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1.ขอมูลทั่วไป 
วิสัยทัศนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 ผืนปาหลากหลาย สัตวปามากมาย ปาไมยั่งยืน 

พันธกิจของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 อนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรปาไม สัตวปา พันธุพืช และใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

ภารกิจสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) เปนสวนราชการบริหารสวนกลาง สํานักงานตั้งอยูที่ ตําบลปา

มะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีพื้นที่รับผิดชอบครอบครอง 2 จังหวัด คือ จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย 

วิสัยทัศนของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14  

 พื้นที่อนุรักษสมบูรณ เพิ่มพูนสัตวปา ทุกภาคสวนรวมพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

 1. อนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรปาไม สัตวปา พันธุพืช 

 2. สรางมาตรการกํากับดูแลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ศึกษาวิจัย จัดทําฐานขอมูล บริการขอมูล และพัฒนาสารสนเทศดานการอนุรักษ 

 4. พัฒนาบุคลากรดวยระบบคุณธรรม ใหมีความสามัคคีมีความเขมแข็ง และสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 

 5. ประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกเพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ 

คานิยมของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

 ตรงตอเวลา สามัคคี มีวินัย มุงเนนผลงาน มองการณไกล ใสใจสิ่งแวดลอม 

 

  

 

ศูนยขอมูลสารสนเทศ  สํานกับริหารพืน้ที่อนุรกัษที ่14 (ตาก) 

กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพืช 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ประวัติสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

ป พ.ศ. 2460 ไดตั้งที่ทําการขึ้นเรียกวาที่ทําการปาไมภาคตาก ตั้งอยูริมแมน้ําปง ที่บานหัวเดียด 

ตําบลหัวเดียด จังหวัดตาก มีพื้นที่ 30 ไร ในสมัยนั้นกรมปาไมแบงการบริหารปาไมออกเปน 3 ตอน คือ ตอน

เหนือ ตอนตะวันออก และตอนใต แบงการควบคุมการปาไมออกเปน 17 ภาค หัวหนารับผิดชอบ  มีตําแหนง

เปน   เจาพนักงานปาไมภาค ที่ทําการปาไมภาคตากรวมอยูในภาคเหนือมีเขตควบคุม 2 จังหวัด คือ จังหวัด

ตาก และจังหวัดกําแพงเพชร  

ป พ.ศ. 2483 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการบริหารราชการสวนกลางของกรมปาไมใหม โดยลด

จํานวนปาไมภาคเหลือ 11 ภาค ปาไมภาคตากไดถูกยุบไปรวมกับปาไมภาคพิษณุโลก  

ป พ.ศ. 2484 ไดมีพระราชกฤษฎีกาการจัดแบงสวนราชการกรมปาไมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2484 จัดแบงสวนราชการของกรมปาไมอีกครั้งโดยกําหนดใหตั้งสวน

ราชการปาไมภาคตากข้ึนใหม มีเขตควบคุม 3 จังหวัด คือ ตาก สุโขทัย และกําแพงเพชร และในขณะเดียวกัน

ไดเปลี่ยนชื่อปาไมภาคทั่วประเทศเปนปาไมเขต มีจํานวน 12 เขต หัวหนารับผิดชอบมีตําแหนงเปน เจา

พนักงานปาไมเขต  

ป พ.ศ. 2495 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2495   อนุมัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ออกประกาศยุบปาไมเขตเดิม 12 เขต แลวใหจัดตั้งปาไมเขตขึ้นใหมจํานวน 21 เขต หัวหนามีตําแหนงเปน     

ปาไมเขต ปาไมเขตตาก  ยังคงมีฐานะเปนเขตอยูตามเดิมแตใหมีเขตควบคุมอยู 2 จังหวัด คือ ตาก และ

สุโขทัย และในปเดียวกันไดยายที่ทําการปาไมเขต  ไปกอสรางใหมที่ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก       

ขางศาลสมเด็จพระเจาตากสิน ดานทิศเหนือ มีพื้นที่ 12 ไร  

ป พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2506 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา

ภาคตางๆ ขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือ มี ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เปนประธาน มีรัฐมนตรี

เจากระทรวงและเจาหนาที่ชั้นผูใหญที่เกี่ยวของเปนคณะกรรมการพัฒนา มีขอบเขตความรับผิดชอบรวม  

16 จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดตากรวมอยูดวย คณะกรรมการชุดนี้เลือกเอาจังหวัดตากเปนศูนยกลางแหงการพัฒนา

ภาคเหนือ และยายที่ทําการปาไมเขตตากไปอยูที่ตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ริมฝงแมน้ําปง     

ตรงขามกับตัวเมืองตาก มีพื้นที่ 75 ไร ซึ่งเปนที่ทําการสํานักงานปาไมเขตตากหรือ สํานักบริหารในพื้นที่

อนุรักษที่ 14 (ตาก) ในปจจุบัน   

ป พ.ศ. 2545 มีกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 119 ตอนที่ 103 ก หนาที่ 

45 วันที่ 9 ตุลาคม 2545 เปลี่ยนชื่อสํานักงานปาไมเขตตากเปนสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ 12     

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546  ผูรับผิดชอบมีตําแหนงเปน   ผูอํานวยการสํานัก ตอมา  เปลี่ยนชื่อใหมเปน สํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ( Protected Area Regional Office 14 (Tak) :PARO14 ) จนถึงปจจุบัน 

หนาที่ความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 
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   (ก) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ปาไมและการจัดการพื้นที่ปาอนุรักษใน

ลักษณะงานสงวนและคุมครองสัตวปา  งานอุทยานแหงชาติ  งานอนุรักษพื้นที่ตนน้ําลําธาร  งานจัดการไฟปา   

งานปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายในพื้นที่อนุรักษ       

   (ข)  สนับสนุนการดํา เนินงานเกี่ ยวกับการศึกษาและวิจั ย เพื่ ออนุ รั กษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  และงานดานกิจกรรมชุมชนใน

พื้นที่อนุรักษ 

                     (ค) ปฏิบัติงานตามที่อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือผูอํานวยการสํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษตนสังกัดมอบหมาย 

  (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  
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โครงสรางสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นายกศุล สุวรรณรภรณ 

หัวหนากลุมงานวิชาการ 

(หนวยงานในสังกดั  3 งาน ) 

 

นายพิชัย  จันทรทรัพย 

ผอ.สวนจดัการตนน้าํ 

(หนวยงานในสังกดั  6 หนวย ) 

 

  นายไพศาล หิรัญสาย  
ผอ.สวนควบคุมและปฏิบัตกิารไฟปา 
(หนวยงานในสังกัด  4 สถานี 1 ศนูย) 

 

 

นายเทิดศักดิ์ หมอมนต 

หัวหนากลุมงานกฎหมาย 

 

นายสุวิจติร โกเฮง 

ผอ.สวนอํานวยการ 

(หนวยงานในสังกดั 4 งาน ) 

 

 

นายบัลลังก บินลอย 

หัวหนาศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 

 

นายสันธาน มั่นคง  

หน.กลุมประสานงานโครงการ

พระราชดําริ 

 

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน 

 ผูอํานวยการสํานกับริหารพื้นที่อนุรักษที่  14 

 

 

 

 

ผอ.สวนอนุรักษสตัวปา 

 

 

นายจิรวัฒน เย็นกาย  

ผอ.สวนอุทยานแหงชาต ิ

(หนวยงานในสังกัด 7 อุทยาน 7 วนฯ) 

 

นายพิทักษ ชวยพูนช 

ผอ.สวนอนุรักษและปองกัน

ทรัพยากร 

 

นายธํารงค ชินสขุใจประเสริฐ 

ผอ.สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่

อนุรักษ 

 

นายนิตกิรณ ไชยสิทธิ์               

ผอ.ศูนยบริหารโครงการปลูกปา

และฟนฟูปาตนน้ําฯ                
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 ตามคําสั่งกรมอุทยานฯ ที่ 221/2548 เรื่อง กําหนดหนวยงานภายในและหนาที่ความรับผิดชอบของ

สวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดกําหนด

หนวยราชการและความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ไว ดังนี้ 

   (1) สวนอํานวยการ  รับผิดชอบ 

   (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสํานัก 

   (ข) ปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 

   (ค) ปฏิบัติงานดานแผนงานและติดตามประเมินผล 

   (ง) ดําเนินงานดานบุคคลของสํานัก 

   (จ) ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะและครุภัณฑของสํานัก 

                    (ฉ)ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

   

                   (2) สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร  รับผิดชอบ 

   (ก) กําหนดแผนปฏิบัติการ   กํากับ ควบคุมดูแล และประสานงานดานการปองกัน

และอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช 

   (ข) ประสานการดําเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง 

   (ค) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

  (3) สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา   รับผิดชอบ 

   (ก) กําหนดแผนปฏิบัติการ   กํากับ ควบคุมดูแล และประสานงานดานการควบคุม

ไฟปา 

   (ข) ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนา  

   (ค) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

                    (ง)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

  (4) สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ รับผิดชอบ 

   (ก) กําหนดแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกํากับ ควบคุมดูแลและประสานงานดานการ

ฟนฟูและรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ 

   (ข) ศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรและความ

หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ 

   (ค) ดําเนินการดานกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ โดยสรางจิตสํานึกและสงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช 

(5) สวนอุทยานแหงชาต ิรับผิดชอบ 

   (ก) กําหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทําแผนดานการบริหารจัดการ

อุทยานแหงชาติ ระหวางหนวยงานสวนกลางกับหนวยปฏิบัติในพื้นที่ 
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   (ข) ควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประสานเพื่อสงเสริมสนับสนุนงานบริหาร

ของอุทยานแหงชาติในพื้นที่รับผิดชอบ 

                     (6) สวนอนุรักษสัตวปา รับผิดชอบ 

   (ก) กําหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทําแผนดานการบริหารจัดการการ

อนุรักษสัตวปา ระหวางหนวยงานสวนกลางกับหนวยปฏิบัติในพื้นที่ 

   (ข) ควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประสานเพื่อสงเสริมสนับสนุนงานบริหาร

ของเขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และสถานีพัฒนาสงเสริมการอนุรักษสัตวปาในพื้นที่รับผิดชอบ 

  (7) สวนจัดการตนนํ้า รับผิดชอบ 

   (ก) กําหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทําแผนดานการบริหารจัดการตนน้ํา 

ระหวางหนวยงานสวนกลางกับหนวยปฏิบัติในพื้นที่ 

   (ข) ควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประสานเพื่อสงเสริมสนับสนุนงานบริหาร

ของศูนยจัดการตนน้ําในพื้นที่รับผิดชอบ 

(8) กลุมงานวิชาการ รบัผิดชอบ 

   (ก) ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการและการจัดการดานพฤกษศาสตรปาไมและระบบ

นิเวศวิทยาปาไม และวิทยาการดานอื่นที่เกี่ยวของในพื้นที่ 

   (ข) สนับสนุน ประสาน และสงเสริมหนวยงานที่ทําหนาที่เปนศูนยหรือสถานีหรือ

แหลงทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ 

   (ค) การเผยแพรกิจกรรม การประชาสัมพันธและถายทอดหรือใหบริการทางวิชาการ

ดานทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช แกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(9) สวนประสานงานโครงการพระราชดําริ รับผิดชอบ 

       โครงการอันเนื่องมากจากระราชดําริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ 

และโครงการเฉพาะกิจอื่น ๆ ในทองที่รับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

(10) กลุมงานกฎหมาย รับผิดชอบ 

(ก) ศึกษาวิเคราะหและเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบ

เกี่ยวกับการปาไม 

   (ข) ดําเนินการพิจารณาตอบปญหาขอกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่อยูใน

อํานาจหนาที่ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

   (ค)  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ นิติกรรม สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด

ทางแพง และทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 

14 (ตาก) 

(ง). ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวนขอเท็จจริง ดําเนินการสอบ

สวยทางวินัยตามที่ไดรับมอบหมาย 

   (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรอื

ที่ไดรับมอบหมาย 
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 ในการปฏิบัติงานดานการสืบสวน สอบสวน การกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมตามอํานาจหนาที่ 

ใหเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตําแหนงตามประมวลกฎหมายหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ

เปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตามกฎหมาย 

(11) ศูนยขอมูลสารสนเทศ รับผิดชอบ 

(ก) สํารวจ จัดทําระบบ ประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล วิเคราะห 

และพัฒนาขอมูลในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) และสารสนเทศ ของสํานักบริหาร

พื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

(ข)สรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประสานงานและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน

ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) และหนวยงานตาง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรม และอื่น ๆ 

(ค) จัดทํา ดูแล บริหารปรับปรุง Website ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)

(Tak.dnp.go.th ) ใหถูกตองและทันตอเหตุการณ 

(ง) เสนอแนะโครงการดาน ICT ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และพัฒนาการใช

ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด และคุมคา 



8 

โครงสรางหนวยงานในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีปาอนุรักษในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (แยกตามกฎหมาย) 

1. จังหวัดตาก 

 พื้นที่จังหวัดตาก 10,814,937   ไร 

สวนฟนฟแูละพัฒนาพื้นที่อนรุักษ 

 ฝายบริหารทั่วไป 

 ฝายฟนฟูและพัฒนาพืน้ที่ปาอนรุักษ 

 ฝายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ 

 ศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 โครงการบริหารจัดการทรพัยากรในพืน้ที่ปาอนรุักษอยางยั่งยืน

เพื่อลดภาวะโลกรอน 

กลุมประสานงานโครงการพระราชดําร ิ

 โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินคีรรีาษฎร   อ.พบพระ  

 โครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขาอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 โครงการปาซับน้ําคีรรีาษฏร อ.พบพระ  

 โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานมอโกโพค ี 

 โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริจังหวัดสุโขทัย  

 โครงการพัฒนาเพื่อความมั่งคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดตาก 

 โครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม 

 สวนอํานวยการ 

 ฝายบริหารทั่วไป 

-  งานธุรการ และการเจาหนาที ่

-  งานงบประมาณ การเงนิ และบญัช ี

-  งานพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 

 ฝายแผนงานและติดตามประเมินผล 

- งานแผนงาน 

- งานติดตามประเมนิผล 

- งานขาวและวิทยุสื่อสาร 

สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร 

 สายตรวจปราบปรามฯ  สายที่ 1 ตาก  

 สายตรวจปราบปรามฯ  สายที่ 2 ตาก  

 สายตรวจปราบปรามฯ  สายที่ 3 สุโขทัย  

สวนควบคุมและปฏิบัตกิารไฟปา  

 ศูนยปฏิบัติการไฟปาตาก  

 สถานีควบคมุไฟปาตาก  

 สถานีควบคมุไฟปาแมสอด  

 สถานีควบคมุไฟปาอุมผาง  

 สถานควบคมุไฟปาสุโขทยั  

 สถานีควบคมุไฟปาศรีสัชนาลัย 

 สถานีควบคมุไฟปาถ้ําเจาราม 

 

สวนจัดการตนน้ํา 

 หนวยจัดการตนน้ําเข่ือนภูมิพล  

 หนวยจัดการตนน้ําดอยมูเซอร  

 หนวยจัดการตนน้ําแมเงา  

 หนวยจัดการตนน้ําแมกลองนอย – แมกลองใหญ 

 หนวยจัดการตนน้ําแมราก 

 หนวยจัดการตนน้ําหวยนํ้าเย็น  

           กลุมงานกฎหมาย 

กลุมงานวิชาการ 

 งานวิจัยดานปาไม 

 งานพฤกษศาสตรปาไม 

 งานจัดทาํฐานขอมูล 

สวนอนุรกัษสัตวปา 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น  

 เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง  

 เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก  

 เขตรักษาพันธุสัตวปาถ้ําเจาราม 

 

สวนอทุยานแหงชาต ิ 

 อุทยานแหงชาติลานสาง  

 อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช  

 อุทยานแหงชาติแมเมย  

 อุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ 

 อุทยานแหงชาติขุนพะวอ  

 อุทยานแหงชาติรามคําแหง  

 อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย  

 วนอุทยานไมกลายเปนหนิ  

 วนอุทยานถ้ําลม – ถ้ําวัง  

 วนอุทยานแกงหวยตาก  

 วนอุทยานน้ําตกปะหละทะ  

 วนอุทยานพระธาตุหวยลึก  

 วนอุทยานน้ําตกหวยแมไข  

ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 ศูนยขอมูลขาวสาร 

 ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ 
 

ศูนยบริหารโครงการปลูกปาและฟนฟูตนน้ํา 

โครงสรางหนวยงานในสังกัดสํานกับริหารพื้นทีอ่นรุกัษที่ 14 (ตาก) 
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 พื้นที่ปา   7,897,950   ไร    คิดเปนพื้นที่ 73% ของพื้นที่จังหวัด 

 พื้นที่ปาที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

o อุทยานแหงชาติจํานวน 5 แหง เนื้อที่  1,190,783    ไร ไดแก  

อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช อุทยานแหงชาติลานสาง อุทยานแหงชาตินํ้าตกพาเจริญ  อุทยานแหงชาติ

แมเมย  และอุทยานแหงชาติขุนพะวอ 

o วนอุทยาน จํานวน 6 แหง เนื้อที่  44,296  ไร ไดแก  

วนอุทยานแกงหวยตาก วนอุทยานไมกลายเปนหิน วนอุทยานพระธาตุหวยลึก วนอุทยานน้ําตกหวยแมไข 

วนอุทยานปะหละทะ และวนอุทยานถ้ําตะโคะบิ 

o เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน  3  แหง เนื้อที่     3,381,992    ไร ไดแก 

เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผางเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่นและเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดาน

ตะวันออก 

        2.จังหวัดสุโขทัย 

 พื้นที่จังหวัดสุโขทัย 4,165,381   ไร 

 พื้นที่ปา  1,408,752  ไร  คิดเปนพื้นที่ 33.82% ของพื้นที่จังหวัด 

 พื้นที่ปาที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

o อุทยานแหงชาติ จํานวน 2 แหง เนื้อที่   323,094.9    ไร  ไดแก 

อุทยานแหงชาติรามคําแหง และอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย 

o วนอุทยาน จํานวน 1 แหง เนื้อที่   8,445   ไร  ไดแก 

วนอุทยานถ้ําลม-ถ้ําวัง 

o เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน  1  แหง เนื้อที่   214,722.9    ไร ไดแก 

เขตรักษาพันธุสัตวปาถ้ําเจาราม 
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อุทยานแหงชาติ/วนอุทยานในความรบัผิดชอบของสํานักบรหิารพื้นที่อนุรกัษที่ ๑๔ 

ลําดับที ่ ชื่อหนวยงาน ประกาศเมื่อ ทองที ่ เนื้อที่(ไร) 

1 อุทยานแหงชาติ

ลานสาง 

ราชกิจจานเุบกษา เลม 96  

ตอนที่ 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 

2522 

อําเภอเมือง จังหวัด

ตาก 

65,000 

2 อุทยานแหงชาติ

ตากสินมหาราช 

ราชกิจจานเุบกษา เลม 98  

ตอนที่ 210 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 

2524 

อําเภอเมืองตาก และ

อําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก 

เนื้อที่ตาม

แผนที่ทาย

พระราช

กฤษฎีกา

จํานวน 

93,125 ไร 

แตมีพื้นที่จริง

จากการ

คํานวน

เทากับ 

163,750 ไร 

3 อุทยานแหงชาติ

รามคําแหง 

 ราชกิจจานเุบกษา เลมที่ 97 ตอน

ที่175     ลงวันที่ 27  ตุลาคม 

พ.ศ.2523   

อําเภอบานดานลาน

หอย อําเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย 

213,125 

 

4 อุทยานแหงชาติ

ศรีสัชนาลัย 

ราชกิจจานเุบกษา เลมที่ 98 ตอนที ่

70  ลงวันที่ 8  พฤษภาคม 

พ.ศ.2524   

 อําเภอศรีสัชนาลัย 

และอําเภอทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย 

133,250 

5 อุทยานแหงชาติ 

แมเมย 

ราชกิจจานเุบกษา เลม 116 ตอนที ่

40 ก  

ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2542 

อําเภอทาสองยาง  

จังหวัดตาก 

115,800 

 

 

6 อุทยานแหงชาติ

พาเจริญ

(เตรียมการ) 

 อําเภอแมสอด และ

อําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก 

534,375 

7 อุทยานแหงชาติ

ขุนพะวอ 

ราชกิจจานเุบกษา เลม 126 ตอนที ่

96 ก  

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2542 

อําเภอแมสอด และ

อําเภอแมระมาด 

จังหวัดตาก 

254,410 

 

8  วนอุทยานไม คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549  อําเภอบานตาก 12,500 
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ลําดับที ่ ชื่อหนวยงาน ประกาศเมื่อ ทองที ่ เนื้อที่(ไร) 

กลายเปนหิน เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย  

จังหวัดตาก  

9  วนอุทยานถํ้าลม

ถ้ําวัง 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย 

อําเภอศรีสําโรง 

จังหวัดสุโขทัย  

8,000 

 

10  วนอุทยานน้ําตก

หวยแมไข 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย 

 อําเภอ  จังหวัดตาก 5,000 

11  วนอุทยานน้ําตก

ปะหละทะ 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย 

 อําเภออุมผาง 

จังหวัดตาก 

600 

 

12  วนอุทยานพระ

ธาตุหวยลึก 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย 

อําเภอทาสองยาง 

จังหวัดตาก  

800 

 

13 วนอุทยานแกง

หวยตาก 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย 

อําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก  

11,250 

 

14  วนอุทยานถํ้า

ตะโคะบ ิ

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย 

 อําเภออุมผาง 

จังหวัดตาก 

6,250 
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เขตรักษาพันธุสัตวปาในความรบัผิดชอบของสํานักบรหิารพืน้ที่อนุรักษที่ 14 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อหนวยงาน ประกาศเมื่อ ทองที ่ เนื้อที่(ไร) 

1 เขตรักษาพันธุสัตวปาอุม

ผาง 

ราชกิจจานเุบกษาฉบับพเิศษ หนา 

13 เลม111ตอนที่ 11 ก. ลงวันที่ 

30 มีนาคม 2537  

 

อําเภออุมผาง จังหวัด

ตาก 

1,619,280 

2 เขตรักษาพันธุสัตวปาแม

ตื่น 

ราชกิจจานเุบกษาฉบับพเิศษ หนา 

20 เลม 100 ตอนที่ 135 วันที่ 19 

สิงหาคม 2526 

อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม และอําเภอ

แมระมาด จงัหวัดตาก  

1,500,000 

3 เขตรักษาพันธุสัตวปาทุง

ใหญนเรศวรดาน

ตะวันออก 

ราชกิจจานเุบกษาเลมที ่ 108 ตอน

ที่ 146 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2534 

อําเภอสังขละบุร ี

จังหวัดกาญจนบุรี และ

อําเภออุมผาง จงัหวัด

ตาก 

2,000,000 

4 เขตรักษาพันธุสัตวปาถ้ํา

เจาราม 

ราชกิจจานเุบกษา เลมที่ 107 ตอน

ที่ 15 ลงวันที่ 23 มกราคม 2533 

อําเภอทุงเสลี่ยม  

อําเภอศรีสําโรง  

อําเภอบานดานลาน

หอย จังหวัดสุโขทัย  

 อําเภอเถิน  

จังหวัดลําปาง 

211,250 
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โครงสรางสวนอํานวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจีระวัฒน  ทองคงหาญ  
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

หัวหนางานพัสดุ อาคาร สถานที่และ

ยานพาหนะ 

นางสมควร  มัน่คง  
เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน 

หัวหนางานการเจาหนาที ่

นายยุทธนา  เสนาแปง   
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
 

นายหัตถพล  คลายแท 
นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

หัวหนางานขาวและวิทยุสื่อสาร 
 

 

นางสาวสุญาณี  เกยีรติสนิ  
เจาพนักงานการเงินและบัญชชีํานาญงาน 

หัวหนางานงบประมาณ การเงิน และบัญช ี

นางโสภา  บุณโยประการ  
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล 

นางสมควร  มั่นคง  
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

หัวหนาฝายการเจาหนาที่ และธุรการ 
 

นางวันทนา  กลิน่หอม  
เจาพนักงานธรุการปฏบิัติงาน 

หัวหนางานธรุการ 

 

นางโสภา  บุณโยประการ  
เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน 

หัวหนางานแผนงาน 

 

นายยุทธนา เสนาแปง 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

หัวหนางานติดตามประเมินผล 

 

1. นางสาวเฉลิมศรี  ณ รัฐกิจ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
2. นายเอนก ลิ้มประเสริฐ พนักงานขับรถยนต 
3. นางยุวดี  เขื่อนสาร พนักงานการเงินและบัญชี 
4. นางสาวจิตกานต  ทองมา เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 
5. นางสาวชูใจ  ดิษฐบรรจง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
6. นางสาวบุญมี  คําชุม เจาพนักงานธุรการ 
7. นางธนพร  สุวรรณธร คนงาน 
8. นางสาวปราณี  วงษแดง คนงาน 
9. นางจรวยพร  บุญเนียม คนงาน 
10. นางอัญชลี ปุพพโก ผูรับจาง 
11. นางสาวดลยารัตน  เกษศิลป ผูรับจาง 
12. นายสุชาติ สารเสนาะ ผูรับจาง 

1. นายจิรศักดิ์ กาวีระ  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
2. นางจันทรแรม  อาจหาญ  พนักงานทั่วไป 
3. นายวรญาติ  มวงเผือก  พนักงานขับรถยนต 
4. นายสีพันธ  หมวกเชียงทอง พนักงานขับรถยนต 
5. นายสุระพงศ  โดดเดี่ยว พนักงานขับรถยนต 
6. นายวริทธิ์ธร  จันธิดา พนักงานรักษาความปลอดภัย 
7. นายกนก  โพธิวรรณ พนักงานรักษาความปลอดภัย 
8. นายนิวัติ  จันทรรอด พนักงานรักษาความปลอดภัย 
9. นางสายพิณ  เนียมพูล แมบาน 
10. นางสาวอัญชัญ  อนันตยา พนักงานธุรการ 
11. นางสาวอจลญา  เครือยา นักวิชาการสิ่งแวดลอม  
12. นางลมโชย  เปลี่ยนเนียม เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 
13. นางสาวกรภัทร  วงษชัย คนงาน  
14. นางเฌอมาลย  ตุยดา คนงาน  
15. นางสาวมยุรี  เรือนปญญา ผูรับจาง 
16. นายจํารัส  บุญทอ ผูรับจาง 
17.นางถนอมจิตร พิทักษศาสตร ผูรับจาง 
18.นายอรุณ มวงการ พนักงานพิทักษปา 
19.นายอุทัน เครืองิ้ว  ผูรับจาง 
20.นายทวีศักดิ์ ศิริวรรณ ผูรับจาง 
21.น.ส พรนะพา เนียมชัยภูมิ คนงาน 

1. นางวาสนา  อินทรพันธ พนักงานทั่วไป  
2. นางสาวสลิตตา  ไชยวงศ เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 
 

1. นายเจริญศรี  สูกระโทก พนักงานสถานที่ 1. นางรุงทิวา  แสนนรินทร เจาพนักงาน
ธุรการ 
2. นางสาวกฤษณา ชยามฤต เจาหนาท่ี
บริหารงานทั่วไป 
 

1. นางนราวดี  สุริยะวงศ คนงาน 
2. นางสาวพรชนิตว  วงษโห ผูรับจาง 
3.นางสาวกฤษณา ชยามฤต เจาหนาท่ี
บริหารงานทั่วไป 

1. นางยุพิน  สัมฤทธิ์ คนงาน 
2. นางสาวสลิตตา  ไชยวงศ เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 
3. นางอรจิรา  โดดเดี่ยว เจาหนาที่ธุรการ 
 

นายสุวิจิตร  โกเฮง 
เจาพนักงานปาไมอาวุโส 

ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 
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สวนอํานวยการ 
หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. งานชวยอํานวยการ ประสานราชการ และงานเลขานุการของสํานัก 

2. งานสารบรรณของสํานัก 

3. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานัก 

4. งานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงินและบัญชีของสํานัก 

5. ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ใหเปน ไป

ตามแผนงานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

6. งานพัสดุ อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ และยานพาหนะของสํานัก 

7. การจัดทําและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงาน แผน

ยุทธศาสตร และงานนโยบายตาง ๆ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักตามแบบรายงานที่กําหนด 

และจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป 

8. ดําเนินงานเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

9. งานสื่อสารทุกรูปแบบของสํานัก 

10. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมความรู ความกาวหนา และ

ผลงานของสํานัก 

11. งานในเรื่องที่มิไดเปนอํานาจหนาที่ของสวน/กลุม/หนวยงานใดในสังกัดสํานักบริหาร

พื้นที่อนุรักษที่ 1๔ (ตาก) 

12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

13. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

การบริหารงานในความรับผิดชอบของสวนอํานวยการ แบงเปน 3 ฝาย   ดังนี้ 

1. ฝายบริหารทั่วไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  3  งาน 

    1) งานงบประมาณ การเงินและบัญชี 

    2) งานพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 

    3) งานขาว  และวิทยุสื่อสาร 
 

การบริหารงานในความรับผิดชอบของฝายบริหารทั่วไป 

                 1) งานงบประมาณ การเงินและบัญชี  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณของสํานักใหเปนไปตาม

แนวทางปฏิบัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ 

1.2 ตรวจสอบใบสําคัญของหนวยงานในสังกัด และหนวยงานสังกัดสวนกลางที่ฝากเบิก 
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1.3 ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

ใหเปนไปตามแผน 

1.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน การใช

ใบเสร็จรับเงินและสมุดเช็ค การยืมเงินทดรองราชการ และการติดตามทวงหนี้ 

1.5 จัดทําทะเบียนคุมใบสําคัญและทะเบียนคุมเช็ค 

1.6 จัดทํารายงานตามแบบที่กําหนด รวบรวมรายงานตามแบบตาง ๆ ทางดานการเงิน 

บัญชี และการงบประมาณ และจัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายเงินในแตละเดือน 

1.7 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับบําเหน็จบํานาญ 

1.8 รางโตตอบหนังสือที่อยูในความรับผิดชอบ 

1.9 ประสานการปฏิบัติงานกับบุคคล หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

1.10 ใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการเบิกจายเงิน และระเบียบ ที่

เกี่ยวของ 

1.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2) งานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

2.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกอหนี้ผูกพัน และการจัดซื้อ-จัดจางพัสดุทุกประเภท 

2.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวการจางเหมา (TOR)  

2.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุและครุภัณฑ 

และกําหนดหมายเลขครุภัณฑ  

2.5 ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง และจัดทําขอมูลหลักผูขาย โดยใชระบบ

การจัดซื้อจัดจาง (PO) ผานระบบ GFMIS 

2.6 ตรวจสอบและควบคุมการจําหนายพัสดุ การรับ-จาย และแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑประจําป 

2.7 ควบคุมการใชและการสงคืนดวงตราประทับไมประเภทตาง ๆ 

2.8 ควบคุม และดูแล อาคาร บานพัก และครุภัณฑของทางราชการ 

2.9 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล รักษา ความสะอาดอาคารสํานักงานและสถานที่ทั้งภายใน

และภายนอกบริเวณที่ทําการของสํานักงาน 

2.10 จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงาน บานพัก และทรัพยสินของทาง

ราชการ และจัดทําสมุดรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งดูแลเครื่องมือ

และอุปกรณดับเพลิงใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงาน 

2.11 ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และซอมบํารุงระบบไฟฟา ไฟฟาสองสวาง ระบบประปา 

และถนน ภายในบริเวณอาคารสํานักงาน และบานพัก 
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2.12 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการใชงาน การเก็บรักษา การซอมบํารุง การเบิกจาย

น้ํามันเชื้อเพลิง การจดทะเบียนและตออายุทะเบียนยานพาหนะ จัดทําทะเบียนควบคุมยานพาหนะ ควบคุม

รายงานคูมือการใชรถราชการ และจัดทํารายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

2.13 ใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับงานพัสดุ 

2.14  รางโตตอบหนังสือที่อยูในความรับผิดชอบ 

2.15  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3) งานขาวและวิทยุสื่อสาร 

3.1 ปฏิบัติงานดานวิทยุสื่อสาร  โดยการรับ-สงขาวสารทางราชการ  และซอมบํารุงวิทยุ

สื่อสารของสํานัก  และหนวยงานภาคสนาม 

3.2 ตรวจสอบ  วิเคราะหขาว  และประสานงานสื่อมวลชนแขนงตางๆ ดานการชี้แจงขาว  

แถลงขาว  และจัดทําขาว 

3.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 2. ฝายการเจาหนาที่ และธุรการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  2  งาน  ดังนี้ 

  1) งานการเจาหนาที่ 

  2) งานธุรการ 
 

การบริหารงานในความรับผิดชอบของฝายการเจาหนาที่ และงานธุรการ  ดังนี้ 
 

  1) งานการเจาหนาที่  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

  1.1 ปฏิบัติงานดานงานบุคคลที่เกี่ยวของกับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน

ราชการ ไดแก ตรวจสอบสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ บันทึกแฟมประวัติประจําตัวขาราชการ  ลูกจางประจํา 

การลาทุกประเภท การลาออกจากราชการ การทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ การขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ การขอยาย  ขอเลื่อนระดับ/ตําแหนง  ขอชวยปฏิบัติราชการ การสงตัว การ

ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ/ตําแหนงของขาราชการ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และ

รายงานเกี่ยวกับผูเกษียณอายุราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา และการบริหารคาตอบแทนพนักงานราชการ 

 1.2 จัดทํางบเดือนเวลาทําการของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ใน

ระบบเครือขายกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

1.3 ใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับงานบุคคล  

 1.4 รางและโตตอบหนังสือราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 

 1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

 2) งานธุรการ  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

2.1 ปฏิบัติงานดานสารบรรณใหเปนไปตามระเบียบ และปฏิบัติงานโดยใชระบบงานสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส ปฏิบัติงานรับ-สงหนังสือราชการ 
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     2.2 ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป 

 2.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุมประจําเดือน และจัดทํารายงานการประชุม 

 2.4 ใหคําปรึกษา แนะนํา แกพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป  

 2.5 รางและโตตอบหนังสือราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 

 2.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย    

3. ฝายแผนงานและติดตามประเมินผล  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหแผนงานและโครงการ  จัดทําคําของบประมาณ  รวมทั้งเรงรัดติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ 

3.2 การจัดทําแผน  แผนงาน  และกิจกรรม  และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.3 ปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 

3.4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

3.5 งานดานสื่อสารทุกรูปแบบของสํานัก  และของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

3.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

การบริหารงานในความรับผิดชอบของฝายแผนงานและติดตามประเมินผล  แบงเปน 2 งาน  ดังนี้ 

1) งานแผนงาน  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.1 รวบรวม  วิเคราะห  กลั่นกรอง  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช  นโยบายปาไมแหงชาติ  ประมวลเปนนโยบาย  ทิศทางและกลยุทธของสํานักบริหาร

พื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

1.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป  การจัดทํามาตรฐาน

การควบคุมภายในของสํานัก  และงานที่เกี่ยวกับศูนยราชการใสสะอาด 

1.3 ติดตอประสานงานกับผูแทนกระทรวง กรม สวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

แผนงาน 

1.4 สนับสนุนและใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ  บุคลากรในสังกัด  และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

1.5 ใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน 

1.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2) งานติดตามประเมินผล  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

2.1 รวบรวม  วิเคราะห  กลั่นกรอง  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรมอุทยานแหงชาติ 
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สัตวปา และพันธุพืช  นโยบายปาไมแหงชาติ  ประมวลเปนนโยบาย  ทิศทางและกลยุทธของสํานักบริหาร

พื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

2.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงานแผน

ยุทธศาสตร  และงานนโยบายตางๆ 

2.3 เรงรัด และติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําป  และเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด 

2.4 ปฏิบัติงานดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การบริหาร 

ความเสี่ยง 

2.5 จัดทํารายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน  รวบรวมรายงานแบบตางๆ และจัดทําสรุป 

ผลการปฏิบัติงานประจําป 

2.6 ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมความรู  และผลงานของสํานัก  ในรูปแบบเอกสาร

เผยแพร 

2.7 ประสานการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและผูตรวจราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

2.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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สวนอุทยานแหงชาติ 

1. ขอมูลทั่วไป 

  สวนอุทยานแหงชาติ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักบรหิารพืน้ที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

และ มีหนวยงานในสังกัดที่รบัผิดชอบ จํานวน 14 แหง ดังนี้ 

ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน ประกาศเมื่อ ทองที่ เนื้อที่(ไร) 

1 
อุทยานแหงชาติลาน

สาง 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 96  

ตอนที่ 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 65,000 

2 
อุทยานแหงชาติตาก

สินมหาราช 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 98 

ตอนที่ 210 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2524 

อําเภอเมืองตาก และ

อําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก 

เนื้อที่ตามแผน

ที่ทายพระราช

กฤษฎีกา

จํานวน 

93,125 ไร แต

มีพื้นที่จริงจาก

การคํานวน

เทากับ 

163,750 ไร 

3 

อุทยานแหงชาติ

รามคําแหง 

 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 97 ตอนที่175     

ลงวันที่ 27  ตุลาคม พ.ศ.2523   

อําเภอบานดานลานหอย 

อําเภอเมือง จังหวัด

สุโขทัย 

213,125 

 

4 

อุทยานแหงชาติ

ศรีสัชนาลัย 

ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 98 ตอนที่ 70  

ลงวันที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ.2524   

 อําเภอศรีสัชนาลัย และ

อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัด

สุโขทัย 

133,250 

5 

อุทยานแหงชาติ 

แมเมย 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 40 

ก  

ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2542 

อําเภอทาสองยาง  

จังหวัดตาก 

115,800 

 

 

6 

อุทยานแหงชาติพา

เจริญ(เตรียมการ) 

 

 

 อําเภอแมสอดและอําเภอ

พบพระ จังหวัดตาก 

534,375 

7 
อุทยานแหงชาติขุน

พะวอ 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนที่    

96 ก ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2542 

อําเภอแมสอดและอําเภอ

แมระมาด จังหวัดตาก 

254,410 

 

8 

 วนอุทยานไม

กลายเปนหิน 

คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอุทยานฯ ลงวันที่ 29 ก.ย.

2549   ตามเอกสารแนบทาย  

 อําเภอบานตาก จังหวัด

ตาก 

12,500 
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ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน ประกาศเมื่อ ทองที่ เนื้อที่(ไร) 

9 

 วนอุทยานถ้ําลม   

ถ้ําวัง 

 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอุทยานฯ ลงวันที่ 29 ก.ย.

2549  ตามเอกสารแนบทาย 

อําเภอศรีสําโรง               

จังหวัดสุโขทัย  

8,000 

 

10 

 วนอุทยานน้ําตก

หวยแมไข 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอุทยานฯ ลงวันที่ 29 ก.ย.

2549  ตามเอกสารแนบทาย 

 อําเภอบานตาด   

จังหวัดตาก 

5,000 

11 

 วนอุทยานน้ําตกปะ

หละทะ 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอุทยานฯ ลงวันที่ 29 ก.ย.

2549 ตามเอกสารแนบทาย 

 อําเภออุมผาง  

จังหวัดตาก 

600 

 

12 

 วนอุทยานพระธาตุ

หวยลึก 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอุทยานฯ ลงวันที่ 29 ก.ย.

2549   ตามเอกสารแนบทาย 

อําเภอทาสองยาง 

จังหวัดตาก  

800 

 

13 

วนอุทยานแกงหวย

ตาก 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอุทยานฯ ลงวันที่ 29 ก.ย.

2549 ตามเอกสารแนบทาย 

อําเภอบานตาก    

จังหวัดตาก  

11,250 

 

14 

วนอุทยาน 

ถ้ําตะโคะบิ 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอุทยานฯ ลงวันที่ 29 ก.ย.

2549  ตามเอกสารแนบทาย 

 อําเภออุมผาง  

จังหวัดตาก 

6,250 

 2. หนาที่ความรับผิดชอบ 

สวนอุทยานแหงชาติ มีหนาที่รับผิดชอบ  สนับสนุนกําหนดหลักเกณฑ มาตรการและการ

ปฏิบัติงานเพื่อการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ  สนับสนุนการสํารวจจัดตั้งเพื่อดําเนินการประกาศ

เพิกถอน และผนวกพื้นที่ใหเปนอุทยานแหงชาติ  ศึกษาและวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแหงชาติ และวนอุทยาน ใหเปนไปตามหลักการจัดการอุทยาน

แหงชาติ  ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกและการจัดการพื้นที่เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว  สนับสนุน

การศึกษาและวิเคราะหเพื่อกําหนดกิจกรรมดานการทองเที่ยวและนันทนาการ จัดทําระบบสื่อความหมาย  

พัฒนาการใหขอมูลแกนักทองเที่ยวตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีการใหบริการทางวิชาการเกี่ยวกับอุทยาน

แหงชาติ  การบริการการทองเที่ยวแกหนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชน  สนับสนุนการศึกษา  คนควา  

วิจัย  และพัฒนาวิชาการดานการจัดการอุทยานแหงชาติและวนอุทยาน  จัดทํามาตรการและวิธีการในการ

ตรวจสอบ ประเมินผลงาน กํากับ ดูแล ควบคุม และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน     ของหนวยงานใน

สังกัด และปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานมีการแบงการบริหารงานภายในสวนอุทยานแหงชาติ ดังนี้ 
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1.ฝายบริหารทั่วไป 

1.1 มีหนาที่รบัผิดชอบ   

1.1.1 งานสารบรรณ 

1.1.2 งานแผนงาน งบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ 

1.1.3 ควบคุม ดูแล อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และครุภัณฑ 

1.1.4 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด 

1.1.5ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

2. ฝายจัดการทรพัยากรในอทุยานแหงชาติและวนอุทยาน 

   2.1 มีหนาที่รบัผิดชอบ 

2.1.1 สนับสนุนการสํารวจจัดตั้ง เพือ่ดําเนินการประกาศเพกิถอน 

และผนวกพื้นที่ใหเปนอุทยานแหงชาติ และวนอุทยาน   

2.1.2 สนับสนุนการกําหนดแผน และมาตรการในการปองกัน  

ปราบปรามการกระทําผิดพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และกฎหมายที่เกี่ยวของ   

2.1.3 สนับสนุนการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ  

กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดการพื้นที่และทรัพยากรในอุทยานแหงชาติ   

2.1.4 กํากับควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการขออนุญาตใช 

ประโยชนพื้นที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504หรือกิจกรรมตาง ๆ  

2.1.5 ประสานงานรวมตรวจสอบปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 

ดานอุทยานแหงชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ     

2.1.6 ปฏิบัติงานรวมกันสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานอื่นที่ 

เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับมอบหมาย   

3. ฝายพัฒนาศึกษาวิจัยในอุทยานแหงชาติและวนอทุยาน 

3.1 มีหนาที่รบัผิดชอบ 

3.1.1 สนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย ทดลองและพฒันาวชิาการ 

ดานการจัดการอุทยานแหงชาติและวนอทุยาน   

3.1.2สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ  กําหนดขีดความสามารถในการใชประโยชนอยางยั่งยืน   

3.1.3 สนับสนุนการอนญุาต การวิจัย ติดตาม กํากับ ควบคมุ การ 

ศึกษาวิจัยในอุทยานแหงชาติ  และการจัดทําแผนแมบทการจัดการ   
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3.1.4สนับสนุนการนําผลการวจิัยเผยแพรและประยุกตใชในการ 

บรหิารจัดการพื้นที่   

3.1.5สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการอุทยาน 

แหงชาติ  ศึกษาขอมูลเพื่อดําเนินการตามสนธิสัญญาอนุสัญญาตางๆและโครงการที่เปนความรวมมือระหวาง

ประเทศ   

3.1.6 ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย   

 

2. อัตรากําลัง 

 ขาราชการประเภททั่วไป    จํานวน    3   คน 

 ขาราชการประเภทนกัวิชาการ   จํานวน    1   คน 

 ลูกจางประจํา     จํานวน    2  คน 

 พนักงานราชการ    จํานวน    2   คน 

ลูกจางชั่วคราว     จํานวน    -  คน  

 พนักงานจางเหมา    จํานวน    5  คน 

 

3. ปญหาอุปสรรค 

 1.  งบประมาณไมเพียงพอ 
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สวนอนุรักษสัตวปา 

 

 
โครงสราง 

  โครงสรางการบริหารงาน โดยแบงออกเปน 4 ฝาย ประกอบดวย 1) ฝายบริหารทั่วไป          

2) ฝายคุมครองสัตวปา 3) ฝายจัดการพื้นที่อนุรักษสัตวปา 4) ฝายสงเสริมและเผยแพร และมีหนวยงานใน

สังกัด 4 หนวยงาน ประกอบดวย 1) เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง 2) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร

ดานตะวันออก 3) เขตรักษาพันธุสัตวปา  แมตื่น 4) เขตรักษาพันธุสัตวปาถํ้าเจาราม  
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หนวยงานภาคสนาม 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อหนวยงาน ประกาศเมื่อ ทองที่ เนื้อที่(ไร) 

1 

เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หนา 13 

เลม111ตอนที่ 11 ก. ลงวันที่ 30 

มีนาคม 2537  

 

อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 1,619,280 

2 

เขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หนา 20 

เลม 100 ตอนที่ 135 วันที่ 19 สิงหาคม 

2526 

อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม และอําเภอแม

ระมาด จังหวัดตาก  

1,500,000 

3 

เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ

นเรศวรดานตะวันออก 

ราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 108 ตอนที่ 

146 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2534 

อําเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี และอําเภอ   

อุมผาง จังหวัดตาก 

2,000,000 

4 

เขตรักษาพันธุสัตวปา            

ถ้ําเจาราม 

ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 107 ตอนที ่15 

ลงวันที่ 23 มกราคม 2533 

อําเภอทุงเสลี่ยม  อําเภอ

ศรีสําโรง  อําเภอบานดาน

ลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

211,250 

อัตรากําลัง 

  อัตรากําลงั 430 คน ประกอบดวย ขาราชการ 13คน ลูกจางประจํา 27 คน พนักงาน

ราชการ 192 คน และพนักงานจางเหมา 197  คน  

 

หนวยงาน 

นักวิชาการ

ปาไม

ชํานาญ

การพิเศษ 

นักวิชาการ

ปาไม

ชํานาญการ 

นักวิชาการ

ปาไม

ปฏิบัติการ 

เจา

พนักงาน

ปาไม

ชํานาญ

งาน 

 

ลูกจางประจํา 

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

จางเหมา 

รวม 

ฝายบริหาร

ทั่วไป 

1 - - 1 - - 3 5 

ฝายจัดการ

พื้นที่อนุรักษ

สัตวปา 

- 1 - - - 1 1 3 
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หนวยงาน 

นักวิชาการ

ปาไม

ชํานาญ

การพิเศษ 

นักวิชาการ

ปาไม

ชํานาญการ 

นักวิชาการ

ปาไม

ปฏิบัติการ 

เจา

พนักงาน

ปาไม

ชํานาญ

งาน 

 

ลูกจางประจํา 

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

จางเหมา 

รวม 

ฝายคุมครอง 

สัตวปา 

- - - 1 1 - 1 3 

ฝายสงเสริม 

และเผยแพร 

- - - 1 1 - 1 3 

ขสป. 

อุมผาง 

- 1 - 1 4 68 63 137 

ขสป. 

ทุงใหญฯ 

- 1 1 1 7 49 37 96 

ขสป. 

แมตืน่ 

- - - 2 9 46 38 95 

ขสป. 

ถ้ําเจาราม 

- - - 1 5 28 53 87 

 

รวม 
1 3 1 8 27 192 19 429 
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หนาที่รบัผิดชอบ 

  สวนอนุรักษสัตวปา มีหนาที่รับผิดชอบสนับสนุนการดําเนินการสํารวจจัดตั้ง เพื่อดําเนินการ

ประกาศเพิกถอนและผนวกพื้นที่เปนเขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา รวมถึงการจัดตั้งสถานีพัฒนา

และสงเสริมการอนุรักษสัตวปา วางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดานสัตวปาและปาไมใหเอื้ออํานวย

ผลประโยชนตอสวนรวมอยางยั่งยืน ดําเนินการวางแผนและมาตรการกําหนดรูปแบบการปฏิบัติงานของงาน

ปองกัน ปรามปราบ งานวิชาการ และงานสงเสริมเผยแพรของเขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา สถานี

พัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชนทั่วไป 

สงเสริมสนับสนุน พัฒนารูปแบบกิจกรรม และการศึกษาที่จะใหความรูและความเขาใจแกประชาชนใหเห็น

คุณคา และประโยชนของทรัพยากรปาไมและสัตวปา จัดทํามาตรการและวิธีการในการตรวจสอบ ประเมินผล

งาน กํากับ ดูแล ควบคุม และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด และปฏิบัติงานรวมกัน

หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย แบงการบริหารภายในเปน 

๔ ฝาย ดังนี้ 

1. ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานดานงบประมาณ การเงิน 

บัญชี และพัสดุ ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และครุภัณฑ รวบรวมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานในสังกัด ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

2. ฝายคุมครองสัตวปา มีหนาที่รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ควบคุม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การอนุญาตดานสัตวปา ประสานงาน รวบรวม รายงานเกี่ยวกับคดี และประสานการสงมอบสัตวปาของกลาง 

ประสานงาน รวมตรวจสอบการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายดานสัตวปาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

3. ฝายจัดการพื้นที่อนุรักษสัตวปา มีหนาที่รับผิดชอบ จัดทําแผนบริหารจัดการพื้นที่ที่

เกี่ยวของดานอนุรักษสัตวปา ประสานงานดานการบริหารจัดการ กํากับ และติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานพื้นที่อนุรักษสัตวปา รวบรวมขอมูล การสํารวจ จัดตั้ง ขยายเขต หรือเพิกถอนพื้นที่อนุรักษสัตวปา 

และพิจารณาการใชประโยชนพื้นที่ ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

4. ฝายสงเสริมและเผยแพร  มีหนาที่รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ควบคุม และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปา สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากร เผยแพร ประชาสัมพันธ สงเสริมใหประชาชน รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการ

สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรสัตวปา รวบรวมและบริการขอมูลวิชาการ ขาวสาร ใหคําปรึกษา จัดทํา

เอกสารเผยแพร จัดนิทรรศการ และใหการถายทอดความรูดานสัตวปา 

  



27 

ปญหาอุปสรรค 

1. เจาหนาที่ไมเพียงพอ ขาดความรูในการปฏิบัติงาน ขาดขวัญกําลังใจ 

2. งบประมาณจํากัด 

3. อุปกรณใชปฏิบัตงิานไมเพียงพอ/ไมทันสมัย 

4. โครงสรางในการบรหิารงานไมชัดเจน 

แนวทางแกไข 

1. เพิ่มอัตรากําลงัเจาหนาที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ  

2. ขอสนับสนุนงบประมาณจากจงัหวัด หรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. รายงานตนสงักัดชี้แจงเหตผุลความจําเปนที่ตองมีอปุกรณใหเพียงพอและทันสมัย เพื่อ

ใหผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล 

4. ปรับปรงุโครงสราง และกําหนดความกาวหนาในเสนทางอาชีพใหชัดเจน 
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(ขอมูลจากสวนอนุรักษสัตวปา) 

ขอมูลประชากรชางเลี้ยงในทองทีจ่ังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 

จังหวัด อําเภอ จํานวนประชากรชางเลี้ยงในปจจุบัน 

(เชือก) 

หมายเหต ุ

ตาก แมระมาด 

แมสอด 

อุมผาง 

สามเงา 

พบพระ 

ทาสองยาง 

เมือง 

วังเจา 

บานตาก 

60 

25 

84 

2 

26 

36 

- 

- 

- 

 

 รวม 233  

สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 

บานดานลานหอย 

คีรีมาศ 

กงไกรลาศ 

สวรรคโลก 

ศรีนคร 

ทุงเสลี่ยม 

เมือง 

ศรีสําโรง 

24 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 รวม 24  

(ขอมูลจากสวนอนุรักษสัตวปา) 

(แกไขตาม หนังสอื สวนอนุรักษสัตวปาที่ ทส 0924.6/552 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553) 
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สวนจัดการตนน้ํา 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

สถานที่ตั้ง  

 สวนจัดการตนน้ํา  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) สํานักงานตั้งอยูที่ ตําบลปามะมวง  

อําเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย 63000 

 โทรศัพท  หมายเลข   0-5551-2453 

 โทรสาร    หมายเลข   0-5555-8046 

 สวนจัดการตนน้ํา  ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามวิสัยทัศน,  พันธกิจ และภารกิจ ของสํานักอนุรักษ

และจัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

แหลงตนน้ําลําธารของประเทศไดรับการอนุรักษฟนฟูและจัดการแบบบูรณาการ  โดยความ

รวมมือของทุกภาคทุกสวน  เพื่อเอื้ออํานวยน้ําที่ดีทั้งปริมาณคุณภาพและระยะเวลาการไหลของน้ํา ใหเปน

รากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และสังคมอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 

 อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

ภารกิจ 

 1. อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศตนน้ํา 

 2. วางแผนการใชทรัพยากรที่ดินในพื้นที่ตนน้ํา 

 3. ปองกันการชะลางพังทลายของดิน ลดปริมาณตะกอนทับถมในแหลงน้ํา  

 4. ศึกษาวิจัยเพื่อนําองคความรูไปประยุกตใชในการอนุรักษฟนฟู และจัดการตนน้ํา 

  5. บริหารจัดการแบบองครวม สงเสริมการมสีวนรวมและปลูกจิตสํานึกประชาชนในพื้นที ่    

โครงสรางและหนาที่รบัผิดชอบ 

 โครงสรางสวนจัดการตนน้ํา  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) มีโครงสรางการบริหารงาน

ภายในสวนจัดการตนน้ํา  ดังนี้ 

 1.  ฝายบริหารทั่วไป   

 2.  ฝายแผนงานและติดตามประเมินผล 

 3.  ฝายฝกอบรมและประชาสัมพันธ 



 

30 

 4.  ฝายขอมูลและสารสนเทศ 

 5.  หนวยงานภาคสนาม  

 1. ฝายบริหารทั่วไป 

 มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป การรายงานตางๆ งานดานแผนงานงบประมาณ 

การเงินบัญชีและอื่นๆ งานดานบุคลากร ควบคุม กํากับ ดูแล อาคารสถานที่ ยานพาหนะและครุภัณฑ 

ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2. ฝายแผนงานและติดตามประเมินผล 

 มีหนาที่รับผิดชอบการจัดทําแผนงานและตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามแผนการปฏิบัติงานและการใชเงินงบประมาณตลอดจนสรุปปญหา/อุปสรรค และจัดทําเอกสารรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน นําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันตอไป 

 3. ฝายฝกอบรมและประชาสัมพันธ 

 มีหนาที่รับผิดชอบดานการจัดฝกอบรม สาธิต และถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการ

ประชาสัมพันธ ประสานงานกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

   4. ฝายขอมูลและสารสนเทศ 

 มีหนาที่รับผิดชอบสํารวจและรวบรวมขอมูลทั้งภายใน และภายนอก ซึ่งจําเปนตอหนวยงาน 

จัดทําเกี่ยวกับขอมูลเพื่อใหเปนสารสนเทศที่พรอมจะใชประโยชน วิเคราะหขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

และทัศนคติของชุมชนตนน้ํา กําหนดรูปแบบ เทคนิค และวิธีปฏิบัติในการจัดระเบียบชุมชน โครงสราง

พื้นฐาน การใชประโยชนที่ดิน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสงเสริมการมีสวนรวมและเครือขายชุมชนตนน้ํา 

ประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก สาธิต และถายทอดเทคโนโลยี ประสานงานกับหนวยงานและองคกรที่

เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5. หนวยงานภาคสนาม 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ใหเปนไปตามแผนงานและ

งบประมาณที่ไดรับมอบหมายจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แบงเปนงานหลักๆ ไดดังนี้ คือ 

  งานบริหารทั่วไป 

  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารดานตางๆ เพื่ออํานวยใหการปฏิบัติงานของแต

ละงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกันอยางเหมาะสม  ไดแก 

1.  งานธุรการและสํานักงานธุรการ 

        มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยการบริหารสํานักงานของหนวยใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  รับผิดชอบการบริหารงานเอกสาร  หนังสือราชการ  ดําเนินการดานการเงินและบัญชีการ

จัดซื้อ-จัดจาง ควบคุมการใชครุภัณฑยานพาหนะ  วัสดุ – อุปกรณ  เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ดูแลการ
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ติดตามสื่อสารระหวางเจาหนาที่ภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น จัดการดูแลรักษาความปลอดภัยของ

สถานที่และทรัพยสินของทางราชการ ควบคุมกํากับใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

   2.  งานบุคคล 

        มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก แตงตั้งเจาหนาที่คนงานในหนวยงาน

กําหนดหนาที่และควบคุมใหเปนไปอยางมีระเบียบวินัยอันดีงาม เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    3.  งานติดตอประสานงานและประชาสัมพันธ 

                          มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานกับหนวยงานอื่น และองคกรชุมชนในพื้นที่

ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพรงานทางวิชาการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหการศึกษาดูงานแก

ผูสนใจ  รวมถึงการประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น 

  งานจัดการลุมนํ้า เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําในขอบเขตพื้นที่

หนวยงานใหสามารถเอื้ออํานวยผลดานน้ํา ทั้งปริมาณและคุณภาพอยางยั่งยืน และจัดทําแผนแมบทพื้นที่ลุม

น้ํารับผิดขอบเสนอหนวยงานที่สังกัด พรอมทั้งเปนผูแทนหนวยงานในระดับอําเภอ  แบงเปนงานยอย  ดังนี้คือ 

1.  งานปองกัน 

       มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกัน มิใหมีการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

เกิดข้ึน  โดยเฉพาะในเขตลุมน้ําช้ันที่ 1 และชั้นที่ 2 โดยการลาดตระเวนสํารวจตรวจสอบ ปองกันไฟปา และ

ดับไฟปา รวมทั้งการแกไขปญหาการใชประโยชนที่ดินที่ไมถูกตอง ใหสอดคลองกับการอนุรักษดิน และน้ํา 

ดําเนินการประสานงานดานการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ร.บ. สงวนและ

คุมครอง  สัตวปา พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติกับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

 

2.  งานฟนฟูระบบนิเวศตนน้ํา 

         มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปลูกปาปรับปรุงตนน้ําในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทําลายอยาง

รุนแรง ไมสามารถฟนตัวเองไดตามธรรมชาติและฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําโดยการทดแทนตามธรรมชาติเพื่อให

ปาธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา และปาละเมาะที่พัฒนาจากไรรางในพื้นที่ตนน้ําลําธารหรือปาตนน้ํา 

เสื่อมโทรม หยอมเล็กหยอมนอย ใหสามารถฟนตัวและพัฒนาการเจริญเติบโตไปสูความเปนปาธรรมชาติ ที่

สมบูรณไดเร็วข้ึน  ดังนี้คือ 

         - การทําแนวกันไฟโดยรอบพื้นที่ 

         - การลาดตระเวนปองกันไฟปา และดับไฟปา 

         - การปลูกเสริม โดยใชกลาไมพันธุด้ังเดิม 5 ชนิดขึ้นไป ปลูกแซม 25 ตน/ไร โดยไมมี

การถางเผา เพื่อเตรียมพื้นที่ และบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 10 ป  
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         - การกอสรางฝายตนน้ําลําธาร เพื่อชวยกักเก็บตะกอน ลดความรุนแรง หรืออัตราเร็ว

ของกระแสน้ํา ทําใหระยะเวลาการไหลของน้ําเพิ่มมากขึ้นทําใหความชุมช้ืนเพิ่มขึ้น และสามารถนําน้ํามาใชใน

พื้นที่เกษตรกรรมบางสวนได 

 

  3.  การปลูกฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ํา  200 ตน/ไร 

  4.  งานสํารวจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

  5.  การเพาะชําหญาแฝก เพื่ออนุรักษดินและน้ํา 

       มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลพื้นฐานทั้งทางกายภาพและขอมูลเศรษฐกิจ  

สังคมของประชากร การรังวัดหมายแนวเขตพื้นที่ปลูกปา ที่ดินทํากิน ดําเนินการปรับปรุงดูแลเสนทาง

คมนาคม ไฟฟา แหลงน้ํา อาคาร สิ่งกอสรางใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

 งานจัดการดานชุมชนมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาการเกษตรปาไมที่สูง พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชากรบนพื้นที่สูง  สงเสริมประชาธิปไตย สรางจิตสํานึกความเปนคนไทย ใหความรู การศึกษาในการมี

สวนรวมของชุมชน เพื่อพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง และสามารถอยูรวมกับปาไดอยาง

เกื้อกูลกัน 

   1.  งานสรางจิตสํานึกแกชุมชน 

      มีหนาที่รับผิดชอบในการใหการศึกษา ใหความรู โดยใชกระบวนการคิด พูด ทํา หรือให

ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษตนน้ํา 

   2. งานจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

     มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการงาน/กิจกรรมของชุมชนในดานการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติใหเปนรูปธรรม สงเสริมกลุมองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็ง สามารถแกไขปญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรไดดวยตนเอง เพื่อใหการพัฒนาชุมชนเปนไปอยางมีสวนรวมและตอเนื่องในขอบเขตลุมน้ํา

ขนาดยอย  มีกฎระเบียบของชุมชนเองในการจัดการพรอมทั้งแกไขปญหาขอขัดแยงในพื้นที่เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  3. งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

     มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร โดย

ดําเนินการพัฒนาการเกษตรปาไมที่สูง ในรูปแบบวนเกษตรอยางยั่งยืน จัดระเบียบการใชที่ดินใหเปนไปอยาง

ถูกหลักการอนุรักษดินและน้ํา สงเสริมการปลูกปาใชสอยชุมชน การจัดตั้งสหกรณหมูบาน ปาไม สงเสริมและ

ประสานงานใหเกิดรายไดนอกภาคเกษตร โดยไมรบกวนทรัพยากรปาไมและไมทําลายสภาพสิ่งแวดลอม 
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โครงการฟนฟูพ้ืนที่ปาตนนํ้า 

        โดยการสงเสริมและสนับสนุนนําแนวพระราชดําริมาใชในการฟนฟูปาไมและการอนุรักษดิน 

และน้ํา เพื่อฟนฟูระบบนิเวศปาไมที่เสื่อมโทรมและมีสภาพวิกฤตใหฟนคืนความอุดมสมบูรณมีสภาพใกลเคียง

ธรรมชาติเดิมโดยเร็ว จนสามารถเอื้ออํานวยประโยชนดานการอํานวยน้ําดานการปองกันอุทกภัยสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีสวนชวยรักษาและเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเปนปจจัย

เกื้อหนุนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติอยางยั่งยืน  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

 

  1. กอสรางฝายตนน้ําลําธารแบบผสมผสาน เพื่อชะลอการไหลของน้ําและเพิ่มความชุมชื่น

แกพื้นที่ 

  2. ทําแนวกันไฟ เพื่ออนุรักษและปองกันพื้นที่ปา 

  3. ประปาภูเขา เพื่อสงเสริม/สนับสนุน ดานสาธารณูปโภคแกชุมชน 

  4. ถังเก็บน้ํา คสล. ขนาดไมต่ํากวา 50 ลบ.ม เพื่อสงเสริม/สนับสนุน ดานสาธารณูปโภคแก

ชุมชน 

  5. บริหารงานและอํานวย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาตามแนวพระราชดําริ 

วัตถุประสงค  เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใหแกองคกรในการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในสวนความรับผิดชอบของสวนจัดการตนน้ํา ดานการจัดการตน

น้ํา มีกิจกรรม  ดังนี้ 

  1. เสริมสรางศักยภาพชุมชนโดยกระบวนการเวทีชาวบาน 

  2. พบปะผูนําชุมชน/อบต.  

  3. ประชาสัมพันธดานการอนุรักษและจัดการตนน้ํา 

  4. ดูแลพื้นที่ปาตนน้ําโดยชุมชนมีสวนรวม  

  5. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะและวัสดุครุภัณฑ 

โครงการสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ  

  เปนการสนองแนวพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ “การ

จัดการใหคนกับปาอยูดวยกันได โดยไมมีราษฎรมีความคิดวา ตรงน้ีเปนเขตปา ตรงน้ีเปนเขตบาน แตให

รูสึกวาเปนปาผืนเดียวกัน  และรูจักรักษาหวงแหนปาเสมือนเปนสมบัติของตนเอง” ทั้งยังเปนการสนองตอ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และนโยบายของรัฐบาล “คนอยู

รวมกับปา” ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  โดยการมีสวนรวมของประชาชนและยึดหลักธรรมภิบาล

และเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษ และลดปญหาความขัดแยงในการใช
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ประโยชนจากทรัพยากรดิน น้ํา  และปาไม  จึงจัดใหมีโครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนใน

พื้นที่ปาอนุรักษ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

  1. เพื่อสงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ ใหมีความสามารถในการ

พิทักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปาอนุรักษ  ใหมีความอุดมสมบูรณและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพื้นที่ปาอนุรักษโดยชุมชนมีสวนรวม ใหมีความอุดม

สมบูรณของระบบนิเวศปาไมทองถิ่นและเกื้อกูลตอความเปนอยูอยางพอเพียงของชุมชน 

  3. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาการมีสวนรวม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชนและประสานงานในลักษณะเครือขายลุมน้ํารวมกับภาครัฐในพื้นที่ปาอนุรักษ 

 

 

พื้นที่ความรับผิดชอบ 

  หนวยงานภาคสนามในสังกัดสวนจัดการตนน้ํา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)           

มีขอบเขตการปฏิบัติภารกิจดานการจัดการตนน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหลัก 4 ลุมน้ํา คือ พื้นที่ลุมน้ําปง พื้นที่ลุมน้ํา

สาละวิน ลุมน้ําแมกลอง และลุมน้ํายม มี  6  หนวยงาน  คือ 

  1. หนวยจัดการตนน้ําดอยมูเซอร  โดยนายเทวินทร  จันทนุปาน  ตําแหนง เจาพนักงานปา

ไมชํานาญงาน  ทําหนาที่หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําดอยมูเซอร อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อยูในเขตอุทยาน

แหงชาติตากสินมหาราช อุทยานแหงชาติลานสาง  และปาสงวนแหงชาติปาแมสอด (อุทยานแหงชาติ

เตรียมการน้ําตกผาเจริญ)  

  2. หนวยจัดการตนน้ําเขื่อนภูมิพล  โดยนายสมบัติ  กลายเจริญ ตําแหนง นักวิชาการปาไม

ชํานาญการ  ทําหนาที่หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําเขื่อนภูมิพล อําเภอบานตาก จังหวัดตาก พื้นที่รับผิดชอบ 

ครอบคลุมทองที่ตําบลทองฟา อําเภอบานตาก, ตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด และตําบลบานนา อําเภอ

สามเงา จังหวัดตาก พื้นที่ประมาณ  172,646.40 ไร  (56.20 %) อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น (สํานัก

อนุรักษสัตวปา) และที่เหลืออยูในเขตปาสงวนแหงชาติแมตื่น    

  3. หนวยจัดการตนน้ําแมเงา  โดยนายสุทิน  วุฒิบุตร ตําแหนง นักวิชาการปาไมชํานาญการ  

ทําหนาที่หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําแมเงา อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่รับผิดชอบอยูในเขตปาสงวน

แหงชาติปาทาสองยางประมาณ  215,625 ไร  ที่เหลืออยูในเขตอุทยานแหงชาติแมเมย   

  4. หนวยจัดการตนน้ําแมกลองนอย-แมกลองใหญ โดยนายพงษกฤต รัตนภาค ตําแหนง     

เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน  ทําหนาที่หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําแมกลองนอย-แมกลองใหญ มีพื้นที่

ครอบคลุมจํานวน 7 หมูบาน พื้นที่ทั้งหมดอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง  

  5. หนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําเย็น  โดยนายนิยม  สะอาดจิตต  ตําแหนงเจาพนักงานปาไม

ชํานาญงาน  ทําหนาที่หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมตื่น  อําเภอแมระมาด,  

ตําบลบานนา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก  อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น  
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  6. หนวยจัดการตนน้ําแมราก  โดยนายสถาพร  สัปปพันธ  ตําแหนงเจาพนักงานปาไมชํา

งาน      ทําหนาที่หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําแมราก อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ครอบคลุม 

จํานวน 14 หมูบาน อยูในเขตรับผิดชอบปาสงวนแหงชาติปาหวยทรวง ปาแมสํา และปาบานตึก และปาสงวน

แหงชาติปาหวยชาง ปาปูเจา 

ตารางแสดงพื้นที่การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสวนจัดการตนนํ้า 
 

หนวยงานในสังกัด ที่ตั้ง เน้ือท่ี (ไร) 

เน้ือท่ี         

(ตร.กม) 

หนวยจัดการตนน้ําดอยมูเซอร ต.ดานแมละเมา อ.แมสอด จ.ตาก 506,343.02 810.15 

หนวยจัดการตนน้ําเขื่อนภูมิพล ต.ทองฟา อ.บานตาก จ.ตาก 372,669.00 596.27 

หนวยจัดการตนน้ําแมเงา ต.แมสอง อ.ทาสองยาง จ.ตาก 281,208.13 449.93 

หนวยจัดการตนน้ําแมกลองนอย -

แมกลองใหญ 

ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก 301,682.50 482.69 

หนวยจัดการตนน้ําแมราก ต.บานตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 400,571.39 640.00 

หนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําเย็น ต.แมตื่น อ.แมระมาด จ.ตาก 183,830.00 294.00 
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อัตรากําลัง  
    สวนจัดการตนน้ํา ปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

(ตาก) ทองที่จังหวัดตาก และทองที่จังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย สวนจัดการตนน้ํา และหนวยจัดการตนน้ํา 6 

หนวย  มีอัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ 2554 ดังนี้ 
 
 

หนวยงานในสังกัด ขาราชการ ลูกจางประจํา 

พนักงาน 

ราชการ 

พนักงาน 

จางเหมา 

สวนจัดการตนน้ํา 3 - 2 2 

หนวยจัดการตนน้ําดอยมูเซอร 1 - 6 15 

หนวยจัดการตนน้ําเขื่อนภูมิพล 1 - 2 6 

หนวยจัดการตนน้ําแมเงา 1 - 6 5 

หนวยจัดการตนน้ําแมกลองนอย-แมกลองใหญ 1 - - 6 

หนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําเย็น 1 - - 6 

หนวยจัดการตนน้ําแมราก 1 1 - 7 

รวม 9 1 16 47 
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สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา 

1.  ชื่อหนวยงาน 

 สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา  สังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.  ยุทธศาสตร 

 บรหิารจัดการไฟปา โดยการมสีวนรวมของประชาชนอยางมปีระสิทธิภาพ และยั่งยืน 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการจัดการดานไฟปา 

 

3.  วิสัยทัศน 

“พื้นที่อนรุักษสมบรูณบนพื้นฐานการมสีวนรวมของทุกภาคสวน” 

4.   พันธกิจ 

 บรหิารจัดการแกไขปญหาไฟปาในพื้นทีป่าอนุรักษ 

 ประชาสมัพันธสรางจิตสํานึก  เพือ่ใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการแกไขปญหาไฟปา 

 พัฒนาจัดทําฐานขอมูล  และบรกิารขอมลูดานไฟปา 

5.  ภารกิจ 

 รณรงคประชาสัมพันธปองกันไฟปา  การควบคุมและการดบัไฟปา 

 กําหนดแผนปฏิบัติการ การกํากบั ควบคุม ดูแลและประสานงานดานการควบคุมไฟปา  

 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานดานการควบคุมไฟปาของหนวยงานในความรบัผิดชอบ 

 ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการ และเทคนิคดานการจัดการและควบคุมไฟปา 
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6.  หนวยงานในสังกัด 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          

                                                                   ฝายอํานวยการ 

               ฝายแผนงานและวิชาการ 

                            ฝายปฏิบัติการไฟปา 

 

 

 

            สถานีควบคุมไฟปาตาก               สถานีควบคุมไฟปาสุโขทัย                                  

            ศูนยปฏิบัติการไฟปาตาก              สถานีควบคุมไฟปาถ้ําเจาราม                   

            สถานีควบคุมไฟปาแมสอด     สถานีควบคุมไฟปาศรีสัชนาลัย                      

            สถานีควบคุมไฟปาอุมผาง   

 

7.  อัตรากําลัง 

หนวยงาน ขาราชการ 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

ราชการ รวม 

สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา 3 - 2 5 

สถานีควบคุมไฟปาตาก 1 2 3 6 

สถานีควบคุมไฟปาแมสอด 2 - 3 5 

สถานีควบคุมไฟปาอุมผาง 2 - 1 3 

สถานีควบคุมไฟปาสโุขทัย 1 2 10 13 

สถานีควบคุมไฟปาศรสีัชนาลัย 1 - - 1 

สถานีควบคุมไฟปาถ้ําเจาราม 1 - - 1 

รวม 11 4 19 34 

 

  

สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา 

ทองที่จงัหวัดตาก ทองที่จงัหวัดสุโขทัย หนวยงานสนับสนุน 
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8. แผนและมาตรการเตรียมความพรอมรับมือสถานการณไฟปา 

การเตรียมการกอนฤดูไฟปา 

1. จําแนกพื้นทีเ่สี่ยงตอการเกิดไฟปาออกเปน 2 ระดับ คือ สงู และปานกลาง ในพื้นที ่

จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในการวางแผนการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

จังหวัด 

พื้นที่ปาไม 

(ตร.กม.) 

สูง 

(ตร.กม.) 

ปานกลาง 

(ตร.กม.) 

ตาก 

สุโขทัย 

12,669.76 

6,596.10 

9,001.78 

1,578.92 

3,667.98 

1,578.92 

 ประชาสัมพันธประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่องสถานการณไฟปา  

พ.ศ. 2556 ไปยังหนวยงานตางๆ และประชาชนในพื้นที่ 

                3. ประสานจังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย ออกประกาศจังหวัด เรื่อง กําหนดเขตควบคุมไฟปา

ในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปา 

                4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือขายการแกไขปญหาไฟปาภาคประชาชน และการสรางเครือขาย

หนวยงานภาครัฐ ประชาชน และองคกรทุกภาคสวน เพื่อแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา 

                5. จัดทําแผนระดมพลดบัไฟปา ระดบัจงัหวัด ระดับพื้นที ่

                6. จัดทําคําสัง่ ใหเจาหนาที่ปฏบิัติงานประจําศูนยเฉพาะกิจควบคุมไฟปา ตามแผนระดมพลดับ

ไฟปาในพื้นที่รบัผิดชอบของสํานักบริหารพื้นทีอ่นุรักษที่ 14 

                7. จัดทําคําสั่งใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนยเฉพาะกิจควบคุมไฟปา  โดยบูรณาการสนธิกําลังใน

พื้นที่ที่รับผิดชอบ ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

การปองกันไฟปา 

                  1. ดําเนินการรณรงคปองกันไฟปาทุกรูปแบบผานสื่อ ทุกแขนงเพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชน รัก

และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแผนในการรณรงคปองกันไฟปา จํานวน 534  ครั้ง 

                  2. ดําเนินการจัดทําแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปา 

                  3. สอดแทรกความรูดานการควบคุมไฟปาในทุกระดับการศึกษา 

                  4. สงเสริมการใชเศษสิ่งเหลือทางการเกษตรแทนการเผา เชน การทําปุยหมัก 

                   5. ประสานกับกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เพื่อการปองกันการเกิดไฟปาจาก      

ริมทางหลวงแลวลุกลามเขาพื้นที่ปา 

                  6.ประสานผูนําทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อหาขาวบุคคลที่บุกรุกทําลาย ทรัพยากรปาไม 

ลาสัตว หาของปา และเผาปาเปนประจํา พรอมทั้งสรางความเขาใจ หรือใหคําแนะนํา หรือดําเนินคดีตาม

กฎหมาย 
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                  7. ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน จัดรายการวิทยุ   “คนรักปา”   เพื่อสรางแรงจูงใจและแนว

รวมในการปองกันไฟปา และพยากรณสถานการณไฟปาเพื่อแจงเตือนภัยลวงหนาตอสาธารณชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟปา ใหประชาชนไดรับทราบทั่วกัน 

การเตรียมความพรอมในการดับไฟปา 

  1. พยากรณสถานการณไฟปา เพื่อแจงเตือนภัยลวงหนาตอสาธารณชนและหนวยงานที่

เกี่ยวของ โดยเผยแพรผาน Website www.dnp.go.th/forestfire และจัดทําปายดัชนีไฟปาคาดการณ

ความรุนแรงของไฟปาแตละวันบริเวณหนาหนวยงานควบคุมไฟปา 

 2. รับแจงเหตุไฟปา สวนกลางสายดวนหมายเลข 1362 ตลอด 24 ช่ัวโมง ศูนยรับ แจงเหตุ

ไฟปาสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  14   หมายเลข 055-511854  สถานีควบคุมไฟปาตาก หมายเลข  

055-500144 สถานีควบคุมไฟปาแมสอด หมายเลข 055-801575 สถานีควบคุมไฟปาอุมผาง หมายเลข 

055-500154  สถานีควบคุมไฟปาสุโขทัย หมายเลข 085-6535499 และศูนยปฏิบัติการไฟปาตาก 

หมายเลข 055-505070  

3.จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและประสานงานการควบคุมไฟปาขึ้นที่สวนควบคุมและ ปฏิบัติการ  

ไฟปา หมายเลขโทรศัพท 055-511854   ติดตอทาง e-mail : firetak14@hotmail.com 

4 จัดทําเครือขายอาสาสมัครปองกันไฟปาประจําหมูบาน 

5.จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปาเพื่อปฏิบัติงานดับไฟปาใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ทองที่จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย  

6.ประมวล วิเคราะหขอมลู และตรวจสอบจุด Hotspots จากดาวเทียม Terra และ Aqua 

เพื่อใชเปนขอมูลในการควบคุมไฟปา 

7. จังหวัดจัดตั้ งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาไฟปาในฤดูแลง  

ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเปนศูนยกลางในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติของ

ทุกหนวยงานในจังหวัด 
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การดับไฟปา 

                  1.การดับไฟปาเบื้องตนโดยหนวยงานของพื้นที่หนวยงานภาคสนามทุกหนวยงานในสังกัดสํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 ดําเนินการลาดตระเวน ตรวจปราบปรามการบุกรุก แผวถาง และจุดไฟเผาปาใน

พื้นที่รับผิดชอบอยางเขมขนหากพบเห็นหรือไดรับแจงเหตุไฟไหมปาใหรีบดําเนินการดับไฟดวยตนเองทันที 

และหากสถานการณไฟปาคาดวาจะรุนแรงใหประสานงานหนวยงานควบคุมไฟปา และหนวยงานอื่นๆ ตามแผน

ระดมพลดับไฟปาตอไป 

                  2. การดับไฟปาโดยหนวยงานควบคุมไฟปา สถานีควบคุมไฟปา และหนวยควบคุมไฟปาใน

พื้นที่สงกําลงัพลเขาดับไฟปาในพื้นทีร่ับผิดชอบของหนวยงานและสงกําลังพลสนบัสนุนแกหนวยงานอื่นๆ ที่

รองขอ 

                  3.การดับไฟปาในสถานการณวิกฤติทกุหนวยงานบูรณาการเขาทําการดับไฟตามแผนระดมพล

ดับไฟปา โดยมีหนวยปฏิบัติการพิเศษดับไฟปา (หนวยเสือไฟ) ซึง่เปนหนวยปฏิบัตกิารพเิศษเคลื่อนที่เร็ว 

สมรรถนะสูง คอยสนบัสนุนการดบัไฟ 
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9. ขอมูลและสถิติการเกิดไฟปา 

ตารางการเกิดไฟปาในทองท่ีหนวยงานควบคุมไฟปา 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2545 – 2555 

ปงบ 

ประมาณ 

หนวย

นับ 

จ.ตาก จ.สุโขทยั  

รวม 

 

หมาย

เหตุ 

สถานีฯ 

ตาก 

สถานีฯ 

แมสอด 

สถานีฯ 

อุมผาง 

สถานีฯ 

สุโขทัย 

2545 ครั้ง/ไร 110/1,371 142/1,055 99/1,285 163/1,832 514 /5,543  

2546 ครั้ง/ไร 66/615 135/942 44/614 35/654 280 /2,825  

2547 ครั้ง/ไร 72/1,587 125/814 74/2,388 99/1,129 370 /5,918  

2548 ครั้ง/ไร 92/902 148/754 88/648 70/1,425 389 /3,729  

2549 ครั้ง/ไร 25 /313 157 /919 68/449 26/324 276 /2,005  

 

 

2550 ครั้ง/ไร 75/1,324 136/752 118/924 86/689 415/3,689  

2551 ครั้ง/ไร 46/481 107/656 59/295 57/737 269/2,169  

2552 ครั้ง/ไร 50/481 88/547 36/756 50/583 224/2,759  

2553 ครั้ง/ไร 105/869 94/596 69/429 81/808 268/2,702  

2554 ครั้ง/ไร 20/194 48/394 22/186 8/74 98/848  

2555 ครั้ง/ไร 26/241 70/505 53/456 13/92 162/1,294  
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สถิติการเกิดไฟปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เดือน 
จ.ตาก จ.สุโขทยั รวม 

หมายเหต ุ
ครั้ง ไร ครั้ง ไร ครั้ง ไร 

ตุลาคม 2554 - - - - - -  

พฤศจิกายน 2554 - - - - - -  

ธันวาคม 2554 - - - - - -  

มกราคม 2555 11 84 - - 11 84  

กุมภาพันธ  2555 87 734 1 1 88 735  

มีนาคม  2555 47 365 11 76 58 441  

เมษายน  2555 3 16 1 15 4 31  

พฤษภาคม   2555 1 3 - - 1 3  

มิถุนายน   2555 - - - - - -  

กรกฎาคม   2555 - - - - - -  

สิงหาคม  2555 - - - - - -  

กันยายน   2555 - - - - - -  

       รวม 149 1,202 13 92 162 1,294  

ตารางแสดงสาเหตุการเกิดไฟปา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สาเหต ุ
สถิติการเกิดไฟปา 

หมายเหต ุ
ครั้ง ไร 

1. หาของปา 36 289  

2. เผาไร 27 198  

3. ไมทราบ 66 485  

4. ลาสัตว 32 316  

5. ความขัดแยง - -  

6. นักทองเที่ยว - -  

7. เลี้ยงสัตว - -  

8.อุบัติเหต,ุประมาท,เลินเลอ - -  

9. การลักลอบทําไม 1 6  

10. อื่นๆ - -  

รวม 162 1,294  
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รายงานการเกิดไฟปารายเดือนประจําป 

ปงบประมาณ 2556 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 

สํานักพื้นทีอ่นุรักษที่ 14(ตาก) อําเภอเมือง จงัหวัดตาก 

เดือน จํานวน(ครั้ง) จํานวน(ไร) ครั้ง(รอยละ) พื้นที่(รอยละ) 

มกราคม 1 6 0.96 0.50 

กุมภาพันธ 19 197 18.27 16.29 

มีนาคม 71 877 68.27 72.54 

เมษายน 11 109 10.58 9.02 

พฤษภาคม 2 20 1.92 1.65 

รวม 104 1,209 100 100 

 

ตารางแสดงสาเหตุการเกิดไฟปาประจําป (ฟป.3) 

ปงบประมาณ 2556 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 

สํานักพื้นทีอ่นุรักษที่ 14(ตาก) อําเภอเมือง จงัหวัดตาก 

สาเหต ุ

สถิติการเกดิไฟปา สถิติการเกดิไฟปาสะสม 

ครั้ง ไร ครั้ง ไร 

1. เผาไร 12 99 12 99 

2.หาของปา 29 401 29 401 

3.ลาสัตว 3 22 3 22 

4.เลี้ยงสัตว 6 55 6 55 

5.นักทองเที่ยว 0 0 0 0 

6.ความขัดแยง 0 0 0 0 

7.การลักลอบทําไม 3 13 3 13 

8.อุบัติเหตุ,ประมาท,เลินเลอ 0 0 0 0 

9.ไมทราบสาเหตุ 50 469 50 469 

10.อื่นๆ 1 150 1 150 

รวม 104 1,209 104 1,209 
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11. สภาพปญหาและอุปสรรค 

ในปจจุบัน สถานการณไฟไหมปาเกิดถี่ขึ้นกวาเดิม สงผลเสียหายตอสิ่งมีชีวิตตางๆ  สิ่งแวดลอม  

ตลอดจนมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก อันเนื่องมาจากภาวะโลกรอน  ดังจะเห็นได

จากตอนตน ป พ.ศ.2555 เกิดปญหามลภาวะ หมอกควันจากไฟไหมปาในภาคเหนือของประเทศเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก และเกิดไฟปาเพิ่มมากขึ้นในปาอนุรักษที่เปนอุทยานแหงชาติ และ

เขตรักษาพันธุสัตวปา 

ปญหาอุปสรรค  

 1. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ สวนใหญจะทําการเกษตร เพาะปลูกเปนหลัก นอกจากนั้นก็จะมี   

เขาปา หาของปา ทําไม ลาสัตว บาง  ซึ่งในปจจุบันพื้นที่ทําการเกษตรนั้นมีไมเพียงพอตอการเพิ่มจํานวนของ

ประชากรในพื้นที่ ทําใหเกิดการบุกรุก แผวถาง ทําลายพื้นที่ปาไมโดยการจุดไฟเผาปา ซึ่งเปนวิธีที่ทํากันมาก

ที่สุด  เนื่องจากประหยัดคาใชจายและสะดวกรวดเร็ว  สรางความเสียหายใหกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมมาก 

และในพื้นที่รับผิดชอบของแตละสถานี น้ันจะมีชนเผาชาวเขา กระเหรี่ยง พมา เขามารับจางทํางาน มีการใช

ภาษาพูดที่แตกตางกัน  การสื่อสารเปนไปดวยความลําบากในการที่จะสรางความเขาใจกัน ซึ่งพวกนี้จะไมได

ใหความสนใจเรื่องความเสียหายหรืออื่นๆ นอกจากปากทองของตนเอง   

 2. เมื่อเกิดไฟไหมปาลุกลามจะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากสภาพภูมิ

ประเทศเปนพื้นที่ภูเขาสูงชัน อุดมไปดวยทรัพยากรปาไม ทําใหมีปริมาณเชื้อเพลิงสะสมมาก เมื่อเกิด ไฟไหม

จะมีความรุนแรงมาก  

 3. ในการปฏิบัติของหนวยงานควบคุมไฟปา ก็ไดทําการประสานขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ 

และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอยูเสมอ ซึ่งก็ไดรับความรวมมือบางแตก็ยังไมดีเทาที่ควร  ทั้งที่ไดพยายาม

แกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ มาโดยตลอดแตในปจจุบัน หลายๆคน หลายๆฝาย โดยเฉพาะประชาชน 

ชาวบาน ยังมองวาปญหาไฟปายังเปนเรื่องที่ไกลตัวของเขาอยู จึงไมไดใหความสําคัญหรือสนใจ  

แนวทางการแกไข  

1. ในการปฏิบัติงานของหนวยงานควบคุมไฟปา นั้น  มุงเนนไปที่การแกปญหาที่ตนเหตุมากกวาที่

ปลายเหตุ  โดยการทําความเขาใจกับประชาชน เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของแตละสถานี ปลูกสราง

จิตสํานึกที่ดีในการใหความรวมมือปองกันไฟปา ไมจุดไฟเผาปาเพื่อผลประโยชนเล็กๆ นอยๆ ของตนเอง  ให

คํานึงถึงผลเสียหายมากมายที่จะเกิดขึ้นกับสวนรวม  กอนที่จะเขาไปพูดคุยทําความเขาใจนั้น  เจาหนาที่จะ

เขาไปชวยเหลือ พัฒนาหมูบาน ชุมชน วัด และสถานที่ตางๆ  จากนั้นจึงคอยสอดแทรกขอความรวมมือในการ

ชวยกันปองกันไฟปา  บอกใหทราบถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจุดไฟเผาปา 
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2. ไดทําการชิงเผา กําจัดเชื้อเพลิงซึ่งจะชวยลดความรุนแรงของไฟได   ไดเนนย้ํากับหนวยงาน

ควบคุมไฟปา ซึ่งไดช้ีแจงทําความเขาใจกับหนวยงานตางๆ ของรัฐ ผูใหญบาน กํานัน และประชาชนในพื้นที่

รับผิดชอบแลว 

 3.ในการปฏิบัติของหนวยงานควบคุมไฟปา ไดทําการประสานขอความรวมมือจากผูนําทองถิ่นตางๆ 

และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะประชาชน ที่อาศัยอยูใกลแนวเขตปาอนุรักษ เพื่อจัดตั้งเครือขาย

การแกไขปญหาไฟปาภาคประชาชน โดยมีเจาหนาที่ของรัฐใหคําแนะนํา และสนับสนุนดานวิชาการควบคุม 

ไฟปา ทําใหการมีสวนรวมในการปองกันไฟปา เปนรูปธรรม ย่ิงขึ้น  

 4. ใหหนวยงานทางปกครองเปนผูนําในการบังคับใชกฎหมายลงโทษผูจุดไฟเผาปาอยางเด็ดขาด 

สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา มีสถานีควบคุมไฟปาในสังกัด จํานวน 6 สถานี ดังน้ี  

 1. สถานีควบคุมไฟปาตาก ที่ตั้งบริเวณเขามิสกอก ถนนพหลโยธิน ระหวางหลักกิโลเมตรที่ 397-

398  บานประดาง ตําบลประดาง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 63000  โทรศัพท 0-5589-6642  มีเนื้อที่

รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงานฯ จํานวน 250,000 ไร หรือ 400 ตารางกิโลเมตร อยูในเขตอุทยานแหงชาติ

ตากสินมหาราช อุทยานแหงชาติลานสาง และเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น การบริหารจัดการในชวงฤดู   ไฟ

ปา ไดจัดตั้งหนวยดับไฟปาเคลื่อนที่ 2 จุด คือ หนวยดับไฟปาลานสาง และ หนวยดับไฟปาดอยมูแซอร  

 2. สถานีควบคุมไฟปาแมสอด ที่ตั้งบรเิวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 105 (ตาก-แมสอด) ระหวาง

หลักกิโลเมตรที่ 72-73  บานหวยหินฝน หมูที่ 6 ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 63110  โทรศัพท  0-

5580-1575  มีเนื้อที่รบัผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงานฯ จํานวน 250,000 ไร หรือ 400 ตารางกิโลเมตร อยูในเขต

อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช(บางสวน) อุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ อุทยานแหงชาติขุนพะวอ และเขต

รักษาพันธุสัตวปาแมตื่น(บางสวน) การบริหารจัดการในชวงฤดูไฟปา ไดจัดตั้งหนวยดับไฟปาเคลื่อนที่ 2 จุด คือ 

หนวยดับไฟปาแมสอด และ หนวยดับไฟปาแมละเมา  

 3. สถานีควบคุมไฟปาอุมผาง ที่ตั้งบริเวณถนนสายอุมผาง-แมจัน บานเดอลอคี หมูที่ 3 ตําบลหนอง

หลวง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 63160  โทรศัพท 0-5550-0154 มีเนื้อที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 187,500 ไร หรือ 300 ตารางกิโลเมตร อยูในเขตเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง และเขตรักษาพันธุสัตว

ปาทุงใหญนเรศวร ดานตะวันออก อําเภออุมผาง จังหวัดตาก  

 4. สถานีควบคุมไฟปาสุโขทัย ที่ตั้งอยูบรเิวณอางเกบ็น้ําสรดีภงส (ทํานบพระรวง) ซึง่เปนเขื่อนเกา

สมัยสุโขทัย หมูที่ 8  ตําบลเมืองเกา อําเภอเมอืง จังหวัดสุโขทัย 63110  โทรศัพท 08-5653-5499  มีเนื้อที่

รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงานฯ จํานวน 187,500 ไร หรือ 300 ตารางกิโลเมตร อยูในอทุยานแหงชาติ

รามคําแหง    



47 

          5. สถานีควบคุมไฟปาศรีสัชนาลัย  ที่ตั้งอยูบรเิวณบานบึงอาว หมูที่ 8  ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่

ยม  จังหวัดสุโขทัย   โทรศัพท 08-5622-7484  มีเนื้อที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงานฯ จํานวน 133,250  

ไร  อยูในเขตอุทยานศรีสัชนาลัย   

         6. สถานีความคุมไฟปาถ้ําเจาราม ที่ตัง้อยูตําบลวังน้ําขาว  อําเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  

โทรศัพท  08-1886-3102  มีเนื้อที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงานฯ จํานวน 67,896 ไร หรือ อยูในเขตรักษา

พันธุสัตวปาถ้ําเจาราม    
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สวนอนรุักษและปองกันทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1.  ฝายบริหารทั่วไป  มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป  งานดาน 

แผนงาน  งบประมาณ  การเงิน  บัญชีและพัสดุ  งานดานบุคลากร  รวบรวมจัดเก็บขอมูลสถิติแบบรายงานตาง 

ๆ  รายงานกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่

ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

                     2.  ฝายปองกันและปราบปราม  มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน  ประสานงานกับสายตรวจ

ปราบปราม  หนวยปองกันรักษาปา  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ปฏิบัติงาน  สืบสวน  สอบสวน  รวบรวมขอมูล

ขาวสารสถานการณตาง ๆ  ดานการปาไม  ตรวจสอบขอเท็จจริง  หนังสือรองเรียน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

แผนการใชอากาศยานบินตรวจสอบสภาพปา   จัดทําโครงการฝกอบรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  และปฏิบัติงานอื่น 

ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย   

3.  ฝายคดีและของกลาง  มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน  รวบรวมรายงานผลคดี  เรงรัด  

ติดตามผลคดี  รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในการกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยการปาไม  

ดําเนินการจัดทําสารบบคดี  บัญชีไมของกลาง  ขอมูลทางคดีและรายงานสถิติตาง ๆ  ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ

สํานักบริหารพื้นทีอ่นุรักษที่ 14 (ตาก) 

สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร

ฝายบริหารทั่วไป ฝายปองกันและปราบปราม ฝายคดีและของกลาง ฝายประชาสัมพันธและการขาว 

 ศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปา

ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร

ในพื้นที่ปาอนุรกัษอยางยั่งยืนเพื่อ

ลดภาวะโลกรอน 

พันธและการขาว 

สายตรวจปราบปรามสายที่  1 

สายตรวจปราบปรามสายที่  2 

สายตรวจปราบปรามสายที่  3 

ฐานปฏิบัติการปองกันรักษาปาอําเภออุมผาง 
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กับโรงงานอุตสาหกรรมไม  และการดําเนินงานเกี่ยวกับไมนําเขาจากตางประเทศ   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่

ผูบังคับบัญชามอบหมาย   

4. ฝายประชาสัมพันธและการขาว  มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน  ประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อรวบรวมรายงานขอมูลขาวสารสถานการณตาง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ  ตรวจสอบขาว

หนังสือพิมพ  ชี้แจงขาวหนังสือพิมพ  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  ให

หนวยงานหรือบุคคลอื่นทราบ  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

สายตรวจปราบปรามสายที ่1   มีหนาทีร่ับผิดชอบ  ดังนี ้

   1.  ตรวจปราบปรามปองกันการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมและสัตวปา

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ในพื้นที่อุทยานแหงชาติแมเมย  อุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ  อุทยาน

แหงชาติขุนพระวอ  วนอุทยานพระธาตุหวยลึก  อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช  (ในสวนที่อยูในเขต

อําเภอแมสอด)  เขตรักษาพันธุส ัตวปาแมตื ่น (ในสวนที่อยู ในเขตอําเภอแมระมาด)  พื้นที ่ปาเพื่อการ

อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2528  ( ลุมน้ําปง-วัง )  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ

วันที่  21 กุมภาพันธ  2538  (ลุมน้ําชายแดน ) และในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานภาคสนามในสังกัดสํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษที่14 (ตาก)  ที่มีการปลูกพื้นฟูสภาพปาและโครงการตาง  ๆ  ดังนี้  หนวยจัดกาตนน้ําดอย

มูเซอร  สวนปาแมทอ (สวนที่อยูในเขตอําเภอแมสอด)  สวนปาพะวอ  สวนปาทาสองยาง  สวนปาแมหละ  สวน

ปาชองแคบ  โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ  โครงการฟนฟูสภาพปาบานอุมเปยมหนวยที่ 1-5  โครงการ

ฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมบานถํ้าเสือ  โครงการปลูกปาชดเชยดวยเงินนอกงบประมาณ (ปาแมสอด)  โครงการ

ปลูกปาชดเชยดวยเงินนอกงบประมาณในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมระมาด  หนวยจัดการตนน้ําแมเงา  โครงการ

ปาซับนํ้าคีรีราษฏร  โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินคีรีราษฏร  โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะ

พื้นที่จังหวัดตาก และโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานมอโกโพคี  จังหวัดตาก  ทองที่อําเภอแม

สอด  อําเภอแมระมาด  อําเภอทาสองยาง  และอําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

   2.  ตรวจปราบปรามการลักลอบคาสัตวปาและของปา ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให

เขมงวด  กวดขัน  สืบสวน  ตรวจสอบรานคาอาหารปา  การคาสัตวปาในบริเวณตลาดสด  ตลาดนัด  

ตลาดตามแนวชายแดน  และในบริเวณแหลงทองเที่ยวที่จําหนายของที่ระลึกจากซากของสัตวปาในทองที่

อําเภอแมสอด  อําเภอแมระมาด อําเภอทาสองยาง  อําเภอพบพระ  และอําเภออุมผาง  จังหวัดตาก 

   3.  การปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนระหวางประเทศใหประสานการ

ปฏิบัติงานกับหนวยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของโดยใกลชิด 

   4.  ใหตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดรับอนุญาตให

ดําเนินการกอสรางปกเสาพาดสายไฟฟาแรงสูงขนาด 115  กิโลโวลต  สายตาก - แมสอด  ซึ่งอยูในความ

รับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  โดยสม่ําเสมอเนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมีเสนทางลําลองจาก

พื้นที่ปาถึงหมูบานได  และมีการบํารุงรักษาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยอยูตลอดเวลา   ทําใหเปน

เสนทางที่ทางราษฎรในพื้นที่ใชเปนเสนทางในการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยูเสมอ 
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   5.  สืบสวนหาขาว  ตรวจสอบขอมูลขาวสาร การกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปา

ไมที่เกี่ยวของ   

 6.  ประชาสัมพันธรณรงคการปองกันรักษาปาตามชุมชน  หมูบาน  วัด   

โรงเรียน  ในพื้นที่รับผิดชอบ 

   7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย   

  สายตรวจปราบปรามสายที ่2   มีหนาทีร่ับผิดชอบ  ดังนี ้

   1. ตรวจปราบปรามปองกันการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม และสัตวปา

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ในพื้นที่อุทยานแหงชาติลานสาง  อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช (ในสวนที่อยู

ในเขตอําเภอเมือง)  เขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น  (ในสวนที่อยูในเขตอําเภอบานตาก  อําเภอสามเงา) 

วนอุทยานแกงหวยตาก  วนอุทยานน้ําตกหวยแมไข  วนอุทยานไมกลายเปนหิน  พื้นที่ปาเพื่อการ

อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2528  (ลุมน้ําปง-วัง)  และในพื้นที่รับผิดชอบ

ของหนวยภาคสนามในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่14 (ตาก)  ที่มีการปลูกฟนฟูสภาพปา  และ

โครงการตาง ๆ ดังนี้  หนวยจัดการตนน้ําเขื่อนภูมิพล  หนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําเย็น  สวนปาแมทอ  

(สวนที่อยูในเขตอําเภอเมือง)  สวนปาแมตื่น สวนปาแมละมุก  โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ

ฯ  โครงการปลูกปาชดเชยดวยเงินนอกงบประมาณในเขตปาสงวนแหงชาติประดาง-วังเจา  โครงการ

ปลูกปาชดเชยดวยเงินนอกงบประมาณในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมทอ-หวยตากฝ งขวา  และ

ศูนยวิจัยการปาไมตากทองที่อําเภอเมืองตาก  อําเภอบานตาก  อําเภอสามเงา  อําเภอวังเจา  จังหวัด

ตาก  

   2.  ตรวจปราบปรามการลักลอบคาสัตวปาและของปาในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยให

เขมงวด  กวดขัน  สืบสวน  ตรวจสอบรานคาอาหารปา, การคาสัตวปาในบริเวณตลาดสด, ตลาดนัดและบริเวณ

แหลงทองเที่ยวที่จําหนายของที่ระลึกจากซากของสัตวปา ในทองที่อําเภอเมือง  อําเภอบานตาก  อําเภอ

สามเงา และอําเภอวังเจา  จังหวัดตาก 

3.  ใหตรวจสอบควบคมุพื้นที่ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ไดรับ 

อนุญาต ใหดําเนินการกอสรางปกเสาพาดสายไฟฟาแรงสูง  ขนาด 115  กิโลโวลต  สายตาก – แมสอด  ซึ่งอยูใน

ความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  โดยสม่ําเสมอเนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมเีสนทางลาํลอง

จากพื้นที่ปาถึงหมูบานได  และมีการบํารุงรักษาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยอยูตลอดเวลา   ทําให

เปนเสนทางที่ทางราษฎรในพื้นที่ใชเปนเสนทางในการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยูเสมอ 

   4.  สืบสวนหาขาว  ตรวจสอบขอมูลขาวสาร  การกระทําผดิกฎหมายวาดวยการปา

ไมที่เกี่ยวของ 
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   5.  ประชาสมัพนัธรณรงคการปองกนัรกัษาปาตามชุมชน  หมูบาน  วัด  โรงเรียนใน

พื้นที่รบัผิดชอบ 

   6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย 

  สายตรวจปราบปรามสายที ่3   มีหนาทีร่ับผิดชอบ  ดังนี ้

   1. ตรวจปราบปรามปองกันการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม  และสัตวปา

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ในพื้นที่อุทยานแหงชาติรามคําแหง  อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย  เขตรักษาพัน

สัตวปาถ้ําเจาราม  วนอุทยานถ้ําลม-ถ้ําวัง  พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม  

2529 (ลุมน้ํายม-นาน ) และในพื้นที ่รับผิดชอบของหนวยงานภาคสนามในสังกัด  สํานักบริหารพื ้นที่

อนุรักษที่ 14 (ตาก)  ที่มีการปลูกฟนฟูและโครงการตาง ๆ  ดังนี้  หนวยจัดการตนน้ําแมราก  โครงการ

ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ  จังหวัดสุโขทัย  สวนรุกชาติ

เขาดินไพรวัน  โครงการปลูกฟนฟูพื้นที่ปาที่ประสบภัยธรรมชาติ  จังหวัดสุโขทัย  โครงการพัฒนาลุมน้ํา

ยม  และโครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติแมสิน-แมสาน  และแมสูงฝงซาย  ทองที่อําเภอทุงเสลี่ยม  

อําเภอศรีสัชนาลัย  อําเภอคีรีมาศ  และอําเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย   

 2.  ตรวจปราบปรามการลักลอบคาสัตวปาและของปา  ในพื้นที่รับผิดชอบโดยให

เขมงวด  กวดขัน  สืบสวน  ตรวจสอบ รานคาอาหารปา, การคาสัตวปาในบริเวณตลาดสด  ตลาดนัดและ

บริเวณแหลงทองเที่ยวที่จําหนายของที่ระลึกจากซากของสัตวปา ในทองที่จังหวัดสุโขทัย 

 3.  สืบสวนหาขาว  ตรวจสอบขอมูลขาวสารการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไม     

ที่เกี่ยวของ 

   4.  ประชาสัมพันธรณรงคการปองกันรักษาปาตามชุมชน  หมูบาน  วัด  โรงเรียน  

ในพื้นที่รับผิดชอบ 

   5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย  

ฐานปฏิบัติการปองกันรักษาปาอําเภออุมผาง  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

  1.  ตรวจปราบปรามปองกันการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม  และสัตวปารวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง  เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออกวน

อุทยานถ้ําตะบิ วนอุทยานน้ําตกปะหละทะ  พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ  

2538  (ลุมน้ําชายแดน)  และในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานภาคสนามในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

(ตาก)  ที่มีการปลูกฟนฟูสภาพปาและโครงการตาง ๆ ดังนี้ หนวยจัดการตนน้ําแมกลองนอย-แมกลองใหญ  

และโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ทองที่อําเภออุมผาง  จังหวัดตาก   
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  2.  ตรวจปราบปรามการลักลอบคาสัตวปาและของปาในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยใหเขมงวด  

กวดขัน  สืบสวน  ตรวจสอบรานคาอาหารปา   การคาสัตวปาในบริเวณตลาดสด  ตลาดนัด  ตลาดตาม

แนวชายแดน  และบริเวณแหลงทองเที่ยวที่จําหนายของที่ระลึกจากซากของ            สัตวปา  ในทองที่

อําเภออุมผาง  จังหวัดตาก 

  3.  การปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนระหวางประเทศ  ใหประสานการ

ปฏิบัติงานกับหนวยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของโดยใกลชิด 

  4.  สืบสวนหาขาว  ตรวจสอบขอมูลขาวสารการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมที่

เกี่ยวของ 

  5.  ประชาสัมพันธรณรงคการปองกันรักษาปาตามชุมชน  หมูบาน  วัด  โรงเรียน  ในพื้นที่

รับผิดชอบ       

6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

อัตรากําลังเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร  

การปฏิบัตงิานในหนาทีร่ับผิดชอบของสวนอนรุักษและปองกันทรัพยากร  

เกี่ยวกับการปองกันรักษาปา  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  จัดกําลังสายตรวจปราบปรามสนับสนุน

การปองกันรักษาปา  3  สาย ,  ฐานปฏิบัติการปองกันรักษาปา จํานวน 1 ฐาน  มีอัตรากําลังเจาหนาที่

ปฏิบัติงานในปงบประมาณ  2555 ดังนี้ 

ลําดับ บุคลากร จํานวน(คน) 

1. ขาราชการ 12 

2. ลูกจางประจํา 16 

3. พนักงานราชการ 16 

4. พนักงานจางเหมา 12 

รวม 56 

 

ประจําสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร 

ลําดับ บุคลากร จํานวน(คน) 

1. ขาราชการ 5 

2. ลูกจางประจํา     2 

3. พนักงานราชการ 4 

4. พนักงานจางเหมา 1 

รวม 12 



53 

 

ประจําสายตรวจปราบปรามสายที่  1 

ลําดับ บุคลากร จํานวน(คน) 

1. ขาราชการ 2 

2. ลูกจางประจํา       6 

3. พนักงานราชการ 3 

4. พนักงานจางเหมา 2 

รวม 13 

 

 

 

ประจําสายตรวจปราบปรามสายที่  2 

ลําดับ บุคลากร จํานวน(คน) 

1. ขาราชการ 2 

2. ลูกจางประจํา       4 

3. พนักงานราชการ 6 

4. พนักงานจางเหมา 2 

รวม 14 

 

ประจําสายตรวจปราบปรามสายที่  3 

ลําดับ บุคลากร จํานวน(คน) 

1. ขาราชการ 2 

2. ลูกจางประจํา   3 

3. พนักงานราชการ 2 

4. พนักงานจางเหมา - 

รวม 7 
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ประจําฐานปฏิบัติการปองกันรักษาปาอําเภออุมผาง 

ลําดับ บุคลากร จํานวน(คน) 

1. ขาราชการ 1 

2. ลูกจางประจํา  1 

3. พนักงานราชการ 1 

4. พนักงานจางเหมา 7 

 รวม 10 

 

ปญหาอุปสรรค  

  1.  อัตรากําลังไมเพียงพอ 

  2.  แผนงานและงบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานนอยและไดรับลาชา 

  3.  ยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานมีสภาพทรุดโทรมและเกา 

  4.  พื้นที่ในการปฏิบัติงานมีลักษณะเปนภูเขาสูงสลับซับซอนและมีปญหาการบุกรุกแผวถางปา

เพื่อยึดถือครอบครองพื้นที่รุนแรง ไมมีเสนทางคมนาคมเขาไปถึงพื้นที่ได การปฏิบัติงานปองกันชาวเขาบุกรุก

พื้นที่เปนไปดวยความยากลําบาก  ไมทันตอเหตุการณ  ขาดอากาศยานสนับสนุนการปฏิบัติงาน    

  5.  ปญหาจากราษฎรเขาไปบุกรุกและครอบครองปาสงวนแหงชาติ  โดยการปลูกบานเรือนอยู

อาศัย  เมื่อเจาหนาที่เขาทําการจับกุมเนื่องจากผิดกฎหมายปาไมราษฎรดังกลาวก็จะเขารองเรียนตอผูนําของ

เจาหนาที่หรือนักการเมืองเพื่อชะลอการจับกุม  ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปาไมไมสามารถดําเนินการ

ตามกฎหมายปาไมอยางเต็มที่  นอกจากนั้นการผลักดันใหราษฎรดังกลาวออกจากพื้นที่ทําการบุกรุกก็อาจทําใหเกิด

ปญหา  และทําใหเกิดปญหามวลชนตามมาภายหลัง 

  6.  อิทธิพลในทองถิ่นสนับสนุนวาจางใหแรงงานจากชาวเขาที่อพยพจากประเทศพมา ซึ่ง

คาจางถูกและหาใชงาย  มีความอดทนตอความลําบาก   

  7.  ปญหาชายแดน  เนื่องจากพื้นที่ควบคุมอยูติดกับชายแดนประเทศพมา ยาวกวา 500 

กิโลเมตร  ซึ่งมีการสูรบกันระหวางกองกําลังกะเหรี่ยงอิสระกับทหารพมาอยูเปนประจํา  ทําใหชาวกะเหรี่ยงจาก

ประเทศพมาอพยพลี้ภัยการสูรบเขามาอาศัยตามแนวชายแดนบุกรุกแผวถางปา  ทําไรเลื่อนลอยและรับจาง

กระทําผิด พ.ร.บ. ตามกฎหมายวาดวยการปาไม 

(ขอมูลจากส วนอนุรั กษและปองกันทรัพยากร ทส 0924.2/211 ลงวันที่  28 สิงหาคม 2552) 

(แกไขตาม หนังสือ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร ที่ ทส 0924.2/362 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552) 
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-งานจัดการชุมชนในพื้นที่อนุรักษ 

- งานสํารวจรังวัดและแผนที ่

- โครงการปลูกฟนฟูพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ 

- โครงการปรับปรุงฯ  ปาแมสิน  แมสาน  และแมสูงฝงซาย

(1) 

- โครงการปรับปรุงฯ  ปาแมสิน  แมสาน  และแมสูงฝงซาย   

- โครงการพัฒนาลุมน้ํายม 

- แมสิน - แมสาน  และแมสูงฝงซาย(1) 

- แมสิน - แมสาน  และแมสูงฝงซาย  (2) 

- สวนปาแมทอ 
- สวนปาแมละมุก 
- โครงการปลูกปาชดเชยฯ ปาสงวนแหงชาติ  
  ปา ประดาง –วังเจา 
- ปาสงวนแหงชาติปาแมทอ-หวยตากฝงขวา 
  (วันตนไมประจําปแหงชาติ) 
- ปาสงวนแหงชาติปาลานสาง (วันตนไมประจําป 
   ของชาติป 2546) 
- สวนปาแมต่ืน 
- โครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพพื้นที่ภายหลัง 
   การอพยพราษฎรบานนาอีเปย 
- โครงการปลูกปาชดเชยดวยเงินนอกงบประมาณ 
   ปาสงวนแหงชาติปาแมต่ืน 
- โครงการปลูกปาชดเชยดวยเงินนอกงบประมาณ 
   ปาสงวนแหงชาติปาแมทอ-หวยตากฝงขวา 
- โครงการฟนฟูสภาพปาฯปาแมทอ-หวยตากฝง
ขวา 
- เขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น(ปลูกปาประชา
อาสา) 
- โครงการฯ  โลกรอนตากสินมหาราช (1)-(6)  
- โครงการฯ  โลกรอนแมต่ืน  
 

- สวนปาแมหละ 

- โครงการปลูกปาชดเชยดวยเงินนอกงบประมาณ 

ปาสงวนแหงชาติปาแมสอด 

- โครงการฟนฟูสภาพปา เสื่อมโทรม บริเวณบานถ้ํา

เสือ   - ปาทาสองยาง  

- ปาสงวนแหงชาติปาแมสอด(วันตนไมประจําป

แหงชาติ 2547) 

- โครงการ โลกรอนแมเมย (1) -  - โครงการ โลกรอน

ขุนพะวอ (1) - (2) 

 

- สวนปาชองแคบ 

- โครงการปลูกสรางสวนปา 

ปาสงวนแหงชาติปาแมสอดบานอุมเปยม 

- โครงการปลูกปาชดเชยดวยเงินนอก 

งบประมาณปาสงวนแหงชาติปาแมสอด 

   - โครงการฟนฟูสภาพปาบานอุมเปยม 

    ปาสงวนแหงชาติปาแมสอด 

- โครงการฟนฟูสภาพปาบานอุมเปยมหนวยท่ี 1 

- โครงการฟนฟูสภาพปาบานอุมเปยมหนวยท่ี 2 

- โครงการฟนฟูสภาพปาบานอุมเปยมหนวยท่ี 3 

- โครงการฟนฟูสภาพปาบานอุมเปยมหนวยท่ี 4 

- โครงการฟนฟูสภาพปาบานอุมเปยมหนวยท่ี 5 

- โครงการปลูกปาพื้นท่ีตนน้ําลําธารน้ําตกทีลอจอ 

- โครงการคืนผืนปาใหแม ต.มหาวัน 

- โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 

- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีปาอนุรกัษอยางยั่งยืนเพื่อลด

ภาวะโลกรอน อุมผาง (1)- (14) 

- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีปาอนุรกัษอยางยั่งยืนเพื่อลด

ภาวะโลกรอน ทุงใหญนเรศวร  (1) - (2) 

 

 

 

โครงสรางสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ อนุรกัษ 

ฝายบรหิารทั่วไป 

-งานธุรการ 

- งานแผนงาน/การเงิน และ 

บัญชี 

- งานฐานขอมูล 

ฝายฟนฟพูื้นทีอ่นุรกัษ ฝายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ปา

อนุรกัษ 

 

 

ศูนยปฏิบัตกิารโครงการปลกูปาถาวรเฉลมิพระ

เกียรตฯิ 

กลุมลุมน้ําแมกลอง 

และสาละวินตอนบน กลุมลุมน้ําสาละวินตอน

ลาง

กลุมลุมน้ําปง กลุมลุมน้ํายม 

สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ 

 

5
5 
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อัตรากําลังขาราชการและลูกจาง 

1.1 ขาราชการ จํานวน  30  อัตรา  (ตามกรอบโครงสราง) 

1.1.1  ไปชวยราชการตางสํานักฯ  จํานวน  1  คน 

1.1.2  มาชวยราชการตางสํานักฯ  จํานวน  2  คน 

1.1.3  ตําแหนงวาง   จํานวน  7  อัตรา 

1.2 ลูกจางประจํา  จํานวน  6  อัตรา  (ตามกรอบโครงสราง) 

1.2.1  ไปชวยราชการ   จํานวน  1  คน 

1.2.2  มาชวยราชการ   จํานวน  2  คน 

1.3  พนักงานราชการ     จํานวน  4  คน 

สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  - กําหนดแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกํากับ ควบคุม และประสานงานดานการฟนฟูและรักษาระบบ

นิเวศในพื้นที่อนุรักษ 

- ศึกษา   วิเคราะห  และปฏิบัติงานเพื่อการอนุรักษ  และฟนฟูทรัพยากรและความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ 

- ดําเนินการดานกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ   โดยการสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวน

รวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช 

กําหนดใหมีฝาย/งานตางๆ ในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ฝายบริหารทั่วไป 

 1.1 งานธุรการ  มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานสารบรรณ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  

งานควบคุมทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ  งานพัสดุ  จัดทําและรวบรวมรายงานขอมูลตามแบบรายงานภายในเวลาที่

กําหนด  ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธและเผยแพร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 1.2 งานแผนงาน/การเงินและบัญชี  มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดานการจัดทําและ

ควบคุมแผนงานและงบประมาณประจําป  งานการเงินและบัญชี  ติดตามประสานการปฏิบัติงาน และรวบรวม

รายงานตามแบบรายงานตางๆ ภายในเวลาที่กําหนด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.3 งานฐานขอมูล  มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานจัดทําฐานขอมูลของหนวยงานทั้งหมดใน

สังกัดสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ   รวมทั้งขอมูลโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ใหอยูในรูปแบบ

ไฟลดิจิตัล  บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (Management Information System : MIS) และเว็บไซตของสวน

ฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ  ใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับฐานขอมูลของสํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 14 (ตาก)  จัดทําขอมูลประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงาน และขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2. ฝายฟนฟูพ้ืนที่อนุรักษ  มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  จัดทําขอมูล

รายละเอียดที่เกี่ยวของของสวนปา/โครงการปลูกปาฯ  และโครงการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐาน

ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําป  จัดทํารายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  ตาม

รูปแบบและเวลาที่กําหนด ศึกษา วิเคราะหขอมูลพื้นที่ปาอนุรักษที่มีสภาพเสื่อมโทรมเพื่อกําหนดเปาหมายและ

กลยุทธในการฟนฟูสภาพปา  รวมทั้งการแกไขปญหาในพื้นที่โดยการมีสวนรวมของชุมชน และปฏิบัติงานอื่น

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 โดยมีหนวยงานภาคสนามประกอบดวยสวนปา/โครงการ ซึ่งไดจัดแบงกลุมภารกิจหนาที่

รับผิดชอบตามพื้นที่ลุมน้ํา (Area Approach) ออกเปน 4 กลุมภารกิจ  เพื่อใหบังเกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานมากที่สุด   พรอมแตงตั้งหัวหนากลุมใหมีหนาที่รับผิดชอบในการประสานและเรงรัดการดําเนินงานของ

สวนปา/โครงการ ภายในกลุม ใหเปนไปตามแผนงานที่ไดรับ ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้ง

ใหคําแนะนําในการแกไขปญหาอุปสรรค ดังนี้ 

ก. กลุมลุมนํ้าแมกลองและสาละวินตอนบน 

ข. กลุมลุมนํ้าสาละวินตอนลาง 

ค. กลุมลุมนํ้าปง 

ง. กลุมลุมนํ้ายม 
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3. ฝายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ   โดยประกอบดวยงานตางๆ ในความ

รับผิดชอบ ดังนี ้

3.1 งานจัดการชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ   มีหนาที่รับผิดชอบแกไขปญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากิน

และที่อยูอาศัยของราษฎรในพื้นที่ปาอนุรักษ  จัดทําแผนการใชที่ดินใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนว

ทางการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาอนุรักษ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

       3.2 งานสํารวจรังวัด และแผนที ่ มีหนาที่รับผิดชอบสํารวจ  จัดทําแผนที่และภาพถาย   การ

ถือครองและการใชประโยชนที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ  ปรับปรุงแผนที่ระวาง  มาตราสว 1:50,000  แสดง

ขอบเขตพื้นที่ปาอนุรักษ  ประสาน  วางแผนและควบคุมการถายทอด  แนวเขตปาอนุรักษลงบนนภาพถายออร

โธร  มาตราสวน 1:4,000 สํารวจออกแบบและจัดทําแนวฝง หลักเขต และรั้วลวดหนามในเขตพื้นที่ 

ปาอนุรักษ  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย                     

   4. ศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ มีหนาที่รับผิดชอบในการ

บริหารงานโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช

จายเงินงบประมาณ จัดทําทะเบียนขอมูลพื้นที่เปาหมายแปลงปลูกปา (FPT)รวมทั้งการายงานแผนและผลการ

ดําเนินงานตามแบบรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

(ขอมูลจากสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรกัษ ทส 0924.4/76 ลงวันที่ 22 กันยายน 2552) 

(แกไขตาม หนังสอื สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนรุักษ ที่ ทส 0924.4/14 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553) 

  5. ศูนยบริหารโครงการเงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคต

ประเทศ 

   5.1 โครงการตามแผนการฟนฟู การอนุรักษปาและดิน การทําฝาย 

    กิจกรรมเพาะชํากลาไม ปที่ 1 จํานวน 3,800,000 กลา งบประมาณ 

10,602,000 บาท 

    กิจกรรมปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา  จํานวน 14,250,000 

กลา งบประมาณ 23,312,500 บาท  

    กิจกรรมนาแลกปา  500 ไร  งบประมาณ 3,500,000  บาท 

รายละเอียดตาม (www.tak.dnp.go.th/index_09) 
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สวนประสานงานโครงการพระราชดําริ 

  11. . ภารกิจและหนาทีร่ับผิดชอบภารกิจและหนาทีร่ับผิดชอบ 

  มีหนาที่รับผิดชอบในการประสานการดําเนินงาน  วิเคราะห  วางแผน  จัดทํางบประมาณใน

เบื้องตน รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โครงการพัฒนาเพื่อความ

มั่นคงเฉพาะพื้นที่ และโครงการเฉพาะกิจอื่น ๆ ในทองที่รับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  

จังหวัดตาก  และจังหวัดสุโขทัย 

  22.  .  อัตรากําลังกลุมประสานงานโครงการพระรอัตรากําลังกลุมประสานงานโครงการพระราชดําริาชดําริ  

  นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ   จํานวน  1 คน 

  นักวิชาการปาไมชํานาญการ   จํานวน  1 คน 

  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน   จํานวน  5 คน 

  ลูกจางประจํา     จํานวน  3 คน 

            รวม  10 คน 

(แกไข ตามหนังสอื กลุมประสานงานโครงการพระราชดําริ ที่ ทส 0924.9/367 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553) 
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          33. . โครงสรางการบริหารงานสวนประสานงานโครงการพระราชดําริโครงสรางการบริหารงานสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ    

 

 4.  โครงการที่อยูในความรับผิดชอบ 

 4.1 โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  บานมะโอโคะ  ตําบลแม

จัน  อําเภออุมผาง  จังหวัดตาก 

  4.1.1  ความเปนมา 

โคร งการจัดตั้ ง หมู บ านชาวไทยภู เ ขาอัน เนื่ องมาจากพระราชดํา ริ                   

(บานมะโอโคะ) เปนโครงการที่ดําเนินการตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการจัดตั้งที่อยูอาศัยและ

พื้นที่ทํากินคีรีราษฎร อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542  ซึ่งไดทรงมีพระราชเสาวนีย

กับพลตรีชัยยุทธ เทพยสุวรรณ   ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ผูอํานวยการโครงการพัฒนาเพื่อความ

มั่นคงพื้นที่จังหวัด 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  14 (ตาก) 

สวนประสานงานโครงการพระราชดําริพระราชดําริ 

กิจกรรมงานพัฒนาการปาไมในเขตพื้นทีเ่ฉพาะ 

โครงการพัฒนาเพือ่ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ จ.ตาก 

กิจกรรมโครงการหมูบานพทิักษปารกัษาสิ่งแวดลอม 

โครงการหมูบานพทิกัษปารักษาสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมงานพัฒนาการปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานมะโอโคะฯ จังหวัดตาก 

โครงการปาซบัน้ําคีรรีาษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

โครงการพัฒนาทีอ่ยูอาศัยและพื้นทีท่ํากินคีรีราษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานมอโกโพคี จังหวดัตาก 

โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ จังหวัดสุโขทัย 

โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานอุมผางค ี จังหวัดตาก 

โครงการอนรุักษสภาพปาแมตื่นอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก 



61 

 

ตาก – แมฮองสอน  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการ  ประสานงานโครงการจัดที่อยูอาศัยและพื้นทีท่ํากินคีรี

ราษฎร อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก ใหพิจารณานําราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจ  ไปเปนยามตามแนว

ชายแดนตาแนวพระราชดําริ พระบาทสมเดจ็พระเจา อยูหัวประกอบกบัความจําเปนในการเสรมิสราง

ระบบปองกันตามแนวชายแดน  การแจงเตอืนภัยและการฟนฟูสภาพปาที่ถูกทําลายโดยเรงดวน 

  4.1.2  วัตถุประสงคโครงการ 

 เพื่อเปนการสนองพระราชเสาวนียของสมเดจ็พระนางเจาฯ  

พระบรมราชินีนาถที่ใหหาราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไป  เปนยามตามแนวชายแดน  ตามแนว

พระราชดําริของสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

 เพื่อจัดตัง้ถิ่นฐานและการปกครองตามแนวชายแดนไทย – พมา ดาน 

จังหวัดตากที่มสีภาพพื้นที่ตามทีก่ําหนดใหเปนหมูบานที่ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

 เพื่อเสรมิสรางศักยภาพของพื้นที่และโอกาสของราษฎรใหมคีวาม 

พรอมในดานการพฒันาเพื่อใหสามารถดํารงชีพไดอยางยั่งยนื  และอยูอยางพอกินพอใช  

 เพื่อปองกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเองไดใน 

ระดับหนึ่ง   รวมทั้งสามารถแจงเตือนภัยใหกบักลุมบานใหญหรอืสวนราชการไดอยางทันเวลา 

 เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เปาหมายใหไดรบัการบริการ 

สาธารณะข้ันพื้นฐานตามความเหมาะสม 

 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวทาง 

พระราชดําริที่ใหคนอยูรวมกบัปาอยางประสานเกื้อกลูกัน 

 เพื่อกําหนดแนวเขตชายแดนใหชัดเจน  และลดการกระทบกระทัง่และ 

ความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

4.1.3  อัตรากําลัง 

   นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ  จํานวน  1 คน 

   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน  จํานวน  1 คน 

   ลูกจางประจํา    จํานวน  1 คน 

        รวม  3 คน 

(แกไข ตามหนังสือ กลุมประสานงานโครงการพระราชดําร ิ ที่ ทส 0924.9/367 ลงวันที่ 29 กันยายน 

2553) 
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  44..11..4  4  กิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณกิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณ  พพ..ศศ.  .  25552555  

งานสาธิตการปลกูไมฟน  จํานวน    1      งาน 

งานประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก จํานวน    1      งาน 

งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จํานวน    1      งาน 

งานรวบรวมและขยายพันธุไมปา จํานวน     1      งาน 

เพื่อสนบัสนุนชุมชน 

งานธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) จํานวน  1  งาน 

งานอํานวยการและบริหารโครงการ จํานวน  1  งาน 

บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ป  จํานวน 340  ไร 

บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ป  จํานวน 560  ไร 

บํารุงปาไมใชสอย   จํานวน 600  ไร 

บํารุงสวนปาหวาย อายุ 2-6 ป  จํานวน 750 ไร 

แนวกันไฟ    จํานวน 10 กิโลเมตร 

ปลูกปาไมใชสอย    จํานวน 50 ไร  

แนวกันไฟ    จํานวน 20 กม. 

ฝายตนน้ําแบบผสมผสาน   จํานวน 40 แหง 

4.1.5  ปญหาและอปุสรรค 

พื้นที่โครงการฯอยูหางไกลจากเสนทางคมนาคมหลักและเสนทาง 

ลําลองใชไดในฤดูแลงเทานั้น  ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ งบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรจากกรมอุทยานฯ ลาชา ทําใหการปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความตอเนื่องและไมสอดคลองกับ

ฤดูกาล 

พื้นที่โครงการฯอยูติดชายแดนไทย – พมา มีการเคลื่อนไหวของกอง 

กําลังชนกลุมนอยอยูตลอดเวลา ทําใหไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน

ตามโครงการฯ จึงทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ลดนอยลง  เนื่องจากไมมีขวัญและกําลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน 
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4.2  โครงการปาซับน้ําคีรรีาษฎร  อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก 

  4.2.1  ความเปนมา 

   โครงการปาซับน้ําคีรีราษฎร เปนโครงการที่ดําเนินการตามพระราชกระแสรับสัง่ของ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระ

ราชกรณียกิจ ทรงงาน ติดตามผลการดําเนินงานตามพระราชเสาวนีที่ไดพระราชทานไวใหแตละหนวยงาน 

ดําเนินงานในพื้นที่โครงการปาซับน้ําคีรีราษฎร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (โครงการ พพพ. และโครงการ 

จคพ.) เมื่อชวงป พ.ศ.2538 – พ.ศ.2540 ซึ่งไดพระราชทานพระราชเสาวนียใหนายธานี  วิริยะรัตนพร ปาไม

จังหวัดตาก (ตําแหนงขณะนั้น) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2541  ณ ศาลาทรงงาน บานรวมไทยพัฒนาที่ 7  

ตําบลรวมไทยพัฒนา  อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก  เพื่อดําเนินงาน ความวา “ปาไมเปนพื้นที่กักเก็บนํ้าไดดี 

การปลูกไมโตเร็วจะชวยใหพ้ืนดินเปนแหลงซับนํ้าและปองกันการพังทลายของดิน”      

4.2.2  วัตถุประสงคโครงการ 

    -เพื่อสนองพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ         

ที่พระราชทาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2541 

-เพื่อนอมเกลานําแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว  

ตามทฤษฎีการพัฒนาปาไม 5 ทฤษฎี มาเปนหลกักําหนดวิธีดําเนินงาน 

-เพื่ออนุรกัษ ฟนฟู พฒันาทรพัยากรปาไม ดิน และน้ํา ในพื้นที่ลุมน้ํายอย  

ลุมน้ําวาเลย  ใหเปนพื้นที่ปาซบัน้ํา และปองกันการพังทลายของดิน ตามพระราชเสาวนียสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

-เพื่อเปนโครงการนํารอง ในการดําเนินงานในพื้นที่ลุมน้ํายอยลุมน้ํา 

อื่นๆในพื้นที่โครงการปาซับน้ําคีรรีาษฎร อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

-เพื่อสรางความตระหนัก สรางจิตสํานกึ ใหแกราษฎรในพื้นที่หมูบา 

เปาหมาย และสรางความรวมมือ รวมใจในการดําเนินงานรวมกันกบัทางราชการ ในการอนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรปาไม ดิน และน้ํา 

-เพื่อสรางแหลงอาหาร ในรูปแบบของปาพื้นบาน อาหารชุมชน แหลงที ่

อยูอาศัยและอาหารของสัตวบางชนิด 

-เพื่อสรางงาน / แรงงานในทองถิ่น และเพิม่รายไดใหแกราษฎรในพื้นที่ 

หมูบานเปาหมาย 
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4.2.3  อัตรากําลัง 

   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน  จํานวน  1 คน 

   ลูกจางประจํา    จํานวน  2 คน 

        รวม  3 คน

      44..22..4  4  กิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณกิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณ  พพ..ศศ. . 25522552 

 งานอํานวยการและบริหารโครงการ จํานวน    1 งาน 

 งานสงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต จํานวน  1 งาน 

        ของราษฎร 

 งานธนาคารอาหารชุมชน  จํานวน    1 งาน 

 เพาะชํากลาไมมีคา   จํานวน  20,000 กลา 

 บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2 – 6 ป จํานวน   500 ไร 

 บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ7 – 10 ป จํานวน    2,388 ไร 

 บํารุงรักษาสวนปาหวาย ปที่ 2 – 6 จํานวน    250 ไร 

 งานปองกันรกัษาปาและปองกัน จํานวน   1  โครงการ 

           ไฟปารวมกับชุมชน  

 งานประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก จํานวน    1    งาน 

 ปลูกสรางสวนปาหวาย  จํานวน   100    ไร 

 แนวกันไฟ    จํานวน     10     กม. 

 ฝายตนน้ําแบบผสมผสาน  จํานวน     40    แหง 

4.2.5  ปญหาและอปุสรรค 

   งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากกรมอทุยานฯ ลาชา ทําใหกา 

ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความตอเนือ่งและไมสอดคลองกับฤดกูาล 

   ราษฎรในโครงการบางกลุมไมใหความรวมมอืแกทางราชการ 

เทาที่ควรการนําสัตวเลี้ยงเขาไปในพื้นที่แปลงปลูกปา  มีการขยายพื้นที่ทํากินเขาไปในพื้นที่โครงการ 

   พื้นที่โครงการฯอยูติดแนวชายแดนไทย – พมา ทําใหมีปญหาดาน 

ความมั่นคงและสงผลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของเจาหนาที ่
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4.3  โครงการพฒันาที่อยูอาศัยและพื้นทีท่ํากินคีรรีาษฎร  อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก 

 4.3.1  ความเปนมา 

   จังหวัดตากเปนจังหวัดหนึ่งที่มีความสําคัญทางภาคเหนือ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 

16,4063.65  ตร.กม.   ( 10,254,156.25  ไร)   มีพื้นที่ดานทิศตะวันตกติดกับประเทศพมา มีความยาว

ตามแนวชายแดนทั้งสิ้น  ประมาณ 500  กม.  และเปนจังหวัดที่มีเขตติดตอกับจังหวัด  อื่น ๆ  มากที่สุด

ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น  9  จังหวัด  คือ มีเขตติดตอจังหวัดแมฮองสอน  เชียงใหม  ลําพูน  ลําปาง   

สุโขทัย  กําแพงเพชร  นครสวรรค  อุทัยธานี   และกาญจนบุรี   และที่สําคัญมีพื้นที่ปาอันอุดมสมบูรณ

ที่สุดในประเทศไทย คือ มีเนื้อที่ปาไมทั้งหมด  12,478.60 ตร.กม.  (7,799,125 ไร)   คิดเปน  76.05 %  

ของพื้นที่จังหวัด 

   พื้นที่ทางดานตอนใตของจังหวัดในเขตอําเภออุมผางซึ่งเปนรอยตอกับจังหวัด

กําแพงเพชร  อุทัยธานี  และกาญจนบุรี  เปนพื้นที่ปาผืนใหญอันอุดมสมบูรณมาก  ซึ่งกรมปาไมได

ประกาศใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา  จํานวน  3   แหงดวยกัน   คือ 

   1.  เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง มีพื้นที่ครอบคลุมในเขตตําบลโมโกร  ตําบล

หนองหลวง  ตําบลอุมผาง  ตําบลแมจัน  และตําบลแมละมุง  อําเภออุมผาง  จังหวัดตาก ไดรับการ

ประกาศจัดตั้งเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา  เมื่อ 8 เมษายน 2532  มีเนื้อที่ประมาณ  1,532,281 ไร 

   2.  เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร มีพื้นที่ครอบคลุมในเขตตําบลแมละ

มุง  ตําบลแมจัน   อําเภออุมผาง  ตําบลโลโว  ตําบลปรังเหล   อําเภอสังขละบุรี  ตําบลชะแล  อําเภอ

ทองผาภูมิ   จังหวัดกาญจนบุรี   ไดรับประกาศเปนเขตรักษาพันธุปาครั้งแรกเมื่อป  2517   และครั้งที่ 2  

เมื่อ  12 สิงหาคม  2534   มีพื้นที่ประมาณ  2,000,225  ไร 

   3.  เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง    มีพื้นที่ครอบคลุมในเขตตําบลแกน

มะกรูด  ตําบลคอกควาย  อําเภอบานไร   ตําบลระบํา  อําเภอลานสัก   จังหวัดอุทัยธานี   และตําบลแม

ละมุง  อําเภออุมผาง   จังหวัดตาก  ไดรับประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาครั้งแรกเมื่อป   2515   

และขอขยายพื้นที่เมื่อป 2535   มีพื้นที่ประมาณ  1,609,150  ไร 

   ความสําคัญของพื้นที่ทั้ง  3   เขตรักษาพันธุสัตวปามีความสําคัญคือ เปนพื้นที่

ปา  ตนน้ําสําคัญที่ไหลสูพื้นที่ภาคกลางหลายสายดวยกัน  อีกทั้งยังเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาสงวน  สัตว

ปาคุมครองและสัตวปาหายากอีกหลายชนิด   และที่สําคัญก็คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร   

และเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงเมื่อรวมทั้งสองเขตแลวมีเนื้อที่ประมาณ  3,609,375  ไร   ซึ่งนับวา

เปนปาอนุรักษผืนใหญที่สุดในประเทศไทยและใหญที่สุดในเอเชียอาคเนย     ในการที่ประเทศไทยไดเขา

รวมเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลก   จึงไดรับประกาศใหเปนมรดกโลกทางดาน
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ธรรมชาติซึ่งรวมเรียกวา   “เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญหวยขาแขง”    โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติให

กรมปาไมเขารับผิดชอบมรดกโลกทางธรรมชาติ แหงนี้  ใหอยูในสภาพเดิม  โดยถูกทําลายใหนอยที่สุด 

   พื้นที่บริเวณตอนใตของอําเภออุมผางนั้น   มีชาวไทยภูเขาอพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน

เมื่อประมาณ  พ.ศ. 2500  และไดอพยพเขามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   ตอมาภายหลังไดมีการเผยแพรลัทธิ

คอมมิวนิสตเขามาในพื้นที่อําเภอแมสอด   กิ่งอําเภอพบพระ   และอําเภออุมผาง  ซึ่งชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู

ในพื้นที่ดังกลาวไดรับการจัดตั้งเปนสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  ซึ่งรัฐบาลไดปราบปราม

อยางรุนแรงในเชิงรุกรบ    อันยังผลใหเกิดความขัดแยงกันมากขึ้น  ตอมาไดเปลี่ยนแปลงการปราบปราม   

โดยไดดําเนินการตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  66/23  และ  65/25   ทําใหการดําเนินการตางๆ  

สามารถยุติการกอการรายลงได   ผูกอการรายคอมมิวนิสตและแนวรวมไดมอบตัว  มอบอาวุธ   และปฏิญาณ

เปนผูรวมพัฒนาชาติไทยป  2525   เหตุการณตางๆ   สงบลง   เจาหนาที่จึงเริ่มเขาทําการสํารวจขอมูล

ประชากรชาวไทยภูเขาเหลานี้อยางจริงจังพบวามีชาวไทยภูเขาเผามงเขาไปตั้งถิ่นฐาน   และบุกรุกปาเพื่อทํา

กินอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร   จํานวน  11  หมูบาน   (เฉพาะในเขตอําเภออุมผาง)   และ

บริเวณปาสงวนแหงชาติปาแมกลอง –  อุมผาง  เปนพื้นที่ปาตอนเหนือของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ

นเรศวร  (ภายหลังไดรับการประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง)   อีกจํานวน  6  หมูบาน  สาเหตุ

สําคัญที่จําเปนตองดําเนินการอพยพชาวไทยภูเขาดังกลาวออกมาจากเขตรักษาพันธุสัตวปาฯ   มีสาเหตุ

ใหญๆ   3  ประการ   คือ 

   1.  ปาจะถูกทําลายเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับที่ปาไมสามารถรักษาสภาพนิเวศวิทยา

ไวได และถาชาเกินไปจะยากลําบากในการที่จะฟนฟูใหกลับสภาพเดิม  จะเกิดปญหาขาดแคลนน้ํา  ซึ่ง

จะเปนผลกระทบตอสวนรวมของประเทศและแนวโนมในการตัดไมทําลายปาจะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว   

เนื่องจากอัตราการเพิ่มประชากรชาวเขาเปนไปอยางรวดเร็ว 

   2.  ปญหาเรื่องยาเสพติดยังจะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากชาวไทยภูเขาเหลานี้

นิยมปลูกฝนเพราะมีรายไดดี   และเจาหนาที่ของรัฐเขาไปไมถึง 

   3.  การปลูกจิตสํานึกในความเปนไทย คือ  การใหรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของ

สังคมของประเทศจะทําไดยาก   และจะเปนสิ่งลอแหลมตอความมั่นคงของชาติ 
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จากสาเหตุสําคัญทั้ง  3  ประการจึงทําใหมีการกําหนดแนวคิดในการแกปญหาดังตอไปนี้ 

   1.  โยกยายชาวไทยภูเขาเผามงออกจากเขตรักษาพันธุสัตวปาทั้งหมด 

   2.  หาพื้นที่แหงใหมเพื่อเปนพื้นที่รองรับในการโยกยายชาวไทยภูเขาพวกนี้ไป

อยูอาศัยและทํากินโดยจะตองมลีักษณะดังนี้   

         2.1  เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดในขั้นตนและพัฒนา

อาชีพอื่นๆ ใหราษฎรสามารถชวยเหลือตัวเองได   และพรอมที่จะพัฒนาตอไปในอนาคต 

        2.2  สะดวกที่ทางราชการจะสามารถนําไปจัดระเบียบการปกครอง   และ

ใหการพัฒนาในดานตางๆ   แกราษฎรไดโดยจํานวนและขีดความสามารถของเจาหนาที่ที่มีอยูตามปกติ

ในปจจุบัน 

        2.3  ควรอยูรวมในพื้นที่   สังคมแวดลอมของคนไทยพืน้ราบ 

   3.  พัฒนาในทุกดานเพื่อใหราษฎรเกิดความรักในพื้นแผนดินที่ทางราชการได

จัดใหและสามารถอยูรวมสังคม   ประเพณี   วัฒนธรรมกับสังคมสวนใหญของประเทศไดพรอมที่จะเปน

คนไทยที่สมบูรณทั้งกายและใจ 

   จากแนวความคิดในการแกไขปญหาดังกลาว  กรมปาไมรวมกับกองทัพภาคที่ 

3  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่จะรองรับชาวไทย

ภูเขาดังกลาว และอพยพชาวไทยภูเขาเขาอยูในพื้นที่  โดยอยูรวมกับชาวไทยพื้นราบ (สมาชิก กนช.)  

ตามรูปลักษณของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงมีการดําเนินงานตอเนื่องกัน  2   โครงการ   มี

เปาหมายในการดําเนินการแบบเดียวกัน  ดังนี้ 

   โครงการที่ 1   คือ โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อําเภอพบพระ(โครงการ  พพพ.) 

   ไดรับอนุมัติจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ 9   มิถุนายน  2530      มี

ระยะเวลาดําเนินงานตั้งแต  พ.ศ. 2530 – 2534   เปาหมายคือ  ดําเนินการอพยพราษฎรชาวไทยภูเขา

เผามงจาก   9 หมูบาน  ในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรออกมาอยูในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งพื้นที่

รองรับดังกลาวนั้นกองทัพบกไดรับอนุญาตจากกรมปาไม  ใหใชพื้นที่บริเวณสองขางทางถนนสายแมสอด 

– อุมผาง (ทางหลวงหมายเลข  1090)    ตั้งแตหลักกิโลเมตรที่  39  ถึง  54  อยูในเขตอําเภอพบพระ  

จังหวัดตาก   โดยพื้นที่ดังกลาวนั้น   ไดกําหนดไวเปนเขตปาสงวนแหงชาติปาแมสอด แตสภาพพื้นที่ที่

แทจริงนั้น มีการบุกรุกทําลายปาจากราษฎรที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงจนเปนสภาพปาเสื่อมโทรมแลว กรม

ปาไมจึงไดอนุญาตใหกองทัพบกเขาใชประโยชนเปนเวลา  30 ป  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  96,089  ไร  3  งาน 

ในโครงการ  พพพ.   นี้นอกจากโยกยายราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่เปาหมาย จํานวน  9  หมูบาน  

แลวยังไดนําราษฎรไทยพื้นราบ    ซึ่งเปนสมาชิกของกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   สมาชิกองคการ
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สงเคราะหทหารผานศึก  อดีตนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมและราษฎรที่ทํากินเดิมในพื้นที่   เขามาอยู

รวมโครงการดวย  โดยไดจัดตั้งหมูบานขึ้นในพื้นที่โครงการจํานวน  14    หมูบาน ซึ่งใชชื่อวาบานรวมไทย

พัฒนาที่  1 – 14 

   โครงการที่ 2  คือโครงการจัดที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินคีรีราษฎร  อําเภอพบพระ  

(โครงการ  จคพ.)ไดรับอนุมัติจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  7  มิถุนายน  2537  (อนุมัติหลังจาก

ดําเนินการแลว)   มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต   พ.ศ. 2535 –2538   เปาหมายคือ  ดําเนินการอพยพ

ราษฎรชาวไทยภูเขาเผามงจากเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร  2   หมูบานและเขตรักษาพันธุสัตว

ปาอุมผาง  6  หมูบาน  ออกมาอยูในพื้นที่โครงการซึ่งมีพื้นที่รองรับที่ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหใช

พื้นที่ติดตอกับพื้นที่โครงการ  พพพ.  ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต  อยูในทองที่ของอําเภอพบพระ  (ในเขต

ปาสงวนแหงชาติปา     แมสอด)   และกรมปาไมไดอนุญาตใหใชประโยชนเปนเวลา 30 ป เนื้อที่รวม 

29,155 ไร  ในโครงการ จคพ. นี้ นอกจากโยกยายราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่เปาหมาย  8  หมูบาน  

ราษฎรไทยที่เปนสมาชิกกองหนุนเพื่อความมั่นคงแหงชาติ   สมาชิกองคการสงเคราะหทหารผานศึกและ

อดีตนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมภาคเหนือ   เขามาอยูรวมโครงการดวย  โดยไดดําเนินการจัดตั้ง

หมูบานขึ้นในพื้นที่โครงการอีก  5  หมูบาน  โดยใชชื่อวา  หมูบานรวมไทยพัฒนา  ที่  15 – 19 

   หมูบานที่ไดจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ทั้ง  2   โครงการ  รวมทั้งสิ้น  19  หมูบาน ซึ่งอยู

ในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมสอด   แตสภาพพื้นที่ที่แทจริงนั้น   มีการบุกรุกทําลายปาจากราษฎรที่อยู

ในพื้นที่ใกลเคียงจนเปนสภาพปาเสื่อมโทรมแลว     กรมปาไมไดอนุญาตใหใชประโยชนเปนเวลา  30 ป  

มีพื้นที่รวมทั้ง  2  โครงการ   125,244  ไร 

   สํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ 12  (สํานักงานปาไมเขตตากเดิม) ได

ดําเนินการโครงการจัดที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินคีรีราษฎร  อ.พบพระ จ.ตาก ในพื้นที่ทั้ง  2  โครงการ 

คือ โครงการ  พพพ.  และโครงการ  จคพ.   ตั้งแตป  2539 – 2544   ตอมาไดมีการปรับโครงสราง   

กระทรวง  ทบวง  กรม   ในป  2545   งบประมาณและกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

ประจําปงบประมาณ  2546 ทั้งหมดของกรมปาไม    โดยโอนใหกับกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และ

พันธุพืช  โดยมีสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษเปนหนวยปฏิบัติและดําเนินการ   และกรมปาไมได

มีหนังสือกรมปาไม   ดวนที่สุด ที่ กษ 0703.6/ 2577  ลงวันที่ 12  มีนาคม 2546 เรื่องแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับโครงการอันเนื่อง     มาจากพระราชดําริ   ใหสํานักงานปาไมจังหวัดตากประสานและอํานวย

ความสะดวกใหกับสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ  12   เขาไปดําเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาที่

อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินคีรีราษฎร  อ.พบพระ จ.ตาก ตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนด  โดยจะยัง

ไมมีการมอบโครงการฯ  ครุภัณฑ  และสิ่งกอสราง     ซึ่งสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ  12  ได
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ดําเนินการโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินคีรีราษฎร  อ.พบพระ  จ.ตาก  ตั้งแตปงบประมาณ  

2546  จนถึงปจจุบัน 

4.3.2  วัตถุประสงคโครงการ 

 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย  ตามพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจา 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 เพื่อปลูกฝงใหราษฎรมจีิตสํานึก  มีความรักและหวงแหนในทรัพยากร 

ปาไม 

 เพื่อใหราษฎรชาวเขาในพื้นที่โครงการมีสวนรวมในการปลกูสรางสวน 

ปา  ดูแลรักษา  และใชประโยชนจากสวนปา 

 เพื่อรักษาสภาพสมดลุของธรรมชาต ิ

 เพื่อเปนการสรางแนวกันชนระหวางปาธรรมชาติ  กับพื้นทีจ่ดัสรร 

และทํากินของราษฎรใหเห็นเดนชัด  ปองกันการบกุรุกปาธรรมชาติ 

 เพื่อใหราษฎรมีไมสําหรับใชสอยอยางเพียงพอ 

 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพันธุไมโตชาและโตเร็วที่ใชปลกูใน 

พื้นที่โครงการและเปนขอมลูสงเสรมิใหราษฎรไดปลกูทั่วไป 

4.3.3  อัตรากําลัง 

   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน จํานวน  1 คน 

   ลูกจางประจํา   จํานวน  - คน 

       รวม  1 คน 
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4.3.4  กิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณกิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณ  พพ..ศศ. . 25522552 

 งานอํานวยการบริหารโครงการ จํานวน  1 งาน   

และประชาสัมพันธเพื่อปองกัน และอนรุักษทรัพยากรปาไม 

 งานธนาคารอาหารชุมชน  จํานวน  1 งาน 

 เพาะชํากลาไมมีคา   จํานวน           20,000   กลา 

 บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2 – 6 ป จํานวน         200  ไร 

 บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7 – 10 ป จํานวน         400   ไร 

 บํารุงปาไมใชสอย   จํานวน   550     ไร 

 บํารุงรักษาสวนปาหวาย ปที่ 2 – 6 จํานวน   100     ไร 

 ปลูกสรางสวนปาหวาย  จํานวน   100  ไร 

 เพาะชํากลาไมทั่วไป   จํานวน          70,000 กลา 

 แนวกันไฟ    จํานวน    5 กม. 

 ฝายตนน้ําแบบผสมผสาน  จํานวน  20 แหง 

4.3.5  ปญหาและอปุสรรค 

 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากกรมอทุยานฯ ลาชา ทําใหการ 

ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความตอเนือ่งและไมสอดคลองกับฤดกูาล 

 ราษฎรในพื้นที่ใกลเคียงปลอยสัตวเลี้ยงเขาเหยียบย่ําทําลายตนไมที่ 

ปลูกในแปลงปลูกปา ทําใหตนไมที่ปลูกเจริญเติบโตไดดีไมเทาที่ควร รวมทั้งเกิดปญหาไฟปาในฤดูแลง  

ทั้งนี้เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดแกไขปญหาดังกลาวไปแลวในระดับหนึง่ 

4.4  โครงการพฒันาปาไมตามแนวพระราชดําริ  จังหวัดสุโขทัย 

  4.4.1  ความเปนมา 

   โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ จังหวัดสุโขทัย เกิดขึ้นจากการ

ขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ  ของสํานักสนองงานพระราชดําริ  กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา 

และพันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ.2552  เพื่อแกไขปญหาพื้นที่ทํากินของราษฎรในพื้นที่ อําเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย ซึ่งตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติรามคําแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย  และเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของราษฎร   ในพื้นที่โครงการใหดีขึ้น โดยใชแนวทางตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนแนวทางในการพัฒนาของโครงการ 
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4.4.2  วัตถุประสงคโครงการ 

 เพื่อพฒันาและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการฯ โดยให 

ประชาชนและชุมชนไดเขามามสีวนรวมในการบริหารจัดการ 

 เพื่อเสรมิสรางศักยภาพและโอกาสของประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู 

ในพื้นที่ของโครงการ ทางดานการพฒันาอาชีพ ยกระดบัรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อใหสามารถ

ปรับตัวทันตอ กระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 เพื่อฟนฟสูภาพปาที่ถกูบุกรุกทําลาย หรือเสื่อมโทรม โดยการปลูกปา 

ทดแทน และปลูกปาเสริมในพื้นที่โครงการ ใหกลบัคืนสูสภาพปาที่สมบรูณทั้งในระบบนิเวศ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ  สภาพปาตนน้ําลําธารสงผลตอการอนุรักษดินและน้ํา 

 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง 

การอยูรวมกันของคนกบัปา 

 ใหราษฎรและเยาวชนในพื้นที่โครงการมีจิตสํานึก มีความคดิและความ 

ตระหนักเพื่อใหเกิดแนวรวมในการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

 เพื่อแกไขปญหาพื้นทีท่ํากินในพื้นทีอ่นุรักษ  

4.4.3  อัตรากําลัง 

   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน จํานวน  1 คน 

   ลูกจางประจํา   จํานวน  - คน 

       รวม  1  

44..44..4  4  กิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณกิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณ  พพ..ศศ. . 25522552  

 อํานวยการและบรหิารโครงการ จํานวน   1         งาน 

 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต  จํานวน   1         โครงการ 

 งานสํารวจและจัดทําขอมลู  จํานวน   1       เรื่อง 

   พื้นฐานโครงการ 

 เพาะชําหญาแฝก   จํานวน   60,000  กลา 

 เพาะชํากลาไมทั่วไป   จํานวน   40,000  กลา 

 ฝายตนน้ําแบบผสมผสาน  จํานวน   40         แหง 
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4.4.5  ปญหาและอปุสรรค 

 ราษฎรในพืน้ที่ของโครงการยังขาดความรูความเขาใจในการอนรุักษ 

ทรพัยากรปาไม 

 ราษฎรในพื้นที่ยังมีการลักลอบตัดไมเพื่อนํามาเผาถาน 

 ขาดยานพาหนะที่ใชในการปฏบิัติงานทีม่ีสภาพที่ด ี

 4.5  โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ  บานมอโกโพคี จังหวัดตาก 

  4.5.1  ความเปนมา 

สืบเนื่องจากนางปอเซ (ไมมีนามสกุล) ราษฎรบานมอโกโพคี หมู 2 ตําบล 

แมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ไดขอพระราชทานที่ทํากิน ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร ณ บานซิแบร หมู 7 ตําบล   แมตื่น อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 และทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช, ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) และผูอํานวยการสํานักสนอง

พระราชดําริเขาเฝาเพื่อโปรดเกลาใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  ไปสํารวจขอมูลเบื้องตน       

มาถวายเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย  ซึ่งกรมอุทยานฯ ไดมีหนังสือที่ 0940/1600  ลงวันที่ 30 มกราคม 

2549  ใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  ดําเนินการสํารวจขอมูลเบื้องตน ผลการสํารวจขอมูล   

ในเบื้องตน  ผลปรากฏวานางปอเซ (ไมมีนามสกุล) เปนราษฎรบานมอโกโพคี หมู 2 ตําบลแมอุสุ อําเภอทา

สองยาง จังหวัดตาก มีบุตรจํานวน 2 คน ประกอบอาชีพทําการเกษตรและรับจางทั่วไป  มีที่ทํากินเปน

ลักษณะไรหมุนเวียน จํานวน 5 แปลง ๆ ละประมาณ 2 ไร  โดยไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินอยูในเขตปา

สงวนแหงชาติ  ปาทาสองยาง ในเขตปาอนุรักษ ZONE C  เปนพื้นที่ในเขตลุมน้ําชั้น 1 และเปนพื้นที่ที่ยัง

ไมไดดําเนินการสํารวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

4.5.2  วัตถุประสงคโครงการ 

 เพื่อพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการฯ โดยให 

ประชาชนและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

 เพื่อเสริมสรางศักยภาพและโอกาสของประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู 

ในพื้นที่ ของโครงการ ทางดานการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อใหสามารถ

ปรับตัวทันตอ กระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 เพื่อฟนฟสูภาพปาที่ถกูบุกรุกทําลาย หรือเสื่อมโทรม โดยการปลูกปา 

ทดแทน และปลูกปาเสริมในพื้นที่โครงการ ใหกลับคืนสูสภาพปาที่สมบูรณทั้งในระบบนิเวศ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ  สภาพปาตนน้ําลําธารสงผลตอการอนุรักษดินและน้ํา 
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 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง 

การอยูรวมกันของคนกับปา 

 ใหราษฎรและเยาวชนในพื้นที่โครงการมีจิตสํานึก มีความคิดและความ 

ตระหนักเพื่อใหเกิดแนวรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เพื่อแกไขปญหาพื้นที่ทํากินในพื้นที่อนุรักษ 

44..55..3  3  อัตรากําลังอัตรากําลัง  

   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน จํานวน  1 คน 

       รวม  1 คน 

    44..55..4  4  กิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณกิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณ  พพ..ศศ. . 25522552  

 ปลูกปาทั่วไป   จํานวน  400 ไร 

 ปลูกปาไมใชสอย   จํานวน  150 ไร 

 ปรับปรุงระบบนิเวศนตนนํ้า  จํานวน  200 ไร 

 ฝายตนน้ําแบบกึ่งถาวร  จํานวน  2 แหง 

 ฝายตนน้ําแบบผสมผสาน  จํานวน  60 แหง 

 งานอํานวยการและบริหารโครงการ จํานวน  1 งาน 

 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต  จํานวน         1     โครงการ 

4.5.5  ปญหาและอุปสรรค 

 เสนทางคมนาคมเขา – ออกโครงการเปนไปดวยความยากลําบาก 

ทุรกันดารและไมมียานพาหนะที่มีสมรรถนะดีเพียงพอ (รถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ) 

 ราษฎรในพื้นที่โครงการเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงทําใหยากลําบาก 

ในการสื่อความหมายและทําความเขาใจ 

4.6  โครงการพฒันาเพื่อความมัน่คงเฉพาะพื้นที่จงัหวัดตาก 

  4.6.1  ความเปนมา 

   โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ จังหวัดตาก เปนโครงการซึ่ง

กองทัพภาคที่ 3   โดยแมทัพภาคที่ 3 ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อความมั่นคง พื้นที่กองทัพภาค

ที่ 3 ไดจัดรางโครงการ ฯ ขึ้น โดยมีจุดมุงหมายในอันที่จะสถาปนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน โดยการจัด

ระเบียบชุมชนกําหนดสถานะบุคคล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่เปาหมายโครงการ  ซึ่งที่

ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติไดมีมติเมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2539  เห็นชอบในหลักการโครงการ

ดังกลาว และใหหนวยราชการที่เกี่ยวของจัดตั้งงบประมาณปกติ  ดําเนินการในพื้นที่เปาหมายโครงการ
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ให  กองอํานวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก – แมฮองสอน และหนวยงานรวม

โครงการเปนหนวยปฏิบัติ  

4.6.2  วัตถุประสงคโครงการ 

 เพื่อจัดระเบียบชุมชนตามแนวชายแดนไทย – พมา ดานจังหวัดตาก 

และจงัหวัดแมฮองสอน ตามยุทธศาสตรพัฒนาเพื่อการตอสูเบ็ดเสรจ็ เพื่อใหเปนถิ่นฐานถาวรที่มีความ

มั่นคงปลอดภัยอยูในพื้นทีเ่หมาะสม  และนําไปสูการเปนชุมชนที่ถูกตองตามกฎหมายระเบียบของรัฐ 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย  

พมาและปองกันแกไขปญหาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และ

ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 

 เพื่อเสริมสรางศักยภาพและโอกาสของประชาชนและชุมชน ที่อาศัยอยู 

บริเวณแนวชายแดนไทย – พมา ในพื้นที่โครงการฯ  ทั้งทางดานการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดบัรายได 

ยกระดับคุณภาพชีวิต และการเขามามสีวนรวมในการปกครองและพฒันา เพื่อใหสามารถปรับตัวทันตอ

กระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 เพื่อพฒันาและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ 

โครงการฯ โดยใหประชาชนและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยมีแนวทางดําเนินการ

ที่เสริมสรางและเอื้ออํานวยประโยชนตอการรักษาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดน 

 เพื่อพฒันาระบบบรหิารจัดการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงบริเวณแนว 

ชายแดนไทย – พมา ในพื้นที่โครงการฯ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาระบบขอมูล กระบวนการวางแผน 

และการประสานแผนในลักษณะบูรณาการ   โดยใหทุกฝายโดยเฉพาะชุมชนและประชาชนเขามามีสวน

รวมมากขึ้น   
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4.6.3  อัตรากําลัง 

   นักวิชาการปาไมชํานาญการ  จํานวน  1 คน 

   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน  จํานวน  3 คน 

   ลูกจางประจํา    จํานวน  1 คน 

        รวม  5 คน 

    44..66..4  4  กิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณกิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณ  พพ..ศศ. . 25522552  

 บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2 – 6 ป จํานวน        1,900  ไร 

 บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7 – 10 ป จํานวน        800   ไร 

 บํารุงปาไมใชสอย   จํานวน        2,400       ไร 

 งานธนาคารอาหารชุมชน  จํานวน  1 งาน 

 (Food Bank) 

 งานอํานวยการและบริหารโครงการ จํานวน  1 งาน 

 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จํานวน  1 งาน 

 เพาะชํากลาไมทั่วไป   จํานวน        50,000    กลา 

 ปลูกปาไมใชสอย   จํานวน  800 ไร 

 ปลูกปาทั่วไป   จํานวน  500 ไร 

 ปลูกสรางสวนปาหวาย  จํานวน  200 ไร 

 ฝายตนน้ําแบบผสมผสาน  จํานวน  150 แหง 

4.6.5  ปญหาและอปุสรรค 

 การดําเนินการปลูกปาในกิจกรรมตาง ๆ  ในพื้นที่อําเภอทาสองยาง    

จังหวัดตาก มีปริมาณนํ้าฝนคอนขางมาก ทําใหเกิดปญหาวัชพืชขึ้นปกคลุมตนไมทีป่ลกูอยางรวดเร็ว อีก

ทั้งวัชพืชดังกลาว ยังเปนเชื้อเพลงิอยางดี ในฤดูแลง ทําใหไฟปาเกิดขึ้นอยางรุนแรง และทําอันตรายตอ

ตนไมที่ปลูก 

 การดําเนินการตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัด 

ตาก ในสวนของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  ควรมีแผนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องชัดเจน

เปนระยะเวลาติดตอกัน  5  ป  เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถนําแผนงานไปปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
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4.7  โครงการหมูบานพทิักษปารักษาสิง่แวดลอม 

  4.7.1  ความเปนมา 

   โครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม เปนโครงการที่มีแนวคิดเพื่อ

สงเสริม ใหชุมชนใชประโยชนผลิตผลจากปาใหเกิดประโยชนในเชิงอาชีพ สรางรายไดในครัวเรือน โดย

เนนใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลอนุรักษทรัพยากรปาไม  ในลักษณะที่คนอยูรวมกับปาไดอยางเกื้อกูล  

กลาวคือ   คนสามารถพึ่งพาอาศัยผลิตผลจากปา เพื่อการยังชีพ ดวยความพอเพียง โดยไมทําใหสภาพ

ทรัพยากร  เสื่อมโทรม ทั้งนี้ เปนโครงการที่มีเปาหมายที่จะดําเนินการในพื้นที่หมูบานที่อยูรอบแนวเขต

พื้นที่ปาอนุรักษ หรือพื้นที่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และรวมถึงพื้นที่ในโครงการพัฒนา

เพื่อความมั่นคง    ทั้งนี้มุงหวังเพื่อใหราษฎรชวยเสริมงานการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

รวมถึง การมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาปาไม ควบคูกับการสรางจิตสํานึกใหกับราษฎรไดใช

ประโยชน จากทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน และตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรปาไม ทั้งทางตรงและ

ทางออม มีรูปแบบการดําเนินการในลักษณะชวยสงเสริมอาชีพดานปาไมเพื่อเปนอาชีพเสริมสรางรายได

ใหกับชุมชน เมื่อชุมชนมีความเขมแข็ง   มีกิน มีใช พอเพียงตอการดํารงชีพ ราษฎรเหลานั้นก็จะไมไป

ทําลายทรัพยากรปาไม สงผลใหการพัฒนา   ปาไมเปนไปอยางยั่งยืน 

  4.7.2  วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมพัฒนาอาชีพ และภูมิปญญาทองถิ่นดานปาไม ของชุมชน 

ในหมูบานเปาหมาย โดยยึดแนวปรัชญาพัฒนาการปาไมตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง สามารถอยูรวมกับปาไมได

อยางยั่งยืน 

 เพื่อใหชุมชนเกิดความสํานึก ตระหนักเห็นคุณคาของทรัพยากรปาไม         

ลดการบุกรุกทําลายปา พรอมมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันจะสงผลให

มีการพัฒนาปาไมอยางยั่งยืน 

 เพื่อใหชุมชนมสีวนรวมในการพฒันา  ขัดความสามารถของตนในการ 

จัดการ ควบคุมการใชและกระจายทรัพยากร  ตลอดจนปจจัยการผลิตตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอ

การดํารงชีพทางดานเศรษฐกจิและสังคม สงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

  4.7.3  การดําเนินงานของโครงการ 

   โครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอมใชกลยุทธในการสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพดานปาไมกับหมูบานที่มีการอนุรักษ ซึ่งมีรากฐานจากเรื่องของการจัดการที่ดิน ในลักษณะ

หมูบานปาไมมาแตเดิม  โดยชุมชนในหมูบานเปาหมาย  3  ลักษณะ คือ หมูบานปาไมเดิม หมูบาน
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหมูบาน รสทป. มีหลายหนวยงานเขาไปรวมกันทํางานพัฒนา 

มีการประสานความรวมมือเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน มีการพิจารณาจุดออน จุดแข็ง

ของพื้นที่นั้น ๆ เลือกกลุมทํางานดานการอนุรักษ เพื่อรวมกันพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนตอไป มีการรวมกลุม

จัดฝกอบรมโดยวิทยากรชาวบานเปนการนําภูมิปญญามาใชและตั้งคณะกรรมการกลุม เพื่อขอรับการ

สนับสนุนเงินอุดหนุน เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของกลุมอาชีพดานปาไม 

  4.7.4  กิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณกิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณ  พพ..ศศ. . 25522552 

 งานอํานวยการและบริหารโครงการ 

 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมอาชีพดานปาไมที่ 

ไดดําเนินการมาแลว 

 การสํารวจความตองการและประเมินศักยภาพการพัฒนาอาชีพ 

ดานปาไม 

 การสงเสรมิและพัฒนาอาชีพดานปาไม 

 การสนบัสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพดานปาไม 

 การจัดตัง้ศูนยประสานงานการพฒันาชุมชนเพื่อการอนรุักษและ 

ใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 

 การประเมินผล (แบบมสีวนรวม) การพัฒนาอาชีพและเสริมสราง 

กระบวนการถายทอดความรูสูชุมชนทองถิ่น 

  4.7.5  อัตรากําลัง 

   นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ จํานวน  1 คน 

   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน จํานวน  7 คน 

   พนักงานจางเหมา  จํานวน  4 คน 

(แกไข ตามหนังสือ กลุมประสานงานโครงการพระราชดําร ิ ที่ ทส 0924.9/367 ลงวันที่ 29 กันยายน 

2553)  
 



 

 

78 

กลุมงานวิชาการ 

อัตรากําลัง 

  1. นักวิชาการปาไมชํานาญการ  จํานวน  1 ตําแหนง 

  2. เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน  จํานวน  1 ตําแหนง 

  3. นิติกรปฏิบัติการ   จํานวน   1  ตําแหนง 

  4. นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ  จํานวน  1 ตําแหนง 

5. พนักงานราชการ   จํานวน  1 ตําแหนง 

6. พนักงานจางเหมา (TOR)  จํานวน  4 คน 

กลุมงานวิชาการ  มีหนาที่รบัผิดชอบ 

  1. ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาวิชาการและการจัดการดานพฤกษศาสตรปาไม  และระบบ

นิเวศวิทยาปาไม  และวิทยาการดานอื่นที่เกี่ยวของในพื้นที่ 

  2. สนับสนุน  ประสาน  และสงเสริมหนวยงานที่ทําหนาที่ เปนศูนยหรือสถานีหรือแหลงทดลอง

ทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ 

  3. เผยแพรกิจกรรม  การประชาสัมพันธและถายทอดหรือใหบริการทางวิชาการดานทรัพยากร

ปาไม  สัตวปา และพันธุพืช  แกหนวยงานที่เกี่ยวของ  และบุคคลทั่วไป 

  4. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

โดยแบงงานที่รบัผิดชอบออกเปนงาน 5 งาน ดังนี้  

1. งานธุรการ 

   1.1  ปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ 

   1.2  งานควบคุมทะเบียนงบประมาณ  ทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ 

   1.3 จัดทําและรวบรวมรายงานขอมลูตามแบบรายงานภายในเวลาที่กําหนด 

   1.4  ปรบัปรุง  ดูแลทําความสะอาดอาคารสํานักงาน  และบริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

   1.5  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2  งานบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 

   2.1  คนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารอางอิงตางๆ สอบถามจากหนวยงานเครือขาย  และผูรู          

ผูชํานาญในพื้นที่  เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการออกสํารวจและเก็บตัวอยางในพื้นที่ 

   2.2  ทําการสํารวจและบันทึกขอมูลชนิดพันธุ และตําแหนงที่ตั้งของพรรณพืชน้ันๆ ดวยเครื่องมือ

หาพิกัดทางภูมิศาสตรบนพื้นโลก (GPS) 
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   2.3  เก็บตัวอยางพันธุพืช  เห็ดรา และแมลง  เพื่อนําไปตรวจสอบ  โดยการศึกษาเปรียบเทียบ

ตัวอยางที่เก็บไดกับตัวอยางอางอิง 

   2.4  จัดทําฐานขอมูลดานวิชาการ  และรายงานสํานักวิจัยการอนุรักษปาไม และพันธุพืช 

   2.5  ทําการเผยแพรประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

   2.6  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย      

  3. งานพฤกษศาสตรปาไม 

   3.1 ศึกษาวิจัยทางวิชาการดานพฤกษศาสตรปาไม 

  3.2 จัดการสวนพฤกษศาสตรประจําภาค  และสวนรุกขชาติ 

   3.3 ผลิตหนังสือวิชาการ 

   3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

 4. งานจัดทําฐานขอมูล 

   4.1  ตรวจสอบตําแหนง Cluster วาอยูในพื้นที่ที่กําหนดหรอืไม 

   4.2  เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  ในกลุมแปลงตัวอยางตามตําแหนงพิกัด   

และหมายเลขที่กําหนด 

   4.3  ตรวจสอบสภาพปาและชนิดปาในบริเวณท่ีกําหนด  เพื่อเปนขอมลูประกอบการติดตาม

ความเปลี่ยนแปลงพื้นทีป่าไม  โดยการวิเคราะหแปลตีความขอมูลระยะทางไกล 

   4.4  การนําเขาขอมูล  ดวยโปรแกรมจัดทําฐานขอมูลที่กําหนด 

   4.5  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

   4.6  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

5. งานเรดดพลัส 

5.1 ออกปฏิบัติงานเสริมสรางศักยภาพเจาหนาที่และชุมชนเปาหมายใหมีความรูความเขาใจใน

กลไกเรดดพลัส 

5.2 จัดฝกอบรมชุมชนเปาหมาย จํานวน 50 คน / รุน 
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กลุมงานกฎหมาย 

 บทบาทหนาที่ 

 1. ศึกษาวิเคราะหและเสนอแนะในการปรบัปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปาไม 

 2. ดําเนินการพิจารณาตอบปญหาขอกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่อยูในอํานาจหนาทีข่องสาํนกั

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

 3. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ นิติกรรม สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง และทางอาญา 

งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

 4. ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวนขอเท็จจริง ดําเนินการสอบสวยทางวินัยตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 5. ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรอืที่ไดรบัมอบหมาย 

 ในการปฏิบัติงานดานการสืบสวน สอบสวน การกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมตามอํานาจหนาที่ ให

เจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตําแหนงตามประมวลกฎหมายหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือเปนผู

ชวยเหลือเจาพนักงานตามกฎหมาย 
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ศูนยขอมูลสารสนเทศ 
  ศูนยขอมูลสารสนเทศ ตั้งข้ึนตามคําสั่งสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 ที่ 465/2548  ลงวันที่  

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบระบบสารสนเทศทางการบริหาร 

ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ในขั้นตนใชงบประมาณกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร คา

สาธารณูปโภค 12,000 บาท ในการดําเนินงาน ใชหองรับรองของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ  ที่ 14 ในการ

ปฏิบัติงาน โดยรับโอนคอมพิวเตอร Server 1 เครื่อง และPrinter ขนาด 42 นิ้ว ใหศูนยฯ ใชในการปฏิบัติงาน 

  ตอมาไดรวมงาน ศูนยขาวประชาสัมพันธเขากับศูนยขอมูลสารสนเทศ ตามคําสั่งสํานักบริหาร

พื้นที่อนุรักษที่ 14 ที่ 5681/2548  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานศูนย

ขอมูลสารสนเทศ 

  เพื่อปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 ไดมีคําสั่งสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 ที่ 198/2552 ลงวันที่ 26 มีนาคม 

พ.ศ. 2552 เรื่อง ต้ังศูนยขอมูลขาวสาร และแตงต้ังเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร โดยใชสถานที่รวมกับศูนย

ขอมูลสารสนเทศ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช ไดจัดสรรงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศแหงชาติ(GIS) เพื่อจัดตั้งศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (ตาก) สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 14 จึงปรับปรุงอาคารที่ทําการสวนอุทยานแหงชาติ เปนหองปฏิบัติการ และไดรับครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ยานพาหนะ จากสํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ 

  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช ไดมี คําสั่ ง กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวป า                     

และพันธุพืช ที่ 512/2552 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552 เรื่อง จัดตั้งศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ที่ตั้ง สํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) โดยใหศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ(ตาก) เปนหนวยงานใหความชวยเหลือดูแล

ขอมูลขาวสาร สารสนเทศพื้นที่ปาอนุรักษ ซึ่งรับผิดชอบจํานวน 6 จังหวัด คือ 1. จังหวัดตาก   2. จังหวัดพิจิตร          

3. จังหวัดอุทัยธานี 4. จังหวัดนครสวรรค 5. จังหวัดกําแพงเพชร 6. สุโขทัย  
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1.1 อํานาจหนาที่ 

1.1.1 ศูนยขอมูลสารสนเทศ 
  1.) สํารวจ จัดทําระบบ ประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล วิเคราะห และพัฒนา

ขอมูลในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) และสารสนเทศ ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

(ตาก) 

  2.) สรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประสานงานและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานของ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) และหนวยงานตางๆ ของกระทรวงทบวง กรม และอื่นๆ 

  3.) จัดทํา ดูแล บริหารปรับปรุง Website ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  14 (ตาก) 

http://tak.dnp.go.th/ ใหถูกตองและทันตอเหตุการณ 

  4.) เสนอแนะโครงการดาน ICT ใหเปนไปตามาตรฐานที่กําหนด และพัฒนาการใชใหมี

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด และคุมคา 

  5.) กํากับ ดูแล การพัฒนา ICT ใหเปนไปตามาตรฐานที่กําหนด และพัฒนาการใชใหมี

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด และคุมคา 

  6.) ประชาสัมพันธ ใหบริการขอมูล และปฏิบัติงานดานศูนยการขาว และเตือนภัยสิ่งแวดลอม

ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  7.) ดําเนินการใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  14 (ตาก) ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

1.1.2 ศนูยปฏบิตัิการภูมิสารสนเทศ 

1.) รับผิดชอบศูนยปฏิบัติการภูมิสารเทศระดับภูมิภาค ดูแลและตัดสินใจระบบสารสนเทศ  

เพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บไซต และระบบงานตามภารกิจ 

2.) พัฒนาสารสนเทศพื้นที่ปาอนุรักษ จัดทํามาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดทําคําอธิบาย 

ขอมูล (Metadata) พัฒนาตนแบบสารสนเทศระดับพ้ืนที่ และจัดทําคูมือการดําเนินงานระดับพ้ืนที่ 

3.) ศึกษาและวิเคราะหสารสนเทศของพื้นที่ปาอนุรักษ 

4.) ประมวลผลขอมูล ขอสนเทศ และสถิติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ปาอนุรักษ 

5.) สงเสริมการพัฒนาระบบการจัดเก็บ ระบบการแลกเปลี่ยน และระบบเครือขายขอมูล 

สารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่ปาอนุรักษ 

6.) สงเสริมใหเกิดการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศดานพ้ืนที่ปาอนุรักษสูหนวยงานทุกระดับ  

ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อปองกันและแกไขปญหาของพื้นที่ปาอนุรักษ 
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1.1.3 ศูนยขอมูลขาวสาร 
1.) รวบรวมขอมูลขาวสารของสวนราชการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ที่ตอง 

เปดเผยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ไว ณ ศูนยขอมูลขาวสาร 

  2.) ดําเนินการจัดใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกผูขอรับบริการ เขาตรวจดู ศึกษา

คนควาตลอดจนเผยแพร ขาย จําหนายจายแจก รวมทั้งจัดทําสําเสาขอมูลขาวสารของราชการ 

  3.) ประสานงานกับเจาหนาที่งานดานขาวสาร ในเรื่องขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการ

อื่นๆ และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

  4.) รับผิดชอบการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการใหบริการขอมูลขาวสาร ตามระเบียบกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แลวนํารายได

สงงานงบประมาณ การเงินและบัญชี ภายในวันเดียวกัน 

  5.) ดําเนินงานอื่นตามที่ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 มอบหมาย 

 

1.2 โครงสรางการบริหาร 

 
 

1.3 อัตรากําลัง 
 

หนวยงาน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานจางเหมา 

ศูนยขอมูลสารสนเทศ 3 0 0 5 

รวม 3 0 0 5 

 

 

  

ศูนยขอมูลสารสนเทศ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14(ตาก)

ศูนยขอมูลสารสนเทศ

ศูนยปฏิบัติการภูมิ
สารสนเทศ (ตาก)

ศูนยขอมูลขาวสาร
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1.4 แผนงานและผลการดําเนินงาน 

แผนงาน /กิจกรรมงาน/โครงการ หนวยงานรบัผิดชอบ 

แผนงานอนุรักษและบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ผลผลิตท่ี 1 พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหาร

จัดการ 

กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม 

- กิจกรรมโครงการพฒันาระบบคอมพิวเตอร 

 

ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

แผนงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

ผลผลิตท่ี 3: ฐานขอมูลพื้นที่ปาอนุรักษ 

- กิจกรรมพัฒนาภูมสิารสนเทศแหงชาติ 

 

ศูนยปฏิบัติการภูมสิารสนเทศ 

แผนงานปองกัน เตือนภัย แกไขและฟนฟูความ

เสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  

- โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ปาและเตือนภัยพบิัติในพื้นที่ปาอนุรักษ 

 

ศูนยปฏิบัติการภูมสิารสนเทศ 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  

 

2. ผลการปฏบิตัิราชการ 

2.1 ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมที่ปฏิบัติ/หนวยงานที่ปฏิบัติ 

 

 

หนวยนับ 

 

แผน 

 

ผล 

 

รอยละ 

 กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

1. จัดหาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสวนภูมิภาค 

 

หนวย 

 

1 

 

1 

 

100 

กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศแหงชาต ิ

1. พัฒนางานดานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการ

พื้นที่อนุรักษ 

 
ลานไร 

 (รอยละ) 

 

9.14/100 

 

 

9.14/100 

 

 

100 

 

โครงการที่ 1 : โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลง                 

พื้นที่ปา และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปาไม และไฟปา 

 

 
ลานไร 

 (รอยละ) 

 

 

9.14/100 

 

 

 

9.14/100 

 

 

 

100 
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เรื่องรองเรียน 

เรื่องรองเรียนแบงออกเปน  2  ทาง 

1. เรื่องรองเรียนทางเว็บกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (E-Petition) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556  ที่เกี่ยวของกับสํานักบรหิารพื้นที่อนรุักษที่ 14 (ตาก)   

2. เรื่องรองเรียนของศูนยดํารงธรรมจงัหวัดตาก ที่เกี่ยวของกับสํานกับริหารพื้นที่อนรุักษที่ 14 (ตาก) 

ลําดับที ่ เรื่องรองเรียน รองเรียนทัง้หมด รายงานแลว ยังไมไดรายงาน 

1 E-Petition 10 2 8 

2 ศูนยดํารงธรรมจงัหวัดตาก 1 0 0 

 

ภาพกิจกรรมตางๆ ของศูนยขอมูลสารสนเทศ 

ฝายชะลอนํ้าชายนํ้าปง 
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โครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษา มหาราชินี 

   
 

 
 

กิจกรรมวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2556 
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กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีเน่ืองในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา  

 

   

กิจกรรมทําความสะอาดประจาํวันของศูนยขอมูลสารสนเทศ 
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กิจกรรมสภากาแฟ 
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1. แผนงานอนุรักษ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ 

กิจกรรม  โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
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การพัฒนาดานเวบ็ไซต ป 2556 ของศูนยขอมูลสารสนเทศ 
ในป 2556 ไดมีการพัฒนาทําเวบ็ไซตสํานักบรหิารพื้นที่อนรุักษที่ 14 (ตาก) ใหมีความทันสมัยและรวดเร็วใน

การอัพเดทขอมลูขาวสารทั้งภายในและภายนอกสํานักบรหิารพื้นที่อนรุักษที่ 14 (ตาก)และไดมีการพัฒนารูปแบบ

เว็บไซดของหนวยงานภายในแตละสวนใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

เว็บไซต ที่สํานักฯ ใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารประจําป 2555 

 

ในป 2556 นี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงหนาเว็บไซดในสวน หนาหลักของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14(ตาก) และเพิ่ม

ขอมูลในสวนของ “ขอมูลทั่วไป” โดยเพิ่ม หัวขอ ผูบริหารกรมอุทยานฯ และ โครงสรางผูบริหาร สบอ.14(ตาก) 
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เว็บไซต ที่สํานักฯ ใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารประจําป 2556 

 

 

สวนของหัวขอ หนวยงานภายใน ไดมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานเดิมคือ ศูนยบริหารโครงการเงินกูเพื่อ

วางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ ไดมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซดเปน ศูนยบริหารโครงการปลูก

ปาและฟนฟูปาตนน้ําฯ และในสวนสุดทายของหนาเว็บหลัก ในสวนของหัวขอ เว็บเพื่อนบาน ศูนยขอมูล

สารสนเทศไดมีการประชาสัมพันธเว็บไซดใหกับหนวยงานของรัฐที่หรือหนวยงานอื่นๆที่ขอใหทางศูนยขอมูลชวย

ประชาสัมพันธเว็บไซดให เชน เว็บไซดจังหวัดตาก เว็บไซดเหลากาชาดจังหวัดตาก กรมควบคุมมลพิษ เปนตน 
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เมนู Intranet ระบบสารสนเทศภายในหนวยงาน 

ไดมีการเพิ่มขอมูลในสวนของ ระเบียบและกฎหมาย โดยเพิ่มหัวขอ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  

พ.ศ. 2505 และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับงานอุทยานแหงชาติ  

 
การปรับปรุงเว็บไซตของสวนราชการตางๆภายในสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 
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 ในสวนของหัวขอ หนวยงานภายใน สวนราชการตางๆภายในสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ไดมี

การปรับปรุงเว็บไซดเพื่อใหมีความทันสมัยและนาสนใจมากยิ่งขึ้น  เชน ขอมูล  วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ 

เสียงเพลง ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

สวนอํานวยการ 

 สวนอํานวยการไดมีการปรับปรุงและออกแบบเว็บไซดและขึน้เอง 

เว็บไซดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 

เว็บไซด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร 

เว็บไซดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เว็บไซด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา 

เว็บไซดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เว็บไซด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดมีการเพิ่มเติมขอมูลตางๆเชน ในสวนของสถานีควบคุมไฟปา 
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สถานีควบคุมไฟปาทั้ง 6 สถานี 

 

สถานีควบคุมไฟปาตาก     สถานีควบคุมไฟปาสุโขทัย        สถานีควบคุมไฟปาแมสอด 

   

สถานีควบคุมไฟปาศรีสัชนาลัย   สถานีควบคุมไฟปาอุมผาง       สถานีควบคุมไฟปาถ้ําเจาราม 
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สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ  

เว็บไซดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เว็บไซด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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สวนอุทยานแหงชาติ 

เว็บไซดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เว็บไซด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 



108 

 

ในสวนของอุทยานแหงชาตินอกจากจะมีการเพิ่มเติมหนาเว็บไซดหลักของสวนอุทยานแลว ยังไดมีการจัดทํา

เว็บไซดในสวนของวนอุทยาน เพิ่มขึ้นมาอีก 7 วนอุทยาน 

- วนอุทยานถํ้าลม-ถ้ําวัง     - วนอุทยานแกงหวยตาก 
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- .วนอุทยานไมกลายเปนหิน      - วนอุทยานพระธาตุหวยลึก 

     

 

- วนอุทยานนํ้าตกหวยแมไข     - วนอุทยานนํ้าตกปะหละทะ 

     

 

                                       - วนอุทยานถ้ําตะโคะบิ 
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สวนอนุรักษสัตวปา 

เว็บไซดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เว็บไซด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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สวนจัดการตนนํ้า 

เว็บไซดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เว็บไซด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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กลุมงานวิชาการ 

เว็บไซดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เว็บไซด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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กลุมงานกฎหมาย  

เว็บไซดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เว็บไซด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

เว็บไซดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เว็บไซด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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 ศูนยขอมูลสารสนเทศไดเพิ่มการเก็บสถิติการใหบริการของแตละเดือนวามีจํานวนผูเขารับการใช

บริการของศูนยขอมูลมีจํานวนผูมาขอใชบริการกี่ครั้ง  
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ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (ตาก) 

เว็บไซดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เว็บไซด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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 ศูนยติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ (ตาก)ไดมีการปรับปรุง

ขอมูลขาวสารใน ดานการเตือนภัยตางๆที่เกิดขึ้นทั้งภัยในและภายนอกพื้นที่ใหทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้น และ

ไดมีการรวบรวมจัดทําลิงคที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติตางๆ รวมไวในเว็บเตือนภัยน้ีดวย 

เว็บไซดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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เว็บไซด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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สวนบริการขอมูล ในดานการตรวจสอบการเบิกจายตรงเขาบัญชีรานคา(PO) 
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 ศูนยบริหารโครงการเงินกูเพือ่วางระบบบรหิารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงเวบ็ไซดเปน ศูนยบรหิารโครงการปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ําฯ 

 

 ในเว็บไซตแตละสวน ผูประสานงานศูนยขอมูลสารสนเทศในแตละสวน จะเปนผูนําสงขอมูลตางๆ 

เชน ขอมูลภาพ เอกสาร หรือ VDO ในการอัพเดทขอมูลในเว็บไซตของแตละสวน เพื่อใหเว็บไซตเปนปจจุบัน 

นอกจากการปรับปรุง เว็บไซตแลว เจาหนาที่ยังตองออกตามเก็บขอมูลตามสถานที่ตางๆ เชนการออกไปเก็บ

รูปกิจกรรม ตางๆ  เพื่อนํามาปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบัน และเปนการประชาสัมพันธสํานักฯดวย เชน 

กิจกรรมปลูกปา 800 ลานกลามหาราชนิ ี กิจกรรมสภากาแฟ บริจาคเลือด 
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งานขึ้นเวปไซด กิจกรรมบริจาคเลือด ชวยติดบอรดประชาสมัพันธ 

 

  
งานขึ้นเวปไซด รวมกิจกรรมปลกูปา รวมกิจกรรมออกกําลังกาย 

 
 

นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบแลวยังไดมีการออกแบบโปสเตอร และไดมีการประชาสัมพันธในโปรแกรม 

LINE ทุกๆอาทิตยในงานชุมนุมปาไมแพรภาคเหนือประจําป 2556 
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งานดานระบบคอมพิวเตอร 

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

มีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต โดยพัฒนาระบบเครือขายใหกับทุกสวน/กลุม และ

ใหบริการระบบเครือขายไรสาย (Wireless) โดยดําเนินการเชาใชระบบเครือขายความเร็วสูง ของ

บริษัททริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด ประเภทบริการ Internet Lease Line 14/2 Mbps. และ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ประเภทบริการ CAT ON Net Platinum public IP 

Address 15/3 Mbps และไดจัดทําระบบพิสูจนตัวตน (Authentication) ตามที่กฎหมายกําหนด

โดยผูใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14(ตาก)  สมัครสมาชิก

และยืนยันรหัสผานกอนเขาใชงาน จึงสามารถเขาใชงานระบบอินเตอรเน็ตตางๆ ได และไดมีการ

บํารุงรักษาและปรับปรุงระบบเปนประจําทุกๆ เดือนตลอดปงบประมาณ 2556 
 

 

ตารางแสดงผลการปฏิบตัิงานระบบคอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 2556 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติงาน 

(หนวยนับ/ครั้ง) หมายเหต ุ

 1. บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

อินเตอรเน็ตของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

(ตาก)2. ผลิตสื่อประชาสมัพันธ 

   - จัดพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ 

   -จัดทําไวนิลกิจกรรมของสํานักบริหารพื้นที่ 

     อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

 

 

160 

 

56 

 

35 
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ภาพประกอบกิจกรรม 

ตรวจเช็ค และดําเนินการแกไขระบบเครือขาย 

    

 

    

 

 

ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตสํานักงาน กบอ. 
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แกไขและเปลี่ยนอุปกรณคอมพิวเตอรที่ชํารุด 
 

   
 

   
 

   
 

  



125 

เปลี่ยนตลับหมึกและเติมสีหมึกเครื่องพิมพ 

   
 

   
ตรวจสอบการใชงานและกําหนดคาของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

และโปรแกรมประยุกตตางๆ 
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ติดตั้งการใชวีดีโอคอนเฟอรเรนซ 

       
 

 

การออกแบบปายประชาสัมพันธ บอรดกิจกรรม และใหบริการพิมพภาพโปสเตอร 
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จัดทําไวนิลและบอรดประชาสัมพันธเผยแพรความรูตางๆ 
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แผนงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 ผลผลิตที่ 3: ฐานขอมูลพื้นที่ปาอนุรักษ  

กิจกรรมพัฒนาภูมสิารสนเทศ 

 

 

 
 

1. แผนงานปองกัน เตือนภัย แกไขและฟนฟ ู

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปาและ

เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ 
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3.1 พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบดําเนินงานดานภูมิสารสนเทศ 

 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเจาหนาที่สวนภูมิสารสนเทศ สํานักฟนฟูและพัฒนา

พื้นที่อนุรักษ   หลักสูตรฝกอบรมภายใตแผนงานจัดการภัยพิบัติ 

โครงการที่ 1 โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและเตือนภัยพิบัติในพืน้ทีป่า

อนุรักษ  ณ ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม  
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 เขารวมรับการอบรมในหลักสูตรการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สําหรับการปฏิบัติงาน

ภาคสนาม ระหวางวันที่ 6-10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ ศูนยฝกอบรมที่ 5 (ตาก) จังหวัดตาก 
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เขารวมการอบรมโครงการศูนยขอมูลตดิตามการเปลี่ยนแปลงพื้นทีป่า 

และเตือนภัยพบิัติในพื้นทีป่าอนุรกัษ  ระหวางวันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ.2556  

ณ ศูนยฝกอบรมที่ 5 (ตาก) จังหวัดตาก 

 

 

 



134 

การใหบริการดานแผนที่และขอมูลดานภูมิสารสนเทศใหกับผูมาขอใชบริการ 

เนื่องดวยศูนยขอมูลสารสนเทศ ไดเปดใหบริการแกหนวยงานในสังกัด สํานักบริการพื้นทีอ่นุรักษที่ 14 

และบุคลภายนอก จึงไดมีการจัดทําแบบคําขอใชบริการขอมลู GIS   

ขั้นตอนการขอใชบริการ 

1.บุคคลที่ตองการขอใชบริการจะตองมาติดตอ เจาหนาที่วาตองการอะไร  

(กรณีเปนบุคคลภายนอก)ตองติดตอโดยตรงทางหัวหนาศูนยขอมูล 

2.เขียนใบคําขอใชบริการ กรอกรายละเอียดขอมูลที่ตองการ 

3.ทางเจาหนาที่จะทําการรายงานเรื่องตอหัวหนาศูนยขอมูล เพื่อรับทราบกอน 

4.จัดทําแผนที ่

การใหบริการ 

1.จัดทําแผนที ่

2.ลงโปรแกรมที่ใชงานเกี่ยวกบัการทําแผนที ่

3.ใหคําปรกึษาดานการทําGIS ข้ันพื้นฐาน 

4.บริการไฟลขอมูลGIS (สําหรบัหนวยงานภายใน) 

5.พิมพแผนที่ตั้งแตขนาด A4 จนถึงขนาด 42นิ้ว 

ภาพกิจกรรมการใหบริการ 

ผูมาขอใชบริการเขียนคําขอใชบริการ บริการลงโปรแกรมทางดานGIS 
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 จัดทําแผนที่ใหกับผูมาขอใชบริการ 

ปริ้นแผนที่ใหกับผูมาขอใชบริการ  

มอบแผนที่ใหกับผูมาขอใชบริการ มอบแผนที่ใหกับผูมาขอใชบริการ 

ปริ้นแผนที่ใหกับผูมาขอใชบริการ ปริ้นแผนที่ใหกับผูมาขอใชบริการ 

จดัทําแผนที่ใหกับผูมาขอใชบริการ จดัทําแผนที่ใหกับผูมาขอใชบริการ 
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มอบแผนที่ใหกับผูมาขอใชบริการ  

ใหคําปรึกษากับผูมาขอใชบริการ ใหคําปรึกษากับผูมาขอใชบริการ 
  

แผนที่ขึ้นรูปแปลงตามคําขอของผูมาขอใชบริการ แผนที่ที่ตั้งจุดสื่อสารของเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น 

ตัวอยางภาพผลงาน 

มอบแผนที่ใหกับผูมาขอใชบริการ ผูมาขอใชบริการลงชื่อรับแผนที่ 
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แผนทแีปลงปลูกปา โปสเตอรแสดงขอบเขตอุทยานแหงชาติและขอบเขต 

วนอุทยานแหงชาติ ในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 

แผนที่แนวเขตอุทยานแหงชาติลานสางเดิม  

และรอประกาศเพิ่มเติม 

แผนที่ทางหลวงหมายเลข 105,1175  

และขอบเขตพื้นที่อนุรักษ 
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แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งบานพักขาราชการ บริเวณหลังศาลสมเด็จพระเจาตากสิน 

จัดทําแผนที่พื้นที่สํารวจเพิ่มเติม 

วนอุทยานแหงชาติ แกงหวยตากและหวยแมไข 
จัดทําแผนที่จุดเกิดไฟปาในพื้นที ่สบอ.14 
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สรุปผลการใหบรกิารประจําปงบประมาณ 2556 

ลําดับที่ เดือน 
จัดทําแผนที่ จัดพิมพแผนที่ ขอไฟลดิจิตอล ลงโปรแกรม 

(จํานวนครั้ง) 

จํานวนผูขอใชบริการ 
หมายเหต ุ

(จํานวนครั้ง) (จํานวนแผน) (จํานวนครั้ง) (จํานวนคน) 

1 ตุลาคม  2555 8 34 6 2 13 
  

2 พฤศจิกายน  2555 8 29 6 2 14 
  

3 ธันวาคม  2555 2 4 2 1 6 
  

4 มกราคม  2556 8 52 2 2 11 
  

5 กุมภาพันธ  2556 9 129 3 4 21 
  

6 มีนาคม  2556 12 61 6 1 20 
  

7 เมษายน  2556 11 84 7 1 27 
  

8 พฤษภาคม  2556 1 10 2 2 7 
  

9 มิถุนายน  2556 9 49 5 5 31 
  

10 กรกฎาคม  2556 7 57 12 2 29 
  

11 สิงหาคม  2556 5 51 3 2 17 
  

12 กันยายน  2556 2 6 1 1 4 
  

รวม 82 566 55 25 200 
  

 

1
3

9
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3.6 สํารวจและรวบรวม ปรับปรุง จัดเก็บขอมูลเตือนภัยพิบัติ 

 จัดทําแผนที่แสดงจุดความรอน  ในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อจัดทําขึ้นเว็บไซด ของสํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษที่14(ตาก) เน่ืองดวยผูวาราชการจังหวัดตองการติดตามจุดเกิดความรอน

ในพื้นที่จังหวัดตาก เน่ืองจากเกิดจุดความรอนที่มีผลตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่จังหวัดในปริมาณที่มากและเปนอันตรายแกประชาชน จึงเกิด

การ ประสานงานมากันระหวางสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) กับทางจังหวัด โดยมี

สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปาและศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ(ตาก) ของสํานักบริหาร

พื้นที่อนุรักษบริหารพื้นที่14 รวมมือกันจัดทําแผนที่วันตอวันขึ้นเว็บไซดเพื่อใหผูที่สนใจ

ติดตามขอมูล  

ศูนยขอมูลจึงดําเนินการเปนในการจัดทําแผนที่จุดตรวจความรอนขึ้นเปนแบบ

รายวัน ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 จนถึง เดือน มิถุนายน 2556 ประจําป

งบประมาณ 2556 

วิธีการปฏบิตั ิ

1.สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปาจะมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ จัดสงพิกัดจุดเกิด

ความรอนมาใหกับทางศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ 

2. ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ(ตาก) จะทําการจัดการไฟลฐานขอมูล เฉพาะจุดที่

เกิดความรอนบริเวณจังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 

3.จัดการแปลงขอมูลพิกัดใหเปน shape file โดยจะแยกจุดเกิดความรอนออกเปน

พื้นที่ 3 บริเวณ ไดแก 1.พื้นที่อนุรักษ 2.พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ 3.พื้นที่เกษตรกรรม  

4.จัดการทําแผนที่ออกมา โดยจะมีรายละเอียดแสดงไวในแผนที่ วาในแตละวันจุด

เกิดความรอนเกิดบริเวณพื้นที่ท้ัง 3 บริเวณ มีพื้นท่ีเทาไหร  และรวมพื้นท่ีทั้งหมด 

5.จัดทําขอมูลแผนท่ีที่เรียบรอยแลวขึ้น เว็บไซดของ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

(ตาก) โดยจะขึ้นวันตอวัน  
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รูปประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

สามารถเขาไปดูแผนที่แสดงจุดความรอน ไดที ่

http://tak.dnp.go.th  จากนั้นเขาไปคลิกไดที ่

หมายเลขที่ 1 หรือวา 2 ไดเลย 
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แผนที่แสดงจุดความรอน แยกตามเดือน จัดทํา

ตั้งแต เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 จนถึง  

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 

จัดทําแยกขอมลูเปนปงบประมาณ 
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เมื่อคลิกเขาไปแตละเดือนจะมีวันแสดงทุกวัน 

วันที่ไมมีการรายงาน  hotspots มาที่ศูนยปฏิบัติการ จะ

มีการแจงมาจากทางสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปามา 

เมื่อจะคลิกดูแผนที่ก็จะไมขึ้น  จะเขียนวา  ไมมีขอมูล 

วันที่มีการรายงาน hotspots จะสามารถคลิกดูแผนที่ได

เลย จะเขียนวา ดูแผนที<่<คลิกที่นี>่>จะปรากฏรูปแผนที่

ขึ้นมา 
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สรุปรายงานสถานการณของศูนยเตือนภัย 

ประจําวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

สถานการณเฝาระวัง 

ติดตามปริมาณฝนสะสมตอเนื่องเพื่อประเมิน

สถานการณอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในชวงวันที ่

๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  

ระดับการแจงเตือนภัยพื้นที่ 

แจงขาว  ใหติดตามขอมูลพายุไตฝุน “อูตอร” 

ซึ่งไดลดระดับลงเปนพายุโซนรอนแลว 

เฝาระวัง  

๑. ภาวะน้ําทวมฉับพลันและดินโคลนถลม  

๒. เฝาระวังสถานการณอุทกภัยในพื้นที่  

เตือนภัย (Warning) 

ในวันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค. ๕๖ อาจเกิดน้ําทวม

ฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม 

รายงานศูนยเตือนภัยตาก สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  14 (ตาก) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ไดมีการเตือนภัยผานทาง Social network อยางเชน Facebook , Twitter , Google plus , Line ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                      

  รายงานเตือนภัยตากผานทาง Facebook  

    สามารถติดตอไดที่ลิง้ https://www.facebook.com/icttakdnp14 

 

ภาพถายดาวเทียม ณ 7 สิงหาคม 

2556 เวลา 16.00 น. 

แสดงกลุมเมฆในพายุโซนรอน"

มังคุด" ที่กอตัวสูงอุณหภูมิยอด

เมฆต่ํามาก ความชื้นหนาแนน 
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รายงานเตือนภัยตากผานทาง Twitter 

สามารถติดตอไดทีล่ิ้ง https://twitter.com/icttak_warningc

รายงานสถานการณศนูยเตือนภัย 

ndwc.go.th/web/index.php?  

คลิกลิง้ ที่โพสตไว เพื่อเขาไปด ู

การเตือนภัย  
 

ชองเขียน Twitter ใหม 

ชองโพสต การเตือนภัย  
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รายงานเตือนภัยตากผานทาง Google Plus 

สามารถติดตอไดทีล่ิ้ง https://plus.google.com/u/0/111828909362624994072/posts 
 
 
 

 

ชองเผยแพรขาวสาร ของ 

Google plus 

ชาวริมลําน้ําเมยเรงอพยพ หลังน้ําทวม

เพ่ิมสูงกวา 1 เมตร 

- ชาวบานชุมชนริมลําน้ําเมย ต.ทาสาย

ลวด ชายแดนไทย-พมา ใน อ.แมสอด จ.

ตาก ตองเรงขนยายทรัพยสินลงเรือ

อพยพหนีน้ํา หลังจากน้ําในลําน้ําเมยที่

กั้นพรมแดนไทย-พมา เพ่ิมสูงขึ้นอยาง

รวดเร็ว ทาํใหระดับน้ําที่ทวมเดิมเพิ่ม

สูงขึ้นกวา 1 เมตร บานหลายรอยหลัง

ถูกน้ําทวมจนมิดหลังคา สวนบาน 2 ชั้น 

น้ําทวมถึงชั้น 2 ของบาน ขณะที่ตลาด

ริมเมยระดับน้ําสูงกวา 2 เมตรแลว 

สวนสถานการณน้ําทวมใน อ.แมสอด 

ลดระดับลงจนเกือบเขาสูภาวะปกติแลว 

หลังฝนเร่ิมหยุดตก 

ปล.ขาวแมสอด 
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ชื่อ Icttak_เตอืนภัย 

รายงานเตือนภัยตากผานทาง Google Plus 

สามารถติดตอไดที ่dnp14_warningCenter 
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การตรวจสอบพื้นที่อนุรักษในพืน้ที่รับผิดชอบ ศนูยปฏบิัติการภูมิสารสนเทศ (ตาก) 

ในการตรวจสอบสภาพการใชประโยชนที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา

และพันธุพืช ใชขอมูลขอบเขตจากพระราชกฤษฎีกา และสภาพการใชประโยชนที่ดินป 2552 (ขอมูล

จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จังหวัดนครสวรรค) ทําการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการใชประโยชน

ที่ดิน  
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รายงานการเก็บขอมูลภาคสนามตามแผนปฏบิัตกิารภูมิสารสนเทศ (GIS) 

ณ อุทยานแหงชาตคิลองวังเจา วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

พิกัดจุดที่ 1 E518191  N1824902 

บริเวณหนาเสาธง ที่ทําการอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 

พิกัดจุดที่ 2 E518015 N1824691 

บริเวณหนาศูนยบรกิารนักทองเที่ยว 

พิกัดจุดที่ 3 E512784 N1821366 

ไรขาวโพด 
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พิกัดจุดที่ 4 E512729 N1821340 

ไรมันสําปะหลัง 

พิกัดจุดที่ 5 E512224 N1820939 

นาขาวและขาวโพด 

พกิัดจุดที่ 6 E512270 N1820680 

นาขาวและขาวโพด 
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พิกัดจุดที่ 7 E512391 N1820554 

นาขาว 

 

พิกัดจุดที่ 8 E512540 N1820418 

พืชไรสวนผสม(นาขาว/พรกิ) 

พิกัดจุดที่ 9 E512170 N181052 

นาขาว 

พิกัดจุดที่ 10 E 511900 N1818658 

หนวยพิทักษ อุทยานแหงชาติคลองวังเจา วจ.5 โละโคะ 
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พิกัดจุดที่ 11 E512328 N1818201 

นาขาว 

พิกัดจุดที่ 12 E512136 N1817985 

ไรขาวโพด 

พิกัดจุดที่ 13 E512074 N1817185 

ทางเขาหมูบานโละโคะ 

พิกัดจุดที่ 14 E511682 N1816322 

ในหมูบานชาวไทยภูเขาเผามง 
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พิกัดจุดที่ 15 E511493 N1814214 

ไรขาวโพด 

พิกัดจุดที่ 16 E511981 N1812142 

พืชสวน(ทางดานซายสวนผลไม ทางดานขวาสวนปาลม) 

พิกัดจุดที่ 17 E511781 N1811217 

พื้นที่เกษตรกรรม(ทางดานซายขาวไร ทางดานขวาขาวโพด) 
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ID e n msl(m) สถานที ่ พื้นที่อนุรกัษ หมายเหตุ วันที่ดําเนินการ 
สภาพ

อากาศ 

เจา 

หนาที ่

หัวหนาศูนยปฏิบัติการภูมิ

สารสนเทศ 

1 518191 1824902 218 ที่ทําการอุทยาน

แหงชาตคิลองวัง

เจา 

อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX    

เสาธงหนาที่ทําการอุทยาน

แหงชาตคิลองวังเจา 

09-SEP-13 2:29:17PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

2 518015 1824691 219 ศูนยบริการ

นักทองเที่ยว 

อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX    

ลานจอดรถหนา

ศูนยบริการนักทองเที่ยว 

09-SEP-13 2:34:55PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

3 512784 1821366 335 ขาวโพด อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX 09-SEP-13 3:09:05PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

4 512729 1821340 336 มันสําปะหลัง อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX 09-SEP-13 3:11:30PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

5 512224 1820939 348 นาขาว/ขาวโพด อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX 09-SEP-13 3:19:42PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

6 512270 1820680 351 นาขาว/ขาวโพด อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX 09-SEP-13 3:23:13PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

7 512391 1820554 348 นาขาว อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX 09-SEP-13 3:27:00PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

 

 

1
5
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ID e n msl(m) สถานที ่ พื้นที่อนุรกัษ หมายเหตุ วันที่ดําเนินการ 
สภาพ

อากาศ 

เจา 

หนาที ่

หัวหนาศูนยปฏิบัติการภูมิ

สารสนเทศ 

8 512540 1820418 355 พืชไรสวนผสม อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX  

นาขาว/พริก 

09-SEP-13 3:35:21PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

9 512170 1819052 363 นาขาว อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX 09-SEP-13 3:43:22PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

10 511900 1818658 378 หนวยพิทักษ อช.

คลองวงัเจา วจ.5 

โละโคะ 

อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX   

เสาธงหนวยพิทักษ  

วจ.5 โละโคะ 

09-SEP-13 3:48:16PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

11 512328 1818201 382 นาขาว อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX 09-SEP-13 3:57:40PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

12 512136 1817985 379 ขาวโพด อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX 09-SEP-13 4:01:39PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

13 512074 1817185 388 บานโละโคะ  อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX   

ปายทางเขาหมูบาน

โละโคะ 

09-SEP-13 4:05:32PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

14 511682 1816322 412 บานโละโคะ  อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX   

(ในหมูบานชาวไทยภูเขา

เผามง) 

09-SEP-13 4:10:46PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

           

 

1
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ID e n msl(m) สถานที ่ พื้นที่อนุรกัษ หมายเหตุ วันที่ดําเนินการ 
สภาพ

อากาศ 

เจา 

หนาที ่

หัวหนาศูนยปฏิบัติการภูมิ

สารสนเทศ 

15 511493 1814214 585 ขาวโพด อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX 09-SEP-13 4:20:50PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

16 511982 1812142 629 พืชสวน อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX สวนผลไม

(ซาย) สวนปาลม(ขวา) 
09-SEP-13 4:30:03PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

17 511782 1811217 726 พื้นที่เกษตรกรรม  อุทยานแหงชาต ิ

คลองวงัเจา 

GPSMap60CSX   ขาวไร 

(ซาย) ไรขาวโพด (ขวา) 

09-SEP-13 4:35:49PM ฟาเปด 

เมฆนอย 

  นายบัลลงัก บินลอย 

 
1

5
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พิกัด 

จุดท่ี 

พื้นที่การใชประโยชนที่ดินขอมูลจาก 

กรมพัฒนาที่ดิน ประเภทการใชที่ดินจากการออกสํารวจ ความถูกตองประเภทการใชที่ดิน 

1 F101(ปาดิบสมบูรณ) มีการสรางเปนที่ทําการอุทยานแหงชาติคลองวังเจา ถูกตอง 

2 F101(ปาดิบสมบูรณ) มีการสรางเปนศูนยบรกิารนักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติคลองวังเจา ถูกตอง 

3 F101(ปาดิบสมบูรณ) มีการปลูกขาวโพด และมีการขยายพื้นที่เพิ่มเตมิจากพื้นที่เดมิ ผิด 

4 A601(ไรหมุนเวียนผสม) มีการปลูกมันสําปะหลงัสลับกบัการปลูกขาวโพด ถูกตอง 

5 F101(ปาดิบสมบูรณ) มีการทําการเกษตรนาขาวและขาวโพด มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมจากเดิม ผิด 

6 F101(ปาดิบสมบูรณ) มีการทําการเกษตรนาขาวและขาวโพด มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมจากเดิม ผิด 

7 A101(นาขาว) มีการปลูกขาว ถูกตอง 

8 A601(ไรหมุนเวียนผสม) พืชไรสวนผสม ปลูกพริกและนาขาว ถูกตอง 

9 A101(นาขาว) มีการปลูกขาว ถูกตอง 

10 A601(ไรหมุนเวียนผสม) เปนทีท่ําการของหนวยพิทกัษ อช.คลองวังเจา วจ.5 โละโคะ ผิด 

11 A101(นาขาว) มีการปลูกขาว ถูกตอง 

12 F101(ปาดิบสมบูรณ) ปลูกขาวโพด และมีการขยายพื้นที่เพิม่เตมิจากพื้นที่เดมิ ผิด 

13 A601(ไรหมุนเวียนผสม) ปายหมูบานโละโคะ บริเวณรอบขางมีการปลูกขาวโพด ถูกตอง 

14 U201(บานโละโคะ) บานโละโคะ ถูกตอง 

15 F101(ปาดิบสมบูรณ) ปลูกขาวโพด และมีการขยายพื้นที่เพิม่เตมิจากพื้นที่เดมิ ผิด 

16 A407/A413(มะมวง/ลําไย) พืชสวน มีการเปลี่ยนแปลงพืชที่ใชในการปลูกเปนลิ้นจี่กับสวนปาลม ถูกตอง 

17 A601(ไรหมุนเวียนผสม) พื้นที่เกษตรกรรม  ถูกตอง 

1
62
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โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและเตือนภัยพิบัติ 

หลักการและเหตุผล : 

 ดวยปจจุบันในโลกมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องมาจากภาวะโลกรอนและสาเหตุอื่นๆ หลายประการ 

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสภาวะภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ เกิดอุทกภัย เกิดภัยแลง ไฟปา  สงผลกระทบตอทรัพยากร

ปาไม  อยางหลีกเลี่ยงไมได ปาไมเปนแหลงตนทุนของน้ําจืดที่มีความจําเปนใชทั้งอุปโภค บริโภค และแนวปองกันภัยตาม

ธรรมชาติ 

 ดังนั้นดรรชนีบงชี้ซึ่งความสมบูรณของปาไม (พื้นที่ปกคลุมดวยปาไม) จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะสามารถ

อธิบาย และการวางแนวทางปองกันภัยพิบัติ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองจัดเก็บขอมูลพื้นที่ปาที่ยังคง

สภาพ โดยใชภาพถายดาวเทียม Landsat ป 2510 และความรูดาน GIS ในการประมวลผลขอมูล เพื่อนําไปวางแผนการ

เตือนภัยอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงค :   

  1. เพื่อจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ปา 

  2. เพื่อนําไปพัฒนาระบบเตือนภัยในพื้นที่ปาอนรุักษ 

  3. เพื่อนําไปใชในภารกิจดานควบคุมพื้นที่ใหมปีระสิทธิภาพ 

พื้นที่เปาหมาย  : 

 -พื้นที่ปาอนุรกัษตามกฎหมาย รวม 26 แหง ประกอบดวย 

  1. พื้นที่อุทยานแหงชาติ                จํานวน 10 แหง 

  2. พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา          จํานวน  6  แหง 

  3. พื้นที่วนอุทยาน                       จํานวน 10 แหง 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 1. ขอมูลจากภาพถายดาวเทียม Land Sat 2010 เพื่อเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบพื้นที่ปา ยังคงสภาพ 

 2. ทําการวิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรม Erdas Imagine เพื่อจําแนกคาการสะทอนของแสง พื้นที่ตามสภาพ

ภูมิประเทศ เชน น้ํา, ปาไม, พื้นที่การใชประโยชนและอื่นๆ 

 3. นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะห โดยใชโปรแกรม  Arc GIS /Arc info ประกอบ FT2K(พื้นทีป่าที่แปลจาก

ภาพถายดาวเทียมป2000) ขอมูลการใชประโยชนที่ดินป 2552(กรมพฒันาที่ดิน) และขอมลูพื้นทีส่อบสวนสทิธิ์ 30 มิ.ย.

2541  

 4. ออกสํารวจพื้นที่ เปาหมายเพื่อนํามาเปรียบเทียบกบัผลทางหองปฏิบัติการ 

 5. ประมวลผลจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงพื้นทีป่า ขอมูลความถกูตอง ที่ยังคงสภาพตามภารกจิของกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และความรบัผิดชอบ 
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
ผลผลติ 

เครื่องมือ 

จัดเตรียมขอมูลภาพถายออรโธส ี

หรือภาพถายดาวเทียม 

และขอบเขตปาอนุรักษ 

อาน แปลตคีวาม  

เพ่ือจําแนกการใชประโยชนที่ดนิจากแผนที่

ภาพถาย 

นําเขาและจดัทําขอมูล 

 ผลการอานแปลตคีวาม 

ภายใตระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) 

สํารวจ / ตรวจสอบ 

ผลการอานแปลตคีวาม 

และขอบเขตพื้นที่ครอบครองในพื้นทีจ่ริง 

แกไขปรับปรุง 

ขอมูลผลการอานแปลตคีวาม 

ในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 

จัดทาํฐานขอมูล 

และแผนที่พืน้ที่ประเภทการใชที่ดนิ 

ในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายแตละแหง 

พิมพแผนทีแ่สดงพื้นที่ประเภทการใชที่ดนิ 

ในพืน้ที่ปาอนุรักษและฐานขอมูลในระบบ 

สารสนเทศภูมิศาสตร 

 

พิมพแผนทีภ่าพถาย 

พิมพแผนทีภ่าพถาย 

แสดงผลการอานแปลตีความ 

และฐานขอมูล 

  Computer 

  Plotter 

  GPS 

  ArcGIS  Software 

   Erdas Imagine Software 

    อื�นๆ 



165 

 

สรุปผลการดําเนินงาน : 

 1.การอานแปลตีความ สํารวจตรวจสอบพื้นท่ีครอบครองในพื้นที่จริงและจัดทําแผนที่จํานวน 26 แหง 

ลําดบั

ที่ 
ชื่อปาอนุรักษ 

ทองที่

จังหวดั 

พื้นที่ปา พื้นที่การเกษตร เมือง แหลงน้ํา อื่นๆ พื้นที่ทั้งหมด 

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ 

1 
อุทยานแหงชาต ิ

ขุนพะวอ 
ตาก 240,713 92.47 18,976 7.29 186 0.07 300 0.12 129 0.05 260,304 100.00 

2 
อุทยานแหงชาต ิ

ตากสนิมหาราช 
ตาก 553,743 98.79 5,835 1.04 76 0.01 444 0.08 406 0.07 560,504 100.00 

3 
อุทยานแหงชาต ิ

แมเมย 
ตาก 112,797 91.65 8,961 7.28 425 0.35 795 0.65 95 0.08 123,073 100.00 

4 
อุทยานแหงชาต ิ

ลานสาง 
ตาก 62,509 96.43 2,218 3.42 86 0.13 0 0 10 0.02 64,823 100.00 

5 
อุทยานแหงชาต ิ

น้ําตกพาเจริญ 
ตาก 502,765 90.68 45,837 8.27 283 0.05 4,694 0.85 859 0.15 554,438 100.00 

6 
อุทยานแหงชาต ิ

รามคําแหง 
สุโขทัย 166,223 89.52 15,510 8.35 1,258 0.68 2,126 1.14 569 0.31 185,686 100.00 

7 
อุทยานแหงชาต ิ

ศรีสัชนาลัย 
สุโขทัย 210,317 98.88 2,300 1.08 80 0.04 0 0.00 0 0.00 212,697 100.00 

8 
อุทยานแหงชาต ิ

คลองวังเจา 
กําแพงเพชร 440,555 95.32 20,650 4.47 435 0.09 510 0.11 33 0.01 462,183 100.00 

9 
อุทยานแหงชาต ิ

คลองลาน 
กําแพงเพชร 267,312 99.82 109 0.04 133 0.05 229 0.09 0 0.00 267,783 100.00 

10 
อุทยานแหงชาต ิ

แมวงก 

กําแพงเพชร

-นครสวรรค 
553,743 98.79 5,835 1.04 76 0.01 444 0.08 406 0.07 560,504 100.00 
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ลําดบั

ที่ 
ชื่อปาอนุรักษ 

ทองที่

จังหวดั 

พื้นที่ปา พื้นที่การเกษตร เมือง แหลงน้ํา อื่นๆ พื้นที่ทั้งหมด 

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ 

11 
วนอุทยาน 

แกงหวยตาก 
ตาก 13,020 98.97 17 0.13 97 0.74 22 0.17 0 0.00 13,156 100.00 

12 
วนอุทยาน 

ถ้ําตะโคะบ ิ
ตาก 5,945 98.02 81 1.34 0 0.00 39 0.64 0 0 6,065 100.00 

13 
วนอุทยาน 

น้ําตกปะหละทะ 
ตาก 637 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 637 100.00 

14 
วนอทุยาน 

น้ําตกหวยแมไข 
ตาก 7,005 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7,005 100.00 

15 
วนอุทยาน 

พระธาตุหวยลึก 
ตาก 2,887 98.80 34 1.16 0 0.00 1 0.03 0 0.00 2,922 100.00 

16 
วนอุทยาน 

ไมกลายเปนหิน 
ตาก 13,234 94.00 185 1.31 103 0.73 418 2.97 138 0.98 14,078 100.00 

17 
วนอุทยาน 

ถ้ําลม-ถ้ําวัง 
ตาก 7,939 94.00 156 1.85 87 1.03 0 0.00 264 3.13 8,446 100.00 

18 
วนอุทยาน 

นครไชบวร 
พิจิตร 0 0.00 1,200 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,200 100.00 

19 
วนอุทยาน 

เขาหลวง 

นครสวรรค-

อุทัยธาน ี
50,914 87.93 5,747 9.93 360 0.62 217 0.37 664 1.15 57,902 100.00 

20 
วนอุทยาน 

ถ้ําเพชร-ถ้ําทอง 
นครสวรรค 3,773 93.79 250 6.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4,023 100.00 

21 
เขตรักษาพันธุสัตวปา 

แมตืน่ 

ตาก-

เชียงใหม 
740,291 94.51 25,024 3.19 1,377 0.18 16,608 2.12 5 0.00 783,305 100.00 
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ลําดบั

ที่ 
ชื่อปาอนุรักษ 

ทองที่

จังหวดั 

พื้นที่ปา พื้นที่การเกษตร เมือง แหลงน้ํา อื่นๆ พื้นที่ทั้งหมด 

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ 

22 
เขตรักษาพันธุสัตวปา 

อุมผาง 
ตาก 1,565,980 96.91 43,679 2.70 2,686 0.17 3,084 0.19 503 0.03 1,615,932 100.00 

23 
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุง

ใหญนเรศวรดานตะวันออก 
ตาก 965,569 98.36 13,346 1.36 380 0.04 2,363 0.24 0 0.00 981,658 100.00 

24 
เขตรักษาพันธุสัตวปา 

ถ้ําเจาราม 

สุโขทัย-

ลําปาง 
212,740 98.73 2,187 1.01 29 0.01 165 0.08 347 0.16 215,468 100.00 

25 
เขตรักษาพันธุสัตวปา 

เขาสนามเพรียง 
กําแพงเพชร 61,640 92.74 4,703 7.08 60 0.09 0 0.00 60 0.09 66,463 100.00 

26 
เขตรักษาพันธุสัตวปา 

หวยขาแขง 

อุทัยธาน-ี

ตาก 
1,745,083 99.38 439 0.03 90 0.01 6,589 0.37 3,717 0.21 1,755,918 100.00 

 

สรุป 

 พื้นที่ปา    8,133,222  ไร 

 พื้นที่การเกษตร     225,086 ไร 

 เมือง         9,316 ไร 

 แหลงน้ํา       34,227 ไร 

 อื่นๆ       11,703 ไร 

 รวมพ้ืนที่ท้ังหมด 8,413,554 ไร 
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รายละเอียดประกอบ (Attribute) ของขอมูลประเภทการใชที่ดิน  ประกอบดวย   

 - ชื่อของพื้นที่อนุรักษ     ชนิดขอมูล text 

 - ID ประเภทการใชที่ดิน     ชนิดขอมูล integer 

 - land use ประเภทการใชที่ดิน    ชนิดขอมูล text 

 - เนื้อที่       ชนิดขอมูล Double 

 - เนื้อที่ (ไร)      ชนิดขอมูล integer 

 

หมายเหต ุ

1. ขอมูลเนื้อที่ทั้งหมดของปาอนุรักษแตละแหง ของผลการดําเนินงานไดจากการประมวลผลขอมูลในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร โดยใชโปรแกรม ArcGIS ซึ่งอาจแตกตางจากเนื้อที่ทั้งหมดของปาอนุรักษแตละแหงตามที่ประกาศในแผนที่

ทายพระราชกฤษฎีกา 

2. ขอมูลแนวเขตปาอนุรักษ เปนแนวเขตโดยประมาณ ดังนี้ ขอมูลเนื้อที่ผลการดําเนินงานอาจมีความแตกตางได ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับขอบเขตเสนแนวเขตปาอนุรักษที่ใชวามีความถูกตองแนนอนหรือยึดถือขอมูลจากแหลงใด 

3. พื้นที่อื่นๆ หมายถึง พื้นที่ที่ไมไดจัดแยกประเภทการใชที่ดินตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ไดแก พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่ลุมน้ํา ทุง

หญา นากุง เหมืองราง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เจดีย สุสาน ปาชา เปนตน 
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อุทยานแหงชาติขุนพะวอ 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 240,713 92.47 

11 ปาผลัดใบ 113,927 43.77 

12 ปาไมผลัดใบ 126,786 48.71 

  พื้นที่การเกษตร 18,976 7.29 

21 นาขาว 392 0.15 

22 พืชไร 18,509 7.11 

23 พืชสวน 75 0.03 

31 เมือง 186 0.07 

50 แหลงนํ้า 300 0.12 

90 อื่นๆ 129 0.05 

  รวมเน้ือท่ี 260,304 100.00 

 

 
 

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร

เมือง

แหล่งนํ �า

อื�นๆ
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อุทยานแหงชาตคิลองวังเจา 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 440,555 95.32 

11 ปาผลัดใบ 144,450 31.25 

12 ปาไมผลัดใบ 296,105 64.07 

  พื้นที่การเกษตร 20,650 4.47 

21 นาขาว 215 0.05 

22 พืชไร 20,167 4.36 

23 พืชสวน 268 0.06 

31 เมือง 435 0.09 

50 แหลงนํ้า 510 0.11 

90 อื่นๆ 33 0.01 

  รวมเน้ือท่ี 462,183 100.00 

 

 
 

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

400,000 

450,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร

เมือง

แหล่งนํ �า

อื�นๆ
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อุทยานแหงชาติรามคําแหง 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 166,223 89.52 

11 ปาผลัดใบ 131,746 70.95 

12 ปาไมผลัดใบ 34,477 18.57 

  พื้นที่การเกษตร 15,510 8.35 

21 นาขาว 7,660 4.13 

22 พืชไร 7,132 3.84 

23 พืชสวน 718 0.39 

31 เมือง 1,258 0.68 

50 แหลงนํ้า 2,126 1.14 

90 อื่นๆ 569 0.31 

  รวมเน้ือท่ี 185,686 100.00 

 

 
 

-

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

160,000 

180,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร

เมือง

แหล่งนํ �า

อื�นๆ
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อุทยานแหงชาตินํ้าตกพาเจริญ 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 502,765 90.68 

11 ปาผลัดใบ 453,589 81.81 

12 ปาไมผลัดใบ 49,176 8.87 

  พื้นที่การเกษตร 45,837 8.27 

21 นาขาว 332 0.06 

22 พืชไร 45,268 8.16 

23 พืชสวน 237 0.04 

31 เมือง 283 0.05 

50 แหลงนํ้า 4,694 0.85 

90 อื่นๆ 859 0.15 

  รวมเน้ือท่ี 554,438 100.00 

 

 
 

-

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร

เมือง

แหล่งนํ �า

อื�นๆ
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183 

 

 

 

 

 



184 

 

อุทยานแหงชาติคลองลาน 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 267,312 99.82 

11 ปาผลัดใบ 57,529 21.48 

12 ปาไมผลัดใบ 209,783 78.34 

  พื้นที่การเกษตร 109 0.04 

21 นาขาว 0 0.00 

22 พืชไร 93 0.03 

23 พืชสวน 16 0.01 

31 เมือง 133 0.05 

50 แหลงนํ้า 229 0.09 

90 อื่นๆ          0 0.00 

  รวมเน้ือท่ี     267,783  100.00 

 

 
 

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร

เมือง

แหล่งนํ �า
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อุทยานแหงชาติแมเมย 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 112,797 91.65 

11 ปาผลัดใบ 112,560 91.46 

12 ปาไมผลัดใบ 237 0.19 

  พื้นที่การเกษตร 8,961 7.28 

21 นาขาว 1,084 0.88 

22 พืชไร 7,831 6.36 

23 พืชสวน 46 0.04 

31 เมือง 425 0.35 

50 แหลงนํ้า 795 0.65 

90 อื่นๆ 95 0.08 

  รวมเน้ือท่ี     123,073   100.00  

 

 
 

-

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร

เมือง

แหล่งนํ �า

อื�นๆ



188 
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อุทยานแหงชาติแมวงก 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 965,569 98.36 

11 ปาผลัดใบ 0 0.00 

12 ปาไมผลัดใบ 965,569 98.36 

  พื้นที่การเกษตร 13,346 1.36 

21 นาขาว 235 0.02 

22 พืชไร 13,111 1.34 

23 พืชสวน 0 0.00 

31 เมือง 380 0.04 

50 แหลงนํ้า 2,363 0.24 

90 อื่นๆ 0 0.00 

  รวมเน้ือท่ี 981,658 100.00 

 

 
 

-

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

700,000 

800,000 

900,000 

1,000,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร

เมือง

แหล่งนํ �า
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192 
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อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 553,743 98.79 

11 ปาผลัดใบ 192,938 34.42 

12 ปาไมผลัดใบ 360,805 64.37 

  พื้นที่การเกษตร 5,835 1.04 

21 นาขาว 13 0.00 

22 พืชไร 5,679 1.01 

23 พืชสวน 143 0.03 

31 เมือง 76 0.01 

50 แหลงนํ้า 444 0.08 

90 อื่นๆ 406 0.07 

  รวมเน้ือท่ี 560,504 100.00 

 

 
 

-

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร

เมือง

แหล่งนํ �า

อื�นๆ
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อุทยานแหงชาติลานสาง 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 62,509 95.77 

11 ปาผลัดใบ 62,509 95.77 

12 ปาไมผลัดใบ 0 0.00 

  พื้นที่การเกษตร 2,218 3.40 

21 นาขาว 0 0.00 

22 พืชไร 1,808 2.77 

23 พืชสวน 410 0.63 

31 เมือง 86 0.13 

50 แหลงนํ้า 444 0.68 

90 อื่นๆ 10 0.02 

  รวมเน้ือท่ี 65,267 100.00 

 

 
 

 

-

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร

เมือง

แหล่งนํ �า

อื�นๆ
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อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 210,317 98.88 

11 ปาผลัดใบ 36,630 17.22 

12 ปาไมผลัดใบ 173,687 81.66 

  พื้นที่การเกษตร 2,300 1.08 

21 นาขาว 748 0.35 

22 พืชไร 1,455 0.68 

23 พืชสวน 97 0.05 

31 เมือง 80 0.04 

50 แหลงนํ้า 0 0.00 

90 อื่นๆ 0 0.00 

  รวมเน้ือท่ี 212,697 100.00 

 

 
 

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร

เมือง
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201 

 

 
 

 

 



202 

 

วนอุทยานถ้ําตะโคะบิ 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 5,945 98.02 

11 ปาผลัดใบ 0 0.00 

12 ปาไมผลัดใบ 5,945 98.02 

  พื้นที่การเกษตร 81 1.34 

21 นาขาว 0 0.00 

22 พืชไร 81 1.34 

23 พืชสวน 0 0.00 

31 เมือง 0 0.00 

50 แหลงนํ้า 39 0.64 

90 อื่นๆ 0 0.00 

  รวมเน้ือท่ี 6,065 100.00 

 

 
 

-

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร

แหล่งนํ �า
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วนอุทยานถ้ําเพชรถ้ําทอง 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 3,773 93.79 

11 ปาผลัดใบ 3,773 93.79 

12 ปาไมผลัดใบ 0 0.00 

  พื้นที่การเกษตร 250 6.21 

21 นาขาว 0 0.00 

22 พืชไร 247 6.14 

23 พืชสวน 3 0.07 

31 เมือง 0 0.00 

50 แหลงนํ้า 0 0.00 

90 อื่นๆ 0 0.00 

  รวมเน้ือท่ี 4,023 100.00 

 

 

-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร
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208 

 

วนอุทยานถ้ําลม-ถ้ําวัง 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 7,939 94.00 

11 ปาผลัดใบ 7,939 94.00 

12 ปาไมผลัดใบ 

 

0.00 

  พื้นที่การเกษตร 156 1.85 

21 นาขาว 16 0.19 

22 พืชไร 67 0.79 

23 พืชสวน 73 0.86 

31 เมือง 87 1.03 

50 แหลงนํ้า 0 0.00 

90 อื่นๆ 264 3.13 

  รวมเน้ือท่ี 8,446 100.00 
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วนอุทยานนํ้าตกปะหละทะ 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 637 100.00 

11 ปาผลัดใบ 0 0.00 

12 ปาไมผลัดใบ 637 100.00 

  พื้นที่การเกษตร 0 0.00 

21 นาขาว 0 0.00 

22 พืชไร 0 0.00 

23 พืชสวน 0 0.00 

31 เมือง 0 0.00 

50 แหลงนํ้า 0 0.00 

90 อื่นๆ 0 0.00 

  รวมเน้ือท่ี 637 100.00 
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วนอุทยานพระธาตุหวยลึก 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 2,887 98.80 

11 ปาผลัดใบ 2,887 98.80 

12 ปาไมผลัดใบ 

 

0.00 

  พื้นที่การเกษตร 34 1.16 

21 นาขาว 

 

0.00 

22 พืชไร 22 0.75 

23 พืชสวน 12 0.41 

31 เมือง 

 

0.00 

50 แหลงนํ้า 1 0.03 

90 อื่นๆ 0 0.00 

  รวมเน้ือท่ี 2,922 100.00 
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วนอุทยานไมกลายเปนหิน 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 13,234 94.00 

11 ปาผลัดใบ 13,234 94.00 

12 ปาไมผลัดใบ 

 

0.00 

  พื้นที่การเกษตร 185 1.31 

21 นาขาว 

 

0.00 

22 พืชไร 19 0.13 

23 พืชสวน 166 1.18 

31 เมือง 103 0.73 

50 แหลงนํ้า 418 2.97 

90 อื่นๆ 138 0.98 

  รวมเน้ือท่ี 14,078 100.00 
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วนอุทยานเขาหลวง 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 50,914 87.93 

11 ปาผลัดใบ 50,914 87.93 

12 ปาไมผลัดใบ 

 

0.00 

  พื้นที่การเกษตร 5,747 9.93 

21 นาขาว 445 0.77 

22 พืชไร 4,607 7.96 

23 พืชสวน 695 1.20 

31 เมือง 360 0.62 

50 แหลงนํ้า 217 0.37 

90 อื่นๆ 664 1.15 

  รวมเน้ือท่ี 57,902 100.00 
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วนอุทยานแกงหวยตาก 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 
 เน้ือท่ี  

 ไร   รอยละ  

   พ้ืนที่ปา  13,020     98.97  

11  ปาผลัดใบ  13,020     98.97  

12  ปาไมผลัดใบ  0       0.00 

   พ้ืนที่การเกษตร  17       0.13  

21  นาขาว  0       0.00   

22  พืชไร  0       0.00   

23  พืชสวน  17       0.13  

31  เมือง  97       0.74  

50  แหลงนํ้า  22       0.17  

90  อ่ืนๆ  0       0.00   

   รวมเน้ือท่ี  13,156   100.00  
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วนอุทยานนํ้าตกหวยแมไข 

รหัส 

ประเภทการใช

ที่ดิน 

เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 7,005 100.00 

11     ปาผลัดใบ 7,005 100.00 

12     ปาไมผลัดใบ 0 0.00 

  พื้นที่การเกษตร 0 0.00 

21 นาขาว 0 0.00 

22 พืชไร 0 0.00 

23 พืชสวน 0 0.00 

31 เมือง 0 0.00 

50 แหลงนํ้า 0 0.00 

90 อื่นๆ 0 0.00 

  รวมเน้ือท่ี 7,005 100.00 
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เขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น 

รหสั ประเภทการใชที่ดิน 

เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 740,291 94.51 

11     ปาผลัดใบ 494,162 63.09 

12     ปาไมผลัดใบ 246,129 31.42 

  พื้นที่การเกษตร 25,024 3.19 

21 นาขาว 1,389 0.18 

22 พืชไร 23,617 3.02 

23 พืชสวน 18 0.00 

31 เมือง 1,377 0.18 

50 แหลงนํ้า 16,608 2.12 

90 อื่นๆ 5 0.00 

  รวมเน้ือท่ี 783,305 100.00 
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เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง 

รหัส 

ประเภทการใช

ที่ดิน 

เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

 

พื้นที่ปา 1,565,980 96.91 

11 ปาผลัดใบ 26 0.00 

12     ปาไมผลัดใบ 1,565,954 96.91 

  พื้นที่การเกษตร 43,679 2.70 

21 นาขาว 4,490 0.28 

22 พืชไร 38,964 2.41 

23 พืชสวน 225 0.01 

31 เมือง 2,686 0.17 

50 แหลงนํ้า 3,084 0.19 

90 อื่นๆ 503 0.03 

  รวมเน้ือท่ี 1,615,932 100.00 
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เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก 

รหัส ประเภทการใชที่ดิน 

เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 965,569 98.36 

11 ปาผลัดใบ 0 0.00 

12 ปาไมผลัดใบ 965,569 98.36 

  พื้นที่การเกษตร 13,346 1.36 

21 นาขาว 235 0.02 

22 พืชไร 13,111 1.34 

23 พืชสวน 0 0.00 

31 เมือง 380 0.04 

50 แหลงนํ้า 2,363 0.24 

90 อื่นๆ 0 0.00 

  รวมเน้ือท่ี 981,658 100.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

-

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

700,000 

800,000 

900,000 

1,000,000 

ประเภทการใช้ที�ดิน

พื �นที�ป่า

พื �นที�การเกษตร

เมือง

แหล่งนํ �า



236 

 
 

 

 

 



237 

 

 
 

 

 

 



238 

เขตรักษาพันธุสัตวปาถ้ําเจาราม 

รหัส 

ประเภทการใช

ที่ดิน 

เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 212,740 98.73 

11 ปาผลัดใบ 194,481 90.26 

12     ปาไมผลัดใบ 18,259 8.47 

  พื้นที่การเกษตร 2,187 1.01 

21 นาขาว 15 0.01 

22 พืชไร 1,518 0.70 

23 พืชสวน 654 0.30 

31 เมือง 29 0.01 

50 แหลงนํ้า 165 0.08 

90 อื่นๆ 347 0.16 

  รวมเน้ือท่ี 215,468 100.00 
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เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง 

รหัส 

ประเภทการใช

ที่ดิน 

เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 61,640 92.74 

11 ปาผลัดใบ 48,833 73.47 

12     ปาไมผลัดใบ 12,807 19.27 

  พื้นที่การเกษตร 4,703 7.08 

21 นาขาว 90 0.14 

22 พืชไร 4,566 6.87 

23 พืชสวน 47 0.07 

31 เมือง 60 0.09 

50 แหลงนํ้า 0 0.00 

90 อื่นๆ 60 0.09 

  รวมเน้ือท่ี 66,463 100.00 
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เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง 

รหัส 

ประเภทการใช

ที่ดิน 

เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  พื้นที่ปา 1,740,942 99.39 

11 ปาผลัดใบ 1,276,926 72.90 

12     ปาไมผลัดใบ 464,016 26.49 

  พื้นที่การเกษตร 439 0.03 

21 นาขาว 0 0.00 

22 พืชไร 439 0.03 

23 พืชสวน 0 0.00 

31 เมือง 90 0.01 

50 แหลงนํ้า 6,473 0.37 

90 อื่นๆ 3,717 0.21 

  รวมเน้ือท่ี 1,751,661 100.00 
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