่าตงึ,ห้วยนกแล (หลา่ยท่า),แมปุ่้ มสนัเก้ากอม,แม่

ระมาด,หลา่ยห้วย,ต้นผึ �ง 

28 ตาก แมร่ะมาด สามหมื�น 6 พะกอยวา,หนองหลวง,ขนุห้วยแมท้่อ,แสม,สามหมื�นต้น

ผงึ,แพ่แฮ 

29 ตาก แมส่อด ดา่นแมล่ะ

เมา 

7 ห้วยยะอ,ุห้วยระพิ �ง,ยางห้วยยะอ,ุปางส้าน,ขนุห้วย

ส้มป่อย,ขนุห้วยปลาหลด,ขนุห้วยช้างไล ่

30 ตาก แมส่อด ท่าสายลวด 6 ห้วยมว่ง,ริมเมย,หนองกิ�งฟ้า,แมต่าว,ท่าอาจ,วงัตะเคยีน 

31 ตาก แมส่อด พระธาตยุา

แดง 

5 หวัฝาย,ถํ �าเสือ,แมต่าวใหม,่ค้างภิบาล,พะเด๊ะ 

32 ตาก แมส่อด พะวอ 8 ปางสา่งคํา,แมล่ะเมาไหลท่่า,สามหมื�นทุ่ง,ห้วยไคร้,แมล่

เมา,พะวอ,ปแูป้,ปางววั 

33 ตาก แมส่อด มหาวนั 11 มหาวนั,เจดีย์โคะใหม,่ห้วยไม้แป้น,ห้วยหม,ีใหมแ่มโ่กน



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

เกน,ห้วยมหาวงศ,์แมโ่กนเกน,เจดีย์โคะ,ห้วยนํ �าขุน่,มอ่น

หินเหลก็ไฟ,เจดย์ีโคะเหนือ 

34 ตาก แมส่อด แมก่าษา 10 แมกื่ �ดสามท่า,โพธิ�ทอง,แมก่ึ �ดสามท่าใหม,่ใหมริ่มเมย,

โกกโก,่ไทยสามคัคี,แมก่ึ �ดหลวง,นํ �าดิบ,แมก่าษา,แมกื่ �ด

ใหม ่

35 ตาก แมส่อด แมก่ ุ 9 โกช่วย,แมก่ใุต้,ห้วยผกัหละ,ปเูตอร์,หนองนํ �าเขียว,ผา

ลาด,แมก่นุ้อย,แมก่เุหนือ,แมก่ใุหมท่่าซงุ 

36 ตาก แมส่อด แมต่าว 6 แมต่าวแพะ,ดอนไชย,แมต่าวสนัโรงเรียน,แมต่าวกลาง

,แมต่าวสนัแป่,แมต่าวใต้ 

37 ตาก แมส่อด แมป่ะ 8 หนองบวั,ห้วยกะโหลก,ปากห้วยแมป่ะ,แมป่ะใต้,แมป่ะ

กลาง,แมป่ะเหนือ,แมป่ะบ้านสนั,ห้วยหินฝน 

38 ตาก สามเงา ยกกระบตัร 11 สองแคว,แมร่ะวาน,ใหมส่ามคัคเีหนือ,หนองแมล่า่ง,

ยกกระบตัร,ท่าไผ,่ใหมส่ามคัค,ีจดัสรร,วงันํ �าผึ �ง,คลอง

ไม้แดง,นาตาโพ 

39 ตาก สามเงา ย่านรี 2 ท่าปยุตก,แมห่วา่งพฒันา 

40 ตาก สามเงา วงัจนัทร์ 23 ทุ่งหลวง,อยู่ดี,ดงสามสิบ,มีสขุ,วงัโพ,วงัพระยาจนัทร์,ดง

ลาน,สนักําแพง,แมย่ามเหนือ,แมย่ามใต้,ปากทางเขื�อน,

หนองเชียงคา,ศานต,ิเหลา่,นาบวั,นานํ �ามนั,ป่าเหียง

,เวียงใต้,ลุม่-กลาง,เวียงเหนือ,แมส่นั,หวัทุ่ง,หนองบวั 

41 ตาก สามเงา วงัหมนั 5 วงัหวาย,วงัหมนั,โป่งปลาค้าว,วงัไคร้ออก,วงัหวาย 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

42 ตาก สามเงา สามเงา 6 จดัสรร,หนองโสน,เขื�อนภมูิพล,วงัไคร้,สามเงา,ท่าปยุ 

43 ตาก อุ้มผาง แมจ่นั 17 กยุเลอ่ตอ่,แมล่ะมุ้งคี,โขะทะ,ทีจอซี,ดงไร่,นเุซโปล้,กล้อ

ทอ,ทิโพจิ,แมจ่นัทะ,คลองหิน,กิ�วห้าง,เดลอค,ีลอ่ง

ตะเคียนเตี �ย,หมอ่งกั�วะ,เปิงเคลิ�ง,กยุต๊ะ,เรตองค ุ

44 ตาก อุ้มผาง แมล่ะมุ้ง 5 ปะละทะ,ป่าพ,ูนาหลวงชมพ,ูเซปละ,เขาห้วยลงุ 

45 ตาก อุ้มผาง โมโกร 40 แมก่ลองค,ีบ่อมาตร,หนองหมอ,หนองโมก,หนองจิก

,ตลาดหนองฉาง,ยะแมะค,ีมว่งใหญ,่แมก่ลองน้อย,ป่า

กล้วย,เนินเพิ�ม,ทุ่งหลวง,คลองคา่ย,หนองหม้อแกง,วงั

พลบั,หนองเตา่,โคกมะลิ (ป่าแดง),หนองหญ้าปล้อง

,เกาะ,หินโจน,วะเบยทะ,เก่า,ดงตะเคียน,ทุ่งตะโก,อทุยั

เก่า,แมก่ลองใหญ,่ทุ่งหลวง,ประดาแร้ง,มว่งน้อย,ทุ่งทอง,

หนองแบนใน,ป่าเตย,ป่าแดง,ทุ่งพง,ห้วยพระจนัทร์,ปรอ

ผาโด้,หนองสรวง,ตะเป่อพ,ูหนองยางล้ม,หนองพงั 

46 ตาก อุ้มผาง หนองหลวง 3 หนองหลวง,วะซีค,ีเซอทะ 

47 ตาก อุ้มผาง อุ้มผาง 23 แมก่ลองใหม,่หนองกะเหรี�ยง,หนองกระทุ่ม,ทบัตาเบ้า,

เดน่รัง (พงใหญ่),แมก่ลองเก่า,ดงคู้,ยะโมค่,ีประดาหกั

,อุ้มผาง,เขาน้อย,หนองไม้,ใหมป่่าคา,แปโดทะ,ท่าชะอม

,อุ้มผางด,ีคลองตะเคียนเตี �ย,ใหมท่่าแพ,ป่าพริก,เกาะ

กร่าง,สนามบิน,แมก่ลอง,หนองจิกยาว 

48 สโุขทยั กงไกรลาศ กกแรต 9 ปรักรัก,ป่ารัง,แก่งหลวง,คลองตะเข้,ปรักทอง,บ่อเพลา

,กกแรต,เกาะทบัผึ �ง,คลองท่าพาย 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

49 สโุขทยั กงไกรลาศ กง 11 บางปะ,หนองถํ �า,กง,บางสนิม,เนินหว้า,ประดูเ่ฒา่ 

,ท่าทราย,หนองตะแบกใต้,วงัอ้ายช้าง,ถํ �าไม้ไกล,เหนือ 

50 สโุขทยั กงไกรลาศ ไกรกลาง 10 หนองหลอด,ป่าตาล,คลองวงัทอง,ในดง,โคกมะตมู,

หนองอีม้อ,กลาง,ใน,แป้ง,ดอนสกั 

51 สโุขทยั กงไกรลาศ ไกรนอก 8 โป่งแค,วงัไผ่สงู,ไกรนอก,ไร่,จิกเอน,ป่ายาง,วดัโบสถ์,วดัยาง 

52 สโุขทยั กงไกรลาศ ไกรใน 11 หนองกระทุม่,โฉงต้นเหง้า,แปลงก,ุหนองตะแบก,หนอง

เสาเถียรใต้,หนองเทโพ,หนองเสาเถียร,วงัขวญั,หนองไผ่

ล้อม,หนองบวั,ป่ามะมว่ง 

53 สโุขทยั กงไกรลาศ ดงเดือย 8 ยางแดน,วงัศรีไพร,ดงยาง,ดงเดือย,โพธิ�หอม,ยางมวน

,ดงเดือย,ดอนสําโรง 

54 สโุขทยั กงไกรลาศ ท่าฉนวน 10 เหนือ,หนองแมล่อน,หางตลาด,นํ �าเรื�อง,ขอ่มตาล,คลอง

ยาง,หนองพะยอม,วงัอ้ายขวาก,หนองบวั,ท่าฉนวน 

55 สโุขทยั กงไกรลาศ บ้านกร่าง 5 ป่าแฝก,กร่าง,หนองหญ้าปล้อง,หนองเงิน,นาข้าวเบา 

56 สโุขทยั กงไกรลาศ ป่าแฝก  ไผว่งฆ้อง,ไผว่งฆ้อง,หนองมะเกลือ,หนองเตา่,เสาหิน,ป่า

แฝก,ดงมว่ง,หนองกาสลกั,วดัใหมไ่ทยบํารุง,หนองเตา่ 

57 สโุขทยั กงไกรลาศ หนองตมู 5 วงันาค,หนองตมู,วงัชมุแสง,หนองกระจอบ,กาะนอก 

58 สโุขทยั กงไกรลาศ ใหมส่ขุเกษม 5 หนองเงิน,ใหมส่ขุเกษม,ใหมโ่พธิ�ทอง,นาแถว,บึงครอบ 

59 สโุขทยั คีรีมาศ โตนด 12 เนินพยอม,เนินประดู,่หนองเรือ,กงเสลี�ยง,บนคยุ,ยาง

แหลม,หร่ายปลาก้าง,คยุกลาง,หนองกก,เหนือ,ทราย

ทอง,ดง 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

60 สโุขทยั คีรีมาศ ทุ่งยางเมือง 3 เนินสะเดา,สงกระสา,วงักร่าง 

61 สโุขทยั คีรีมาศ ทุ่งหลวง 12 หน้าวดัลาย,ทุ่งหลวง 2,หลงัวดัลาย,หวัราวป่าแค,หน้า

วดับึง,หนองอ้อ,วดักลาง,วดับึง,หนองเกียง,ทุ่งหลวง,ท่า

มะเกลือ,หนองหม ี

62 สโุขทยั คีรีมาศ นาเชิงคีรี 7 คลองเตย,นาโพธิ�,เกลยีวทอง,นาป่าดํา,ขนุนาวงั,นํ �าลาด

,โว้งบ่อ 

63 สโุขทยั คีรีมาศ นํ �าพ ุ 6 กว้าว,คลองกลาง,ลานเอื �อง,นํ �าตกสายรุ้ง,นํ �าพ,ุเขาทอง

ผางบั 

64 สโุขทยั คีรีมาศ บ้านป้อม 9 หนองปรือ,นาไผล้่อม,ป้อม,ตะพงัมะพลบั,เดน่สามคัคี

,นากาหลง,เนินยาง,วงัผกับุ้ง,โคกกระเชียง 

65 สโุขทยั คีรีมาศ ศรีคีรีมาศ 10 สวุรรณคีรี,หนองตลบั,โว้งสระตลงุ,ท่าดินแดง,หนอง

หญ้าไซ,มะขามเอน,หลมุแห้ว,ทานตะวนั,กงเสลียง,

หนองกระแสน 

67 สโุขทยั คีรีมาศ สามพวง 11 หวัถนน,อานม้า,หนองอีคอ่น,ปลายนา,หนองสีดา,สาม

พวง,ตะเข้ขาน,ห้วยนํ �าใส,นาดง,หนองแล้ง,สามพวง 2 

68 สโุขทยั คีรีมาศ หนองกระดิ�ง 6 หวัยวด,ลําคลองยาง,คนัแมนํ่ �าบน,หนองกระดิ�ง,ปาก

คลองเรือ,ทุ่งกระโพ ่

69 สโุขทยั คีรีมาศ หนองจิก 9 ดงอีขาว,บึงหญ้า,หนองกระทุ่ม,บึงสนิท,หนองยาง,ใหม่

เจริญผล,หนองบวัเขาดิน,นิคมพฒันา,หนองจิก 

70 สโุขทยั ทุ่งเสลี�ยม กลางดง 79 วดัเกาะ,หนองโว้ง,ท่าทอง,หนองปลาหมอ,คลองกระจง

,ท่าทอง,ไทรย้อย,นํ �าโจน,ศรีนํ �าดิบ,เทพพนม,โป่งฝาง,เชิง



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

ผา,หวัฝาย,กลางดง,หนองป่าตอ,ดอนสวา่ง,ชยัอดุม

,ห้วยโจ้,วงัตาเ ลน,กรงทอง,บึง,บ้านสวะ,เมืองบางยม (สี�

แยกท่าทอง),ท่าเกษม,ไม้งาม,ท่าเกษม,แมบ่่อทอง,ไร่,นา

กลาง,ดงไทย,จนัทโรภาส,โบสถ์โพธิ�,คุ้งยาง,คลองแค,ไผ่

ล้อม,คลองนํ �าหกั,วงัไม้ขอน,เหนือวดักลาง,หย่อมใหญ่

,ป่ามะมว่ง,คุ้งยาง,ป่ากมุเกาะ,บึงบอน,ห้วยเจริญ,ทเุลา

ใน,หนองผกับุ้ง,ท่าเดื�อ,วงัหว้า,วงัวน,หางคลอง,คุ้งทอง,

คลองหกบาท,เขาทอง (ถนนพระร่วง),ดงยาง,หนองซ้ง

,ใหมโ่พธิ�งาม,หนองกลบั,นํ �าด้วน,คลองแห้ง,วดัโบสถ์,

หนองเรียง,ป่าถ่อน,ย่านยาว,หนองกลบั,หนองแขม,

หนองชมุแสง,ท่าช้าง,ท่าพิกลุ,บ้านจั�น,สนามบิน,คลอง

หอม,คุ้งวารี,ขอนซุง,คลองแค,เจ็ดธรรมมาสน์,ป่ามะมว่ง

,แมนํ่ �าเก่า,บ่อแปดร้อย,คลองนํ �าหกั 

71 สโุขทยั ทุ่งเสลี�ยม เขาแก้วศรีสมบรู 2 สามหลงั,ใหม ่

72 สโุขทยั ทุ่งเสลี�ยม ทุ่งเสลี�ยม 25 แมท่เุลา,ลกูมลู,ท่าชมุ,ใต้วดั,ท่าชมุเหนือ,วงัธาร,เหมือง

นา,ทุ่งเสลี�ยม,เหมืองนา,วงัแร่,คลองวงัทอง,โป่งมะขาม

,ไผต่ะลอ่ม,สมยุ,หวัเขา,คลองยาง,ไทรงาม,เนินจนัทร์,

ตะวนัขึ �น,คลองป,ูเหนือ,ป่าเลา,หนองตะเข้,ป่าสกั,คลอง

ยาง 

73 สโุขทยั ทุ่งเสลี�ยม ไทยชนะศกึ 11 สําราญราษฎร์,เดน่ดหีม,ีนาไฮ,ธารชะอม,หนองหญ้า

ปล้อง,หินลาด,หนองหมื�นชยั,อมูวาบ,ท่าต้นธง,ฝั�งหมิ�น,

คลองสําราญ 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

74 สโุขทยั ทุ่งเสลี�ยม บ้านใหมช่ยั

มงคล 

7 แสงสวา่ง,ท่าวิเศษ,ปากคะยาง,ไผข่วาง,กมลราษฏร์,โค้ง

เจริญ,หนองรังสิต 

75 สโุขทยั บ้านดา่น

ลานหอย 

ตลิ�งชนั 17 ตลิ�งชนัใต้,วงัโตก,หนองตม,หนองป่าแต้ว,ใหมฝั่�งคลอง

,วงัหิน,หนองตมู,หนองบวัคํา,ปางลบัแล,หนองเตาปนู,วงั

ลกึ,หนองบวั,ภทูอง,ลานกระบือ,หนองสองตอน,ตลิ�งชนั

,วงัลกึ (สองชั �น) 

76 สโุขทยั บ้านดา่น

ลานหอย 

บ้านดา่น 7 วงัส้มป่อย,วงัแดด,หนองนํ �าขุน่,ดา่น,ลานดู,่บ่อไม้แดง,

หนองจงั 

77 สโุขทยั บ้านดา่น

ลานหอย 

ลานหอย 8 นาเชิงคีรี,วงัโคกเปือย,หนองกวาง,เชิงคีรี,วงัตะแบก,ลาน

หอย,หนองเฒา่,นาล้อม 

78 สโุขทยั บ้านดา่น

ลานหอย 

วงัตะคร้อ 6 ใหม,่วงัตะคร้อ,หวัแรด,สวนป่า,ปากคลองร่วม,วงัไทร 

79 สโุขทยั บ้านดา่น

ลานหอย 

วงันํ �าขาว 11 ลานทอง,วงัพง,คลองสระเกษ,ใหมเ่กาะแก้ว,คอกควาย

,วงัโคนไผ,่วงันํ �าขาว,นํ �าลาด,วงัเดน่,เขาขวาง,ห้วยไคร้ 

80 สโุขทยั บ้านดา่น

ลานหอย 

หนองหญ้า

ป้อง 

9 คลองเจริญ,ใหมค่ลองอดุม,หนองไม้กอง,หนองจิกกรี

,เตาปนู,หนองโพธิ�,เขาปนู,หนองหญ้าปล้อง,นาขนุเจริญ 

81 สโุขทยั เมือง ตาลเตี �ย 6 ตาลเตี �ย (วดัขนุช้าง),วดัฤทธิ� (วดับึง),หนองทอง,ตาล

เตี �ย,ยางเอน,คลองโบสถ์ 

82 สโุขทยั เมือง บ้านกล้วย 9 ขวาง,กล้วย(สนามบิน),คลองนาทุ่ง,เหมืองนํ �าหกั,หาง

คลอง,เพชรไฝ,คลองยาง,ในดอน,เหนือวดั 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

83 สโุขทยั เมือง บ้านสวน 10 ไผข่วาง,โป่ง,หลมุ,ป่า,วดัจนัทร์,คลองปลายนา,หน้า

โบสถ์ (คุ้งยาง,สวน),กลาง,เนินยาง,สวนเหนือ 

84 สโุขทยั เมือง บ้านหลมุ 5 หางคลอง,คลองกง,เหนือ,คลองกระชงค,์หลมุ 

85 สโุขทยั เมือง ปากแคว 6 ท่าพระ,กระชงค,์บางคลอง,ปากแคว,บางสง,ลีซอขนุห้วย

ทู่ 

86 สโุขทยั เมือง ปากพระ 4 วดัทรายมลู,ปากพระ,จอมสงัข,์วงัขวาก 

87 สโุขทยั เมือง เมืองเก่า 8 วงัวน,ปากคลอง,วงัตะคร้อ,นา,เมืองเก่า,เชตพุน,มนต์คีรี

,ศรีชมุ 

88 สโุขทยั เมือง ยางซ้าย 13 วงัขวญั,ยางซ้ายสามคัค,ีตระพงัมะกอก,คลองระหนั,บาง

กระบาน,วงัแดง,ยางซ้าย,บางหวาน,ใหมบ่างหวาน,วงั

โพธิ�,มะขามคอ่ม,บางกระบานใหญ่,หรรษา (ยางซ้าย) 

89 สโุขทยั เมือง วงัทองแดง 11 ไสยาสน์,คลองยอ,สํานกั,วงัพิกลุ,วงัทองแดง,ราวต้น

เกลือ,หนองตาโชต,ิราวรังงาม,หนองยาว,ตระพงัโพธิ�ศรี

,นาขนุไกร 

90 สโุขทยั ศรีนคร คลองมะพลบั 14 หนองบวั,นิคมสหกรณ์,ศิริพฒันา,พระยาปันแดน,ป่ากระทุ่ม,

นิคมสหกรณ์,ศิริบูรณาราม,บงึ,บงึลบัแล,หนองโรง,นิคมสหกรณ์

,บงึพระยอด,คลองมะพลบั,คลองกล้วยเหนือ 

91 สโุขทยั ศรีนคร นครเดฐิ 8 บึงงาม,หนองชาน,นิคมพฒันา,หนองแหน,หนองแหนใต้

,บึงเจริญ,ฟากคลอง,บึงสวย 

92 สโุขทยั ศรีนคร นํ �าขมุ 10 คลองใหม,่ผาสกุ,ปากอา่ว,คลองตา่ง,นํ �าขมุ,ต้นนา,คลอง

ตา่งเหนือ,คลองตก,คลอง,ท้องโพลง 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

93 สโุขทยั ศรีนคร ศรีนคร 10 ศรีนคร,ไผเ่กาะ,สวนพล,ูร้องมะแพบสอง,หนองโสน,

หนองนา,ตาลพร้า,ร้องมะแพบ,เหมือง,ราษฎร์อดุมสขุ 

94 สโุขทยั ศรีสชันาลยั ดงคู ่ 11 ศาลาไก่ฟบุ,ดงสกัลาย,ห้วยสกั,ธารทอง,ห้วยไคร้,ดงคูใ่ต้

,ดงคู,่ห้วยขี �นก,ห้วยสกั,ดา่นแมค่ํามนัใต้,ห้วยดู ่

95 สโุขทยั ศรีสชันาลยั ท่าชยั 9 หมอนสงู,ท่าชยั,ป่ากล้วย,วงัยายมาก,ท่าชยั,หนองช้าง,

หนองบวั,ดงพริกแจว,หมอนสงู 

96 สโุขทยั ศรีสชันาลยั บ้านแก่ง 11 โบราณหลวง,ห้วยหยวก,ดงยาง,แก่ง,โป,ลําโชค,ศรี

สวรรค,์แก่งเหนือ,ป่าตนัเหนือ,ป่าคา,ปากคะยาง 

97 สโุขทยั ศรีสชันาลยั บ้านตกึ 11 ห้วยตม,ปลายนา,แมร่ากใต้,ปลายนา,แมร่ากเหนือ,ภนูก

,หมอนสงู,แมค่,ุดงย่าปา,นาต้นจั�น,ปางยาว 

98 สโุขทยั ศรีสชันาลยั ป่างิ �ว 6 ป่างิ �ว,ทุ่งพล้อ,ดอยไก่เขี�ย,ป่างิ �ว,ทุ่งพล้อ,แมร่าก 

99 สโุขทยั ศรีสชันาลยั แมส่ํา 11 ท่าโพธิ�,วงัคา่,แมส่ําเหนือ,แมส่ําฝากท่า,ไร่ใน,ดอน

ระเบียง,สะพานยาว,สนัหีบ,วงัขอนวุ้น,แมส่าน,แมส่ําใต้ 

100 สโุขทยั ศรีสชันาลยั แมส่ิน 18 โป่ง,โป่งววั,โป่งลําปาง,ผาคํา,ผาเวียง,ดอนเพชร,ปากสิน

,สะท้อ,ปางสา,หาดแค,ปางตะเคยีน,พงเสลียง,ห้วยโป้,สุ

เมน่,สเุมน่เหนือ,ปางสกั,แมเ่ทิน,แมฮู่้ 

101 สโุขทยั ศรีสชันาลยั ศรีสชันาลยั 5 โป่ง,วงใหญ่,เมืองเก่า,วงัวน,พระปรางค ์

102 สโุขทยั ศรีสชันาลยั สารจิตร 8 ใหม่ไทยพฒันา,แสนตอ,ไร่บวังาม,สารจิตร,สารจิตรเหนือ,คกุ

เหนือ,สามหลมุ,คกุ 

103 สโุขทยั ศรีสชันาลยั หนองอ้อ 6 ป่ายาง,คลองปากร้าว,หนองอ้อ,เกาะน้อย,ปางถ่าน,เกาะ



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

น้อย 

104 สโุขทยั ศรีสชันาลยั หาดเสี �ยว 4 ป่าไฝ่,หาดเสี �ยว,หาดสงู,ใหม ่

105 สโุขทยั ศรีสําโรง เกาะตาเลี �ยง 10 หนองยาว,หนองกระดี�,ปากแก่ง,นิคม,หนองกระดี�,วดัทุ่ง,

คลองเขนง,วงฆ้อง,วงัยาว,คลองนํ �าออก 

106 สโุขทยั ศรีสําโรง คลองตาล 7 คลองตาล,คลองตรั�ง,สามเรือน,ท่าควาย,หลงัวดัโพธิ�,ป่า

ช้าจีน,ชมุนาค 

107 สโุขทยั ศรีสําโรง ทบัผึ �ง 7 ท่าช้าง,เตวด็นอก,เตวด็กลาง,ท่าช้าง,เกาะวงษ์เกียรติ�,

บางคลอง,ทบัผึ �ง 

108 สโุขทยั ศรีสําโรง นาขนุไกร 10 สนัติสขุ,ลเุตา่,วงัตามน,โซกเปือย,หนองจิก,ลตุระแบก

,เขาดินไพรวนั,นาคตแพะ,ผาแดง,วงัสมบรูณ์ 

109 สโุขทยั ศรีสําโรง บ้านซ่าน 7 เคม็,หนองเรียง,ซ่าน,ทุ่งมะโกเขียว,ปากคลองแดน,หนอง

โครง,ทุ่งรวงทอง 

110 สโุขทยั ศรีสําโรง บ้านนา 6 คลองตาเป้า,คลองยายสาย,ศาลเจ้าแม,่วงัตาเย,ตระพงั

งาม,ไกลใหม ่

111 สโุขทยั ศรีสําโรง บ้านไร่ 6 ไร่,แมนํ่ �า,บุ่งสกั,นาพง,ดอนจนัทร์,คลองชดั 

112 สโุขทยั ศรีสําโรง ราวต้นจนัทร์ 7 หนองตาโชต,ินาหลกุ,ท่ามกักะสงั,วงัไฟไหม้,ตลกุ,คลอง

ป่าไผ,่ราวต้นจนัทร์ 

113 สโุขทยั ศรีสําโรง วงัทอง 6 วงัทอง,คลองตาโฉม,วงัใหญ่,คลองตะเคียน,คลอง

จําลอง,คลองตาเพชร 



 

 

ที� จงัหวดั อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบ้่าน 

ชื�อหมูบ้่าน 

114 สโุขทยั ศรีสําโรง วงัลกึ 5 วงัลกึ,เกาะไม้แดง,ป่าส้าว,หนองรั �งเหนือ,หนองรั �ง 

115 สโุขทยั ศรีสําโรง วงัใหญ่ 6 สระบวั,โคกกะทือ,วงัใหญ่,ไผซ่อ,เตวด็ใน,คลองชดั  

116 สโุขทยั ศรีสําโรง วดัเกาะ 12 หนองทอง,ใหม,่วดัเกาะ,นาแก,บน,หนองแหน,สนัติ,

หนองฝาด,ผาคอ,บิน,ใต้วดั,คลองตาล 

117 สโุขทยั ศรีสําโรง สามเรือน 9 ลํายวน,ป่ามะมว่ง,วดัใหม,่ถนนใหญ,่คลองโป่ง,หนอง

โว้ง,คลองตาล,โรงเจ๊ก,ห้วยค้า 

118 สโุขทยั สวรรคโลก คลองกระจง 1 แมเ่กี�ยม 

119 สโุขทยั สวรรคโลก คลองยาง 3 โป่งสอ,ฟากบึง,โรตารี� 

120 สโุขทยั สวรรคโลก ท่าทอง 1 ทุ่งตะกล้า 

121 สโุขทยั สวรรคโลก นาทุ่ง 1 ดงไทย 

122 สโุขทยั สวรรคโลก ปากนํ �า 1 นาสาร 

123 สโุขทยั สวรรคโลก กมุเกาะ 2 ศรีสงัวร,โสมง 

124 สโุขทยั สวรรคโลก บางยม 1 บ่อ 

125 สโุขทยั สวรรคโลก ย่านยาว 3 หนองปลาหมอ,อ้อมรอบ,สนัป่าป๋วย 

126 สโุขทยั สวรรคโลก หนองกลบั 1 แมจ่องไฟ 

ข้อมลูสารสนเทศ สํานกับริหารพื �นที�อนทุี�  14 (ตาก)  พิมพ์เลม่ ที� 4/2553 

 

 

 


