
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ        

ตามแผนงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

ผลผลิตท่ี 1 พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ   

กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม  กิจกรรมงานบํารุงปา 

ของ            จังหวัด    

หนวยงานรับผิดชอบสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

-------------------------------------- 

   1.  การบํารุงรักษาสวนเดิม 

       1.1   บํารุงรักษาสวนเดมิ อายุ 2 – 6 ป           (ปลกูป 25…..25.….) จํานวน  ไร 

          1.2   บํารุงรักษาสวนเดมิ อายุ 7 – 10 ป (ปลกูป 25…..25.….) จํานวน  ไร 

       1.3   บํารุงรักษาสวนเดมิเพือ่การสาธิตและวิจัย (ปลกูป 25…..25.….) จํานวน  ไร 

       1.4   บํารุงรักษาสวนปาหวาย อายุ 2 – 6 ป      (ปลูกป 25…..25.….) จํานวน  ไร 

       1.5   บํารุงปาไมใชสอย                (ปลูกป 25…..25.….) จํานวน  ไร 

       1.6   บํารุงปาเสริมตามธรรมชาติ             (ปลกูป 25…..25.….) จํานวน  ไร 

       1.7   บํารุงสวนผลิตเมล็ดพันธุไม อายุ 2 – 6 ป   (ปลูกป 25…..25.….) จํานวน  ไร 

       1.8   บํารุงฟนฟูแปลงปาพรปุที่ 2 – 6         (ปลกูป 25…..25.….) จํานวน  ไร 

      1.9   บํารุงปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง อายุ 2 – 6 ป  (ปลูกป 25…..25.….) จํานวน  ไร 

        1.10  แนวกันไฟ       จํานวน      กม. 

 2.  ผลการปฏิบัติงาน 

       2.1  ไดทําการบํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2 – 6 ป และ 7 -10 ป  ดังนี้ 
กิจกรรม 

ลําดับที่ 

แปลงปลูก 

ป พ.ศ. 

ณ ตําบล 

อําเภอ 
ชนิดพันธุไมที่ปลูก 

เนื้อที่ปลูก 

(ไร) 

ระยะปลูก 

(ม. x ม.) 

ปลูกซอม 

(ตน) 

% รอดตายของ 

ตนไมแตละแปลง 

     

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

   

 

     

 

 

 

  

 
 

  

         

 

 
 

        



 2.1.1  กิจกรรมทีป่ฏิบัติในการบํารงุรักษาสวนเดิม 

สวนปาแปลงป       ดายวัชพืช    ครั้ง ซอมทางตรวจการหรอืแนวปองกันไฟ      กม. 

สวนปาแปลงป   ดายวัชพืช ครั้ง ซอมทางตรวจการหรอืแนวปองกันไฟ  กม. 

สวนปาแปลงป   ดายวัชพืช ครั้ง ซอมทางตรวจการหรอืแนวปองกันไฟ  กม. 

สวนปาแปลงป   ดายวัชพืช ครั้ง ซอมทางตรวจการหรอืแนวปองกันไฟ  กม. 

สวนปาแปลงป   ดายวัชพืช ครั้ง ซอมทางตรวจการหรอืแนวปองกันไฟ  กม. 

สวนปาแปลงป   ดายวัชพืช ครั้ง ซอมทางตรวจการหรอืแนวปองกันไฟ  กม. 

สวนปาแปลงป   ดายวัชพืช ครั้ง ซอมทางตรวจการหรอืแนวปองกันไฟ  กม. 

สวนปาแปลงป   ดายวัชพืช ครั้ง ซอมทางตรวจการหรอืแนวปองกันไฟ  กม. 

สวนปาแปลงป   ดายวัชพืช ครั้ง ซอมทางตรวจการหรอืแนวปองกันไฟ  กม. 

สวนปาแปลงป   ดายวัชพืช ครั้ง ซอมทางตรวจการหรอืแนวปองกันไฟ  กม. 

สวนปาแปลงป   ดายวัชพืช ครั้ง ซอมทางตรวจการหรอืแนวปองกันไฟ  กม. 

สวนปาแปลงป   ดายวัชพืช ครั้ง ซอมทางตรวจการหรอืแนวปองกันไฟ  กม. 

 

   2.1.2  การเตรียมกลาไมเพื่อปลูกซอม 

 ไดเตรียมกลาไมเพื่อทําการปลูกซอมในการบํารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2 – 6 ป จํานวนชนิด           ชนิด 

 คือ           รวมจํานวน         กลา 

    

2.2   กิจกรรมแนวกันไฟ     รวม    กม. 

2.2.1  ทําแนวกันไฟรอบแปลงปลูกปา 2 – 6 ป     ระยะทาง  กม. 

2.2.2 ทําแนวกันไฟรอบแปลงปลกูปา 7 – 10 ป    ระยะทาง          กม. 

2.2.3  ทําแนวกันไฟรอบแปลงสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวจิยั   ระยะทาง  กม. 

2.2.4  ทําแนวกันไฟรอบแปลงสวนปาหวาย อายุ 2 – 6 ป   ระยะทาง  กม. 

2.2.5  ทําแนวกันไฟรอบแปลงปลูกปาไมใชสอย    ระยะทาง  กม. 

2.2.6  ทําแนวกันไฟรอบแปลงปลูกปาเสรมิตามธรรมชาติ   ระยะทาง  กม. 

2.2.7  ทําแนวกันไฟรอบแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธุไม อายุ 2 – 6 ป  ระยะทาง  กม. 

2.2.8  ทําแนวกันไฟรอบฟนฟูแปลงปาพรปุที่ 2 – 6    ระยะทาง  กม. 

2.2.9  ทําแนวกันไฟรอบแปลงปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง อายุ 2 – 6 ป ระยะทาง  กม. 

 

 

 

 

 



3.  งบประมาณและคาใชจายจริงประจําปงบประมาณ       

   3.1  ไดรับงบประมาณและใชจายจริง ดังนี้ 

งบรายจาย งบประมาณที่ไดรับ คาใชจายจริง

1. งบบุคลากร (คาจางชั่วคราว)

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 คาครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน สิ่งกอสราง

4. งบรายจายอ่ืน

รวม
 

 

3.2  การใชจายงบประมาณสําหรับดําเนินการตามกิจกรรม  มีรายละเอียดดังนี ้

3.2.1   ไดใชจายงบประมาณสําหรบัดําเนินการตามขอ 1.1     เปนเงิน      บาท 

 3.2.2   ไดใชจายงบประมาณสําหรบัดําเนินการตามขอ 1.2     เปนเงิน      บาท 

 3.2.3   ไดใชจายงบประมาณสําหรบัดําเนินการตามขอ 1.3     เปนเงิน   บาท 

 3.2.4   ไดใชจายงบประมาณสําหรบัดําเนินการตามขอ 1.4     เปนเงิน   บาท 

 3.2.5   ไดใชจายงบประมาณสําหรบัดําเนินการตามขอ 1.5     เปนเงิน   บาท 

 3.2.6   ไดใชจายงบประมาณสําหรบัดําเนินการตามขอ 1.6     เปนเงิน   บาท 

 3.2.7   ไดใชจายงบประมาณสําหรบัดําเนินการตามขอ 1.7     เปนเงิน   บาท 

3.2.8   ไดใชจายงบประมาณสําหรบัดําเนินการตามขอ 1.8     เปนเงิน   บาท 

 3.2.9   ไดใชจายงบประมาณสําหรบัดําเนินการตามขอ 1.9     เปนเงิน        บาท 

 3.2.10 ไดใชจายงบประมาณสําหรับดําเนินการตามขอ 1.10    เปนเงิน        บาท 

3.2.11  กิจกรรมอํานวยการ (รวมคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง) 

 เชน  บานพัก ฯลฯ           เปนเงิน      บาท 
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4. ความเห็นเจาหนาทีผู่ควบคุม 

 4.1     มีความเห็นวา       

              

              

              

 

 

      (    ) 

     ตําแหนง      

 

 4.2    มีความเห็นวา       

              

              

              

 

 

       ลงนาม     

      (    ) 

     ตําแหนง      

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ขอ 4.1 ความเห็นของผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นทีอ่นุรักษ ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา 

   หรือหัวหนากลุมประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ

      ขอ 4.2 ความเห็นของผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นทีอ่นรุักษทองที ่ 

 

 

 

 
 


