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ณ สวนปูาทู่งเกวียน จ.ล าปาง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2514

“ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ควรจะได้ช่วยกรมป่าไม้ 
ปลูกสร้างสวนป่าอีกด้านหน่ึง ”

พระราชด ารัส สมเด็จพระปรมินทรมหาภ่มิพลอด่ลยเดช 
เมื่อคราวเสด็จทอดพระเนตรการแสดงชา้ง 

ที่น า้ตกแมูสา อ าเภอแมูรมิ จังหวัดเชียงใหมู พ.ศ.2508
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วัฒนธรรมและค่านิยม

ท างานเป็นทีม

1
อุทิศเวลาให้องค์กร

อย่างเต็มที่

2
ปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใส

3

มีมนุษย์สัมพันธ์และ
มุมมองเชิงบวก

4

รู้จักพัฒนาตนเอง

5



สารบัญ
ประวัติความเป็นมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
ท าเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างและอตัราก าลงั
ผลการด าเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงนิ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
สรุปผลการเนินงาน ปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
สรุปผลการเนินงาน ปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชยีงใหม่
สรุปผลการเนินงาน ปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง
สรุปผลการเนินงาน ปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
สรุปผลการเนินงาน ปี 2563 ส่วนธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้
สรุปผลการเนินงาน ปี 2563 ส่วนโครงการบา้นวดัจันทร์
สรุปรายได้จากการขายสินค้าและบรกิาร
สรุปผลการด าเนินงานผลการเบกิจ่ายงบลงทุน

กิจกรรมในรอบปี 2563
โครงการส่งเสรมิปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม
โครงการ “Work shop ของสิ้นเล็กจากเศษไม้และเรซิ่น”
การตรวจประเมินการจดัการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC
ส่วนบรกิารจดัการสวนป่าและผลผลติ
กิจกรรมเพื่อสงัคม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า
กิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้ม
กิจกรรมการมีส่วนรว่มกับชุมชนรอบสวนป่า

สวนป่าท่องเที่ยว
สวนป่าบา้นวดัจันทร์
สวนป่าดอยบอ่หลวง
สวนป่าแม่แจ่ม

ข้อมูลพื้นฐานของสวนป่า
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชยีงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่

ท าเนียบหน่วยงานและหัวหนา้สวนป่า

3
7
8
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
27
28
29
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55



พ.ศ.2476 รัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงเศรษฐการ 
พุทธศักราช 2476 ได้ก าหนดให้จัดต้ัง กองท าไม้ ขึ้นเป็นราชการส่วนกลาง สังกัด
กรมป่าไม้ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการท าไม้สักของรัฐบาล มีหลวงประเสริฐวน
ศาสตร์ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง “ผู้ดูแลการท าไม้ของรัฐบาล" เป็นคนแรก ประจ าอยู่ 
ณ ที่ล าปาง

ประวัติความเป็นมาองค์การอ่ตสาหกรรมปูาไม้ภาคเหนือบน

พ.ศ.2482 บริษัทบอร์เนียว จ ากัด และบริษัทหลุยส์ ตี เลียว โนเวนส์ ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน
ป่าไม้ สัญญาอายุสัมปทานได้สิ้นสุดลง กรมป่าไม้จึงตกลงซื้อที่ดิน ที่ท าการและ
อาคารต่าง ๆ ของทั้งสองบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ถนนท่ามะโอ ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นที่ท าการของผู้ดูแลป่าไม้

พ.ศ.2485 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมป่าไม้ซึ่งสังกัด
กระทรวงเกษตราธิการ พุทธศักราช 2485 ก าหนดให้ตั้ ง “กองท าไม้" ขึ้นเป็น
ราชการบริหารส่วนกลางของกรมป่าไม้ ซึ่งมีแผนกท่ีขึ้นตรง 2 แผนก คือ

- แผนกท าไม้ ที่ท าการอยู่ที่ล าปาง
- แผนกขายไม้ ที่ท าการอยู่ที่กรุงเทพฯ

ในสมัยน้ันการท าไม้สักของรัฐบาลได้ขยายกว้างขวางขึ้น ได้รับป่าไม้สักเพิ่มขึ้น
หลายป่าและเน่ืองจากกองท าไม้เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมป่าไม้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการท าไม้จึงต้องใช้จ่ายภายในวงเงินงบประมาณท่ีก าหนดไว้ ท าให้เป็นอุปสรรค
ในด้านการเงินที่ล่าช้า และไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร

พ.ศ.2490 รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝ่าย
พันธมิตรเป็นเงินจ านวนมาก และจะต้องจ่ายเงินในการบูรณะประเทศบ้านเมือง 
ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยสงคราม รัฐบาลจึงได้ตกลงใจท่ีจะท าป่าไม้สักเสียเอง 
ทั้ งน้ีเน่ืองจากกรมป่าไม้มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และการท าการค้าแบบราชการ    
มีพิธีรีตองมาก ดังน้ัน รัฐบาลจึงให้ยุบ “กองท าไม้" ในสังกัดกรมป่าไม้ แล้วจัดตั้ง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขึ้นมาแทน โดยให้รับโอนกิจการของกองท าไม้
ทั้งหมดมาด าเนินการ รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ อีกบางส่วน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดตั้ งขึ้ นโดยมติคณะรัฐมนตรี ตั้ งแต่วันที่  1 

มกราคม 2490 เป็นต้นมา เมื่อก่อตั้ง อ.อ.ป. ขึ้นแล้วก็มีความจ าเป็นที่จะต้องแยก
ส่วนงานให้เป็นสัดส่วน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อ .อ.ป. จึงได้จัดตั้ง 
“แผนกไม้สัก" ขึ้นที่จังหวัดล าปาง (ออป.เหนือบน ปัจจุบัน) เพื่อควบคุมรับผิดชอบ
การท าไม้สักของรัฐบาลในภาคเหนือ ทั้ งน้ี แผนกไม้สักมีผู้จัดการคนแรก คือ 
หลวงวิบูลย์ ธรรมบุตร ในขณะน้ันผู้บังคับบัญชาของแผนกไม้สัก คือ ฝ่ายท าไม้ 
โดยมีคุณหลวงช านาญวนกิจ เ ป็นผู้อ านวยการฝ่ายคนแรก ขึ้ นตรงต่อ
ผู้อ านวยการใหญ่ อ.อ.ป. กรุงเทพฯ4



ประวัติความเป็นมาองค์การอ่ตสาหกรรมปูาไม้ภาคเหนือบน (ตูอ)

พ.ศ.2499 มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของ อ .อ.ป. โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง อ .อ.ป . 
พ.ศ.2499 ให้ อ.อ.ป. เป็นนิติบุคคลอยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตร

พ.ศ.2503 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2503 เกี่ยวกับนโยบายการ
ท าไม้มีข้อความโดยย่อว่า "ไม้สักและไม้ยางเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชาติ ควรที่จะ
จัดการท าไม้ทั้ งสองอย่างน้ีให้เป็นประโยชนแ์ก่ประเทศชาติมากที่สุด" จึงมอบให้      
อ.อ.ป. เป็นผู้ท าไม้ออกแต่ผู้เดียว ซึ่งเป็นการสะดวกในการควบคุมและปราบปรามผู้
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่า และยังท าให้รัฐบาลสามารถควบคุมราคาไม้ในตลาดให้อยู่
ในระดับเหมาะสมและควบคุมการท าไม้ออกแต่ละปีได้ตามความต้องการของรัฐบาล     
และเพื่อให้งานของ อ.อ.ป. ได้ผลตามความมุ่งหวังของรัฐบาล อ .อ.ป. กรุงเทพฯ      
จึงได้ออกค าสั่งที่ 151/2503 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2503 ให้ปรับปรุงงานของแผนก
ไม้สัก จังหวัดล าปาง ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เรียกว่าระบบสาขา โดยแบ่งแยกออกเป็น 
5 สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ สาขาตาก สาขาล าปาง สาขาแพร่ สาขาพิษณุโลก

แผนกไม้สักได้ย้ายที่ท าการซึ่งเดิมอยู่ริมฝ่ังแม่วังมุมถนนป่าไม้ ตรงข้ามกับป่าไม้
เขตล าปาง ไปอยู่ที่ถนนท่ามะโอ หนา้วัดประตูต้นผึ้ง ซึ่งก่อสร้างส านักงานใหม่เป็น
ตึกชั้นเดียว เหตุที่ต้องสร้างส านักงานใหญ่เน่ืองจากส านักงานเก่าเป็นอาคารไม้
เก่าแก่ทรุดโทรมมาก และต่อมาในปี พ.ศ.2510 ฝ่ายท าไม้ภาคเหนือได้ก่อสร้างตึก 2 
ชั้นเพิ่มเติมอีก 1 หลัง โดยก่อสร้างติดกับด้านหลังตึกที่ท าการชั้นเดียวหลังเดิม 
ด้วยเงินงบประมาณ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

พ.ศ.2504

พ.ศ.2507 อ.อ.ป. ได้มีค าสั่งที่ 19/2507 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2507 ปรับปรุงงานท าไม้และ
ล่องแพไม้ เป็นแผนกไม้สักเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา คือ สาขานครสวรรค์ รวมเป็น 6 
สาขา โดยมีอาณาเขตควบคุมของแผนกไม้สัก โดยถือเอาจังหวัดท่ีมีไม้สักในขณะน้ัน 
รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี,ชัยนาท, นครสวรรค์ , ก าแพงเพชร , 
พิจิตร , เพชรบูรณ ์, สูโขทัย , ตาก , พิษณุโลก , อุตรดิตถ์ , แพร่ , น่าน , 
เชียงราย , ล าพูน , เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. ฉบับที่ 5 
พ.ศ.2546 โอนย้ายสังกัดชอง อ .อ.ป. หน่วยงานในสังกัดกระกรวงเกษตรและ
สหกรณ ์เป็นสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2546
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ประวัติความเป็นมาองค์การอ่ตสาหกรรมปูาไม้ภาคเหนือบน (ตูอ)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยแบ่ง
สายงานการบังคับบัญชาจาก ส านักงานอนุรักษแ์ละพัฒนาสวนป่าภาคเหนือ      
แยกอาณาเขตพื้นที่ควบคุมการด าเนินงานออกเป็นสองส านัก ได้แก่ ส านักงาน
อนุรักษแ์ละพัฒนาสวนป่าภาคเหนือตอนบน และ ส านักงานอนุรักษแ์ละพัฒนาสวนป่า
ภาคเหนือตอนล่าง โดยได้แก่ ส านักงานอนุรักษแ์ละพัฒนาสวนป่าภาคเหนือตอนบน 
ควบคุมการด าเนินงานในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และพะเยา แบ่งการควบคุมงานออกเป็น 3 เขต
ได้แก่ ส านักงานอนุรักษแ์ละพัฒนาสวนป่าเชียงใหม่ ควบคุมการด าเนินงานพื้นที่                                     
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และล าพูนส านักงานอนุรักษแ์ละพัฒนาสวนป่าล าปาง 
ควบคุมการด าเนินงานพื้นที่จังหวัดล าปาง พะเยา และเชียงรายส านักงานอนุรักษแ์ละ
พัฒนาสวนป่าแพร่ ควบคุมการด าเนินงานพื้นที่จังหวัดแพร่ และน่าน

พ.ศ.2548

6

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้เปลี่ยนชื่อจาก ส านักงานอนุรักษแ์ละพัฒนาสวน
ป่าภาคเหนือตอนบน เป็น ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน

พ.ศ.2549

และในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหน่ึงจาก ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน  เป็น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 
จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2556



แผนกไม้สัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐ 
ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานไปตามเหตุการณบ์า้นเมือง ดังน้ี

พ.ศ.2490 เป็นปีที่รัฐบาลจัดตั้ง อ.อ.ป. ส่วนงานของแผนกไม้สักที่ล าปางเรียกว่า แผนกไม้สัก    
มีผู้บริหารงาน เรียกว่า ผู้จัดการแผนกไม้สัก

พ.ศ.2509 คณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้เรียกชื่อว่ากองท าไม้ภาคเหนือ 
แทนแผนกไม้สักเดิม และมีผู้บริหารเรียกว่า “ผู้อ านวยการกอง กองท าไม้ภาคเหนือ"

พ.ศ.2519 คณะกรรมการ อ .อ.ป. ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้เรียกชื่อว่า “ฝ่ายท าไม้
ภาคเหนือ" แทน “กองท าไม้ภาคเหนือ”.เดิม และมีผู้บังคับบัญชา คือ “หัวหนา้ฝ่าย
ท าไม้ภาคเหนือ"

พ.ศ.2534 คณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้เรียกชื่อว่า “ฝ่ายอุตสาหกรรม
ป่าไม้ภาคเหนือ" แทนฝ่ายท าไม้ภาคเหนือเดิม และมีผู้บังคับบัญชาคือ “หัวหนา้ฝ่าย
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ"

พ.ศ.2545 คณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้ปรับปรุงหนา้ที่ความรับผิดชอบและกรอบอัตราก าลังส่วน
งานของ อ.อ.ป. โดยให้เรียกชื่อว่า ส านักงานอนุรักษแ์ละพัฒนาสวนป่าภาคเหนือ 
แทนฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้เดิม และมีผู้บังคับบัญชา คือ “ผู้อ านวยการส านักงาน
อนุรักษแ์ละพัฒนาสวนป่าภาคเหนือ"

พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2548 ปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ แบ่งสายงานการ
บังคับบัญชาจาก ส านักงานอนุรักษแ์ละพัฒนาสวนป่าภาคเหนือ เป็นสองส านัก 
ได้แก่ ส านักอนุรักษแ์ละพัฒนาสวนป่าภาคเหนือบน และ ส านักอนุรักษแ์ละพัฒนา
สวนป่าภาคเหนือล่าง มีผู้บังคับบัญชา คือ “ผู้อ านวยการส านัก”

พ.ศ.2549 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้
เศรษฐกิจภาคเหนือบน มีผู้บังคับบัญชา เรียกว่า ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและ
พัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน

พ.ศ.2556
ถึงปัจจุบัน

เพื่อการบริหารงานอย่างครอบคลุมและทั่วถึงตามนโยบายปรับโครงสร้างใหม่ของ
ผู้บริหาร วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2556 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือบน มีผู้บังคับบัญชา เรียกว่า ผู้อ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้ภาคเหนือบน
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ท าเนียบผู้บริหาร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

นายภพปภพ ลรรพรัตน์
ผู้อ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

หัวหนา้ฝ่ายบริหารทั่วไปนายเรวัต พมิสาร
หัวหนา้ฝ่ายจัดการสวนป่า

นายคมณ์ จ าปาวัลย์
หัวหนา้ฝ่ายจัดการผลผลิต

ว่าง

นางกัลยรัตน ์เหลาโชติ
ผู้จัดการส่วนแผนงาน

และประเมินผล

นายวิมล เจียรรัตนสวัสด์ิ
ผู้จัดการส่วนอ านวยการ

นายชัยสิทธิ์ ชัยสมพร
ผู้จัดการส่วนบริการจัดการ

สวนป่าและผลผลิต

นายทวี ทองอยู่แบบ
ผู้จัดการส่วนพัฒนา

ธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

นายไพศาล ไชยศาล
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เขตเชียงใหม่ และรักษาการผู้จัดการ

สูวนโครงการบ้านวัดจันทร์

นายนิพล ปาอิน
ผู้จัดการองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่

นายสุชาติ ฐิติวรสกุล
ผู้จัดการองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือบน

ฝ่ายจัดการสวนป่า
ฝ่ายจัดการผลผลิต
และอุตสาหกรรมไม้

งานบริหารทั่วไป

งานบัญชีการเงิน

งานบริหารบุคคล

งานพัสดุ

งานแผนงานและ
ประเมินผล

งานส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจ

งานการตลาดและ
สารสนเทศ

งานวิจัยและ
พัฒนา งานศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีงานช่างกล

งานบริหารจัดการ
ผลผลิต

งานยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล

งานบัญชีการเงิน

งานแปรรูปไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง

งานแปรรูปไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ

งานธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยว

งานสวนป่าโครงการ
บ้านวัดจันทร์

งานสวนป่า
ดอยบ่อหลวง

งานสวนป่า
สันก าแพง

ส่วนบริหารจัดการ
สวนป่าและผลผลิต

ส่วนแผนงาน
และประเมินผล

ส่วนอ านวยการ
ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมไม้

ส่วนโครงการ
บ้านวัดจันทร์

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

9

ฝ่ายบริหาร

โครงสร้างการบริหารงาน
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เขตเชียงใหม่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เขตล าปาง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เขตแพร่

งานบริหาร

งานแผนงานและประเมินผล

งานบัญชีการเงิน

งานสวนป่าแม่หอพระ

งานสวนป่าแม่ล้ี

งานสวนป่าแม่แจ่ม

งานสวนป่าแม่หาด - แม่ก้อ

งานสวนป่าบ้านหลวง

งานสวนป่าไชยปราการ

งานสวนป่าเชียงดาว

งานสวนป่าแม่อุคอ

งานสวนป่าแม่อุมลอง

งานบริหาร

งานแผนงานและประเมินผล

งานบัญชีการเงิน

งานสวนป่าทุ่งเกวียน

งานสวนป่าแม่มาย

งานสวนป่าแม่ทรายค า

งานสวนป่าแม่สุก

งานสวนป่าเวียงมอก

งานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม

งานสวนป่าแม่เมาะ

งานสวนป่าแม่จาง

งานสวนป่าแม่ยาว - แม่ซ้าย

งานบริหาร

งานแผนงานและประเมินผล

งานบัญชีการเงิน

งานสวนป่าวังชิ้น

งานสวนป่าแม่ค าปอง - แม่สาย

งานสวนป่าแม่สรอย

งานสวนป่าแม่มาน

งานสวนป่าเด่นชัย

งานสวนป่าขุนแม่ค ามี

งานสวนป่านครน่าน

งานสวนป่าแม่แฮด

งานสวนป่าแม่สิน - แม่สูง
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือบน

ฝ่ายจัดการสวนป่า
ฝ่ายจัดการผลผลิต
และอุตสาหกรรมไม้

ฝ่ายบริหาร



อัตราก าลังขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

11

หน่วยงาน ระดับ ชั้น สัญญาจ้าง
รวม
ทั้งสิ้น(ระดับ/ชั้น) 1-4 4-5 5-6 6-7 8-9 รวม (02) (03) (04) (05) (06) รวม

พนัก
งาน

พปก. รวม

ผู้บริหาร - - - - 3 3 - - - - - 0 - - 0 3

ส่วนอ านวยการ 8 5 4 1 - 18 - - 1 2 - 3 - 1 1 22

ส่วนแผนงานและประเมินผล 2 3 4 1 - 10 - - - - - 0 1 - 1 11

ส่วนโครงการบ้านวัดจนัทร์ 4 2 2 - - 8 - - - 2 - 2 - - 0 10

ส่วนบริหารจัดการสวนป่าและผลผลติ 5 2 1 1 - 9 - - 1 7 - 8 - 5 5 22

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ 5 3 2 1 - 11 - - 1 - - 1 3 2 5 17

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชยีงใหม่ 16 3 10 1 - 30 1 3 1 15 4 24 4 8 12 66

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 11 7 11 1 - 30 - - - 11 4 15 5 9 14 59

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง 17 11 11 1 - 40 - - - 8 6 14 2 13 15 69

รวม 68 36 45 7 3 159 1 3 4 45 14 67 15 38 53 279



ผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

12



ผลการเบิกจูายงบประมาณ : งบรายได้ - รายจูาย

13

ปริมาตร จ านวนเงิน **ปริมาตร ***จ านวนเงิน

ลบ.ม./ลบ.ฟ./คน บาท ลบ.ม./ลบ.ฟ./ก.ก./คน บาท

ธรุกิจป่าไม้

ไม้ป่านอกโครงการ (ลบ.ม.)

ไมซุ้งสัก 400.00        2,000,000.00      1,762.18      22,849,587.55    

ไมซุ้งกระยาเลย 350.00        1,325,000.00      311.11        1,528,391.83      

ไม้สวนป่า (ลบ.ม.) -             

ไมสั้ก 18,650.00     223,808,500.00   23,949.98     182,619,895.11   

ไมยู้คาลิปตัส -             213,068.22        

ยางพารา(ยางกอ้นถ้วย) 97,400.00     2,240,200.00      52,499.60     1,356,693.76      

116,800.00   229,373,700.00  78,522.87    208,567,636.47  

ธรุกิจอุตสาหกรรม (ลบ.ฟ.)

ไม้แปรรูป

สักป่านอกฯ -             -                  

กระยาเลยป่านอกฯ 61.82          43,573.61          

สักสวนป่า 103,670.75   114,037,825.00   44,906.78     42,593,359.53    

ผลิตภัณฑ์ 11,600.00     24,880,000.00     6,354.30      6,463,674.67      

ไมเ้หลากลม 2,531.41      11,113,683.88    

ไมป้ระสาน 162,000.00   89,100,000.00     27,572.14     14,485,397.93    

บริการอบไม้ 4,800.00      192,000.00        7,246.10      554,348.55        

บริการอดัน ้ายาไม้ 600.00        18,000.00          -             -                  

บริการไสไม้ -             -                  

282,670.75   228,227,825.00  88,672.55    75,254,038.17    

ธรุกิจทอ่งเทีย่ว

รายได้การท่องเทีย่ว 20,000.00     9,460,000.00      18,217.00     8,429,410.02      

ธรุกิจไม้อ่ืน 

ซื อขายไมแ้ปรรูป 492,762.44   174,640,000.00   185,770.48   249,890,727.58   

รวม 641,701,525.00  542,141,812.24  

รวมธรุกิจป่าไม้

รายการ

*เป้าหมายปี 2563 

รวมธรุกิจอุตสาหกรรม

ผลงาน ปี 2563



กราฟแสดงปริมาณการขายสินค้าและบริการ ปี 2563
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กราฟแสดงรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ปี 2563



กราฟแสดงรายได้ของไม้ปูานอกโครงการ ปี 2563

รายได้ (บาท) ไม้ปูานอกโครงการ ปี 2563

ผลงาน ออป.เชียงใหมู ออป.แพรู

ไม้ปูานอกโครงการ 12,892,637.78 11,485,341.60 

รายได้ (บาท) ไม้สวนปูา ปี 2563

ผลงาน ออป.เชียงใหมู ออป.ล าปาง ออป.แพรู

ไม้สวนปูา 18,027,765.48 74,215,238.96 90,589,958.89 

กราฟแสดงรายได้ของไม้สวนปูา ปี 2563
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รายได้ (บาท) ยางพารา ปี 2563

ผลงาน ออป.เชียงใหมู ออป.ล าปาง

ยางพารา 655,847.74 700,846.02 

รายได้ (บาท) ธ่รกิจอ่ตสาหกรรม ปี 2563

ผลงาน ออป.เชียงใหมู ออป.ล าปาง ส.ธอ.

อ่ตสาหกรรมไม้ 2,160,036.06 43,573.61 73,062,077.75 

กราฟแสดงราได้ของธ่รกจิอ่ตสาหกรรม ปี 2563

กราฟแสดงรายได้ของยางพารา ปี 2563
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รายได้ (บาท) ธ่รกิจทูองเที่ยว ปี 2563

ผลงาน ออป.เชียงใหมู ส.คบจ

ทูองเที่ยว 589,393 7,840,017

กราฟแสดงรายได้ของธ่รกิจทูองเที่ยว ปี 2563

รายได้ (บาท) ธ่รกิจอื่นๆ ปี 2563

ผลงาน ออป.เชียงใหมู ออป.ล าปาง ออป.แพรู

ซื้อขายไม้แปรร่ป 118,494,474 93,692,158 37,704,095

กราฟแสดงรายได้ของธ่รกิจอื่นๆ ปี 2563
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สร่ปผลการด าเนินงานการเบิกจูายงบลงท่นประจ าปี 2563
องค์การอ่ตสาหกรรมปูาไม้ภาคเหนือบน 

18

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ปี 2563

รายการ

อนุมัติ วงเงินอนุมัติ งบอนุมัติ พื้นที่ ผลการ เปอร์เซ็นต์

พื้นที่ เบิกจ่าย เบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน  การเบิกจ่าย

(ไร่) (100%) (90%) (ไร่) ม.ค.- ธ.ค. 63 คิดจาก 90 % 

(1) การดูแลแปลงเกา่ 338,727.00 38,282,000.00 34,453,800.00 338,727.00 26,567,607.39 77.11

(2) ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก 
(รอบตัดฟันที่ 2)

5,405.00 16,410,000.00 13,629,000.00 4,756.00 13,517,798.50 99.18

(3) ปรับปรุงพฒันาสวนป่า 
(รื้อปลูกป่าใหม่)

65.00 - 192,000.00 24.00 34,920.00 18.19

(4) ค่าใช้จ่ายอ านวยการ - 27,581,000.00 24,822,900.00 - 21,311,192.52 85.85

รวมทั้งหมด 344,197.00 82,273,000.00 73,097,700.00 343,507.00 61,431,518.41 84.04



วงเงิน แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ผลการใชจ่้ายต่อ ผลการใชจ่้ายต่อ วงเงิน
งบประมาณ เงินงบประมาณ เงินงบประมาณ แผนการเบิกจ่าย วงเงินงบประมาณ คงเหลือ

(ต.ค.62-ก.ย.63) เดือน ต.ค.62-ก.ย.63 เดือน ต.ค.62-ก.ย.63 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บาท)
แผนงานที ่3 : แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ผลผลติที่ 2 : พืน้ทีป่่าเพ่ือการอนุรักษ์
กจิกรรมที่ 1 : ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าต้นน า้ล าธาร
การด าเนนิงาน : 13,837,400.00 13,837,400.00     13,837,400.00    100.00        100.00          -        

1.  การปลูกขยายแปลงใหม ่ ปี  2563  พ้ืนท่ี  1,300  ไร่ 5,070,000.00  5,070,000.00      5,070,000.00     100.00        100.00          -        

2.  การบ ารุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า  พ้ืนท่ี  10,925  ไร่ 8,767,400.00  8,767,400.00      8,767,400.00     100.00        100.00          -        

กจิกรรมที่ 2 : ปลูกหวายและไผ่ในพืน้ทีส่วนป่า เพ่ือส่งเสริมความหลากหลายทางชนดิพนัธ์ุ จ านวน 300 ไร่
การด าเนนิงาน : 1,782,000.00  1,782,000.00      1,758,450.00      98.68         98.68           23,550.00 

1.  การปลูกขยายแปลงใหม ่ ปี  2563  พ้ืนท่ี  300  ไร่ 1,170,000.00   1,170,000.00       1,161,450.00      99.27         99.27           8,550.00   

2.  การบ ารุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า  พ้ืนท่ี  600  ไร่ 612,000.00    612,000.00        597,000.00       97.55         97.55           15,000.00  

กจิกรรมที่ 3 : อนุรักษ์พนัธุกรรมไม้ดัง้เดมิหายากในพืน้ทีส่วนป่า จ านวน 95 ไร่ -        

การด าเนนิงาน : 140,100.00     140,100.00         140,100.00        100.00        100.00          -        

1.การบ ารุงรักษาและอนุรักษพ์นัธุกรรมไมด้ัง้เดิมหายากในพ้ืนท่ีสวนป่า  (แปลงปี 2562) พ้ืนท่ี 55 ไร่ 90,100.00      90,100.00          90,100.00         100.00        100.00          -        

2. การบ ารุงรักษาและอนุรักษพ์นัธุกรรมไมด้ัง้เดิมหายากในพ้ืนท่ีสวนป่า (แปลงปี 2560)  พ้ืนท่ี 40 ไร่ 50,000.00      50,000.00          50,000.00         100.00        100.00          -        

แผนงานที ่3 : แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนบัสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั
โครงการที ่2 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือปรับปรุงมาตรฐานผลติภณัฑ์ไม้สัก

ให้มคุีณภาพระดบัสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
กจิกรรมที่ 1 : พฒันาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยปีรับปรุงมาตรฐานผลติภณัฑ์ไม้สัก
การด าเนินงาน :  งบเงินอุดหนุน 1,930,500.00   1,930,500.00       1,919,700.00      99.44         99.44           10,800.00  

แผนงานที ่5 : แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกจิเพ่ือเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม อย่างยัง่ยืน
กจิกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกจิ 5,327,800.00  5,327,800.00      5,327,800.00     100.00        100.00          -        

1.  ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ  ปีท่ี 1  ( 460 ไร่ ) 1,794,000.00  1,794,000.00      1,794,000.00      100.00        100.00          -        

2.  การบ ารุงรักษาส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ  ปีท่ี 2-3  (3,490 ไร่ ) 3,533,800.00  3,533,800.00      3,533,800.00     100.00        100.00          -        

กจิกรรมที่ 2 : จดัท าแปลงสาธิตการปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกจิ
การด าเนนิงาน : 2,044,100.00  2,044,100.00      2,044,100.00     100.00        100.00          -        

1.  จดัท าแปลงสาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจ  ปีท่ี 1  ( 200 ไร่ ) 1,092,000.00  1,092,000.00      1,092,000.00      100.00        100.00          -        

2.  การบ ารุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจ  ปีท่ี 2-4  ( 700 ไร่ ) 952,100.00    952,100.00        952,100.00        100.00        100.00          -        

รวมทัง้ส้ิน 25,061,900.00 25,061,900.00     25,027,550.00    99.86         99.86           34,350.00 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
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ผลการเบิกจูายงบประมาณ : งบอ่ดหน่นรัฐบาล
สรุปผลการใช้จ่ายเงินลบประมาณ ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ หน่วยงานในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



งบแสดงฐานะทางการเงิน
องค์การอ่ตสาหกรรมปูาไม้ภาคเหนือบน
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : บาท

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

รายได้
ธุรกิจป่าไม้ 220,382,193.49   232,059,348.08   284,038,503.98   

ธุรกิจอุตสาหกรรม 75,254,038.17       151,283,277.76     116,690,428.45     

ธุรกิจทอ่งเท่ียว 8,429,410.02      6,361,694.89      3,577,937.61      

รายไดอ่ื้นๆ 301,688,199.02    247,213,057.53   287,640,790.66  

รวมรายได้ 605,753,840.70     636,917,378.26     691,947,660.70     

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุของสินคา้ท่ีขายและบริการ 399,635,425.54   359,398,293.61   410,601,958.72    

คา่ใชจ่้ายในการขาย 18,684,972.43    22,271,096.28    20,738,687.11     

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 82,592,688.49    85,743,117.19      83,141,892.72     

คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 46,540,767.40    43,158,898.94     42,312,791.81     

รวมค่าใช้จ่าย 547,453,853.86     510,571,406.02     556,795,330.36     

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 58,299,986.84      126,345,972.24    135,152,330.34      

รายการ มูลค่า  (บาท)

21



งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

สินทรัพย์ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9,197,090.16           1,657,976.71          18,124,950.90         

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 19,847,763.20        91,452.50             29,407,042.72        

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,113,755,584.37      1,078,065,049.97     1,043,434,266.59    

บญัชีขดัขอ้ง - สุทธิ -                    

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืนๆ 4,349,913.02          1,320,056.12          1,431,221.84          

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 1,147,150,350.75      1,081,134,535.30      1,092,397,482.05     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทนุระยะยาว 198,596,912.88        212,152,668.59       212,154,629.53       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 289,997,528.28       232,920,693.29      239,506,087.95       

สินทรัพยท่ี์ไมห่มนุเวียน 25,702,008.98        24,800,127.50        27,362,429.05        

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 514,296,450.14       469,873,489.38       479,023,146.53       

รวมสินทรัพย์ 1,661,446,800.89     1,551,008,024.68     1,571,420,628.58     
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท
หนีสิ้นและส่วนของทุน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้ 17,726,466.54        24,831,798.05         

เจา้หน้ีกองทนุ 75,814.90              

เจา้หน้ีอ่ืน 2,200,715.45          2,894,813.66          2,302,711.42          

เงินรับล่วงหนา้ 1,751,333.53           1,055,374.44          15,331,514.29         

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,095,366.97          2,052,503.27         1,255,848.40          

บญัชีขดัขอ้ง (เจา้หน้ี) -                    20,000.00             55,200.00             

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 305,814.86            60,009.90             435,825.21            

ภาษีมลูคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 2,052,515.52          1,642,143.86          3,161,795.74          

เงินประกนั (รับ) 1,889,619.04          2,014,193.00          3,310,403.42          

เงินมดัจ า (รับ) 882,401.94            216,915.92            1,173,364.64          

เงินประกนัซอง 254,000.00            254,000.00            254,000.00            

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 28,158,233.85         10,209,954.05         52,188,276.07        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
รายไดจ้ากการบริจาครอการรับรู้ 438,509.01            439,573.18            401,755.20            

เงินอุดหนุนรัฐบาลรอการรับรู้ 187,411,518.82        198,178,518.86        208,323,797.60       

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืนๆ 1,387,138,552.37      1,215,834,006.35     1,094,353,871.84      

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 1,574,988,580.20     1,414,452,098.39     1,303,079,424.64     

รวมหนีสิ้น 1,603,146,814.05      1,424,662,052.44    1,355,267,700.71      

ส่วนของทุน
ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 81,000,597.53         

ก าไรสะสม -                    -                    

ก าไรขาดทนุสุทธิ 58,299,986.84        126,345,972.24      135,152,330.34        

รวมส่วนของทุน 58,299,986.84        126,345,972.24      216,152,927.87       

รวมหนีสิ้นและส่วนของทุน 1,661,446,800.89     1,551,008,024.68     1,571,420,628.58     
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กิจกรรมในรอบปี 2563
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
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โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ในปีงบประมาณ 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการส่งเสริม
เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ เน้ือที่ 460 ไร่ และดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปีที่ 2 (แปลงปี 2562) เน้ือที่ 
2,030 ไร่ และดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปีที่ 3 (แปลงปี 2561) เน้ือที่ 1,460ไร่ เพื่อให้การส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของ
รัฐบาล พร้อมกับการอนุรักษแ์ละจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยืนให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจปลูกไม้
เศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นการสร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการใช้ประโยชนข์องชุมชนท้องถิ่นใน
ภาคอุตสาหกรรมไม้ท่ีเป็นพลังงานทดแทนให้เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพได้อีกทางหน่ึงของเกษตรกร ยัง
เป็นการรักษาความมั่ งคงของฐานทรัพยากรและการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษก์ับการใช้
ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน ต่อไป

1.สรุปผลการด าเนินการส่งเสริมเกษตรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจ ปีที่ 1 (แปลงปี 2563) 

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ออป.เหนือบน เน้ือท่ี (ไรู) งบประมาณ (บาท)

ออป.เขตล าปาง 460.00 1,794,000.00 

รวม 460.00 1,794,000.00 

จ านวนเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการฯ

ออป.เขต จ านวนเกษตรกรที่เข้ารูวมโครงการ (คน)

ออป.เขตล าปาง 53

รวม 53

เปอร์เซน็ต์การรอดตายและความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการฯ

ออป.เขต จ านวนพื้นที่ (ไรู) เปอร์เซ็นต์การรอดตาย (%) ความพึงพอใจ

ออป.เขตล าปาง 460.00 97.10 4.95

รวม 460.00 97.10 4.95
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กิจกรรมการด าเนินการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีที่ 2 (แปลงปี 2562) 

1. ส ารวจรังวัดพื้นที่แปลงปลูกของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

2. การถางวัชพืช เก็บริบ เตรียมพื้นที่

3. ท าไม้หลักและปักหลักหมายแนวปลูก ไม้หลักขนาดกว้าง 1.5 น้ิว ยาว 1.0 เมตร และหมายแนวปักหลัก
โดยยึดตามรูปแบบการปลูกแบบ 4x4 เมตร
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4. ขุดหลุม ใส่ปุุยคอกรองก้นหลุม (รวมค่าปุุยคอก) ขุดหลุมขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร
แล้วรองก้นหลุมด้วยขี้วัวหมักก่อนปลูกกล้าสัก

5. ขนกล้าและปลูก ขนกล้าไม้เข้าไปยังบริเวณแปลงโดยทางรถยนต์หรือตะกร้าปลูกและท าการปลูก

6. ดายวัชพืช ครั้งที่ 1 (ถางทั่วพื้นที่และดายวงกลมรอบโคนต้น)
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7. ใส่ปุุยอินทรีย์ ครั้งที่ 1 (รวมค่าปุุยอินทรีย์)

8. ปลูกซ่อมเมื่อปลูกครบ 1 เดือน ด าเนินการส ารวจและปลูกซ่อมในต้นที่ตาย

9. ดายวัชพืช ครั้งที่ 2 ถางทั่วพื้นที่
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10. ใส่ปุุยอินทรีย์ ครั้งที่ 2 (รวมค่าปุุย) พรวนดินและใส่อินทรีย์หรือปุุยคอก พร้อมกลบปุุย

11. งานท าแนวป้องกันไฟ

12. การส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและวัดความเจริญเติบโตโดยส ารวจทั่วพ้ืนที่ของแปลงปลูก 
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2.สรุปผลการด าเนินการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปีที่ 2 (แปลงปี 2562) 

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ออป.เหนือบน เน้ือท่ี (ไรู) งบประมาณ (บาท)

ออป.เขตล าปาง 460.00 443,200.00 

ออป.เขตเชียงใหม่ 450.00 459,000.00 

ออป.เขตแพร่ 1,120.00 1,142,400.00 

รวม 2,030.00 2,019,600.00 

จ านวนเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการฯ

ออป.เขต จ านวนเกษตรกรที่เข้ารูวมโครงการ (คน)

ออป.เขตล าปาง 78

ออป.เขตเชียงใหม่ 56

ออป.เขตแพร่ 153

รวม 287

เปอร์เซน็ต์การรอดตายและความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการฯ

ออป.เขต จ านวนพื้นที่ (ไรู) เปอร์เซ็นต์การรอดตาย (%) ความพึงพอใจ

ออป.เขตล าปาง 460.00 97.31 4.92

ออป.เขตเชียงใหม่ 450.00 96.80 4.96

ออป.เขตแพร่ 1,120.00 96.95 4.94

รวม 2,030.00 97.02 4.94
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กิจกรรมการด าเนินการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า 
ปีที่ 2 (แปลงปี 2562) 

1.ดายวัชพืช ครั้งที่ 1 (ถางทั่วพ้ืนที่และดายวงกลมรอบโคนต้น)

2.ใส่ปุุยอินทรีย์ ครั้งที่ 1

3.ปลูกซ่อม
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4.ดายวัชพืช ครั้งที่ 2

5.ใส่ปุุยอินทรีย์ ครั้งที่ 2

6.ท าแนวป้องกันไฟ

7.การส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและวัดความเจริญเติบโตโดยส ารวจทั่วพ้ืนที่ของแปลงปลูก 
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3.สรุปผลการด าเนินการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปีที่ 3 (แปลงปี 2561) 

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ออป.เหนือบน เน้ือท่ี (ไรู) งบประมาณ (บาท)

ออป.เขตล าปาง 500.00 469,200.00

ออป.เขตเชียงใหม่ 460.00 510,000.00

ออป.เขตแพร่ 500.00 510,000.00

รวม 1,460.00 1,489,200.00

จ านวนเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการฯ 

ออป.เขต จ านวนเกษตรกรที่เข้ารูวมโครงการ (คน)

ออป.เขตล าปาง 81

ออป.เขตเชียงใหม่ 74

ออป.เขตแพร่ 61

รวม 216

เปอรเ์ซ็นต์การรอดตายและความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการฯ

ออป.เขต จ านวนพื้นที่ (ไรู) เปอร์เซ็นต์การรอดตาย (%) ความพึงพอใจ

ออป.เขตล าปาง 460.00 97.30 4.92

ออป.เขตเชียงใหม่ 500.00 96.87 4.97

ออป.เขตแพร่ 500.00 97.55 4.93

รวม 1,460.00 97.24 4.94
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กิจกรรมการด าเนินการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า 
ปีที่ 3 (แปลงปี 2561) 

1.ดายวัชพืช ครั้งที่ 1 (ถางทั่วพ้ืนที่และดายวงกลมรอบโคนต้น)

2.ใส่ปุุยอินทรีย์ ครั้งที่ 1

3. ดายวัชพืช ครั้งที่ 2
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4.ใส่ปุุยอินทรีย์ ครั้งที่ 2

5.ซ่อมแซมทางตรวจการ

6.ท าแนวป้องกันไฟ

7.การส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและวัดความเจริญเติบโตโดยส ารวจทั่วพ้ืนที่ของแปลงปลูก 
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โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษฟ้ื์นฟูพื้นที่ป่าต้นน า้ล าธาร 

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล         
ตั้ งแต่ปี 2540 เพื่ อด าเนินงานโครงการปลูกป่าแผนใหม่ ภายใต้แผนงานการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ในปี 2563 งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ได้รับงบประมาณ
ในด้านการปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษฟ้ื์นฟูพื้นที่ ป่าต้นน ้าล าธาร รวมทั้ งสิ้น 13,837,400.-บาท 
(-สิบสามล้านแปดแสนสามหม่ืนหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ในปีงบประมาณ 2563 ทางงานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ได้รับงบประมาณ
ในด้านการปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษฟ้ื์นฟูพื้นที่ ป่าต้นน ้าล าธาร รวมทั้ งสิ้น 13,837,400.-บาท 
(-สิบสามล้านแปดแสนสามหม่ืนหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) แยกเป็น

1.กิจกรรมการปลูกเสริมขยายแปลงใหม่ (แปลงปี 2563) จ านวน 1,300 ไร่ งบประมาณ 5,070,000.-
บาท (-ห้าล้านเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน-)

- แปลงปลูกป่าสมาชิกจ านวน 25 แปลงๆละ 40 ไร่ รวม 1,000 ไร่   
- แปลงปลูกป่าชุมชน 3 แปลงๆละ  100 และ 200 ไร่ รวม 300 ไร่
2.กิจกรรมการบ ารุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า อายุ 2-6 ปี (แปลงปี 2558-2562) จ านวน 6,340 ไร่ 

งบประมาณ 6,466,800.- บาท (-หกล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-) จ านวนสมาชิกเก่า 147 
ราย / 8 แปลงชุมชน (พื้นที่ หมู่ที่  1, 3, 4, 5, 7 ต าบลบ้านจันทร์ และหมูที่  3 ต าบลแจ่มหลวง 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่)

3.กิจกรรมการบ ารุงรักษาสวนป่าแปลงเก่าอายุ 7 ปีขึ้นไป (แปลงปี 2553-2556) จ านวน 4,600 ไร่ 
งบประมาณ 2,254,000.- บาท (-สองล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) จ านวนสมาชิกเก่า 102 ราย

ภาพกิจกรรมการปล่กและบ าร่งปูาสนวัดจันทร์

1.กิจกรรมการส ารวจรังวัดพื้นที่แปลงปลูกใหม่  โดยเครื่อง GPS
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2.การเตรียมกล้าสนส าหรับปลูกเสริมพื้นที่

3.การปักหลักหมายแนวปลูก

4.การปลูกสร้างเสริมป่าและปลูกซ่อมกล้าสนในพื้นที่
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5. การถางก าจัดวัชพืชรอบกล้าไม้ (วงกลม)

6.การใส่ปุุยอินทรีย์

7.การส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย
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8. การท าแนวกันไฟและป้องกันไฟ

9.การแจกปุุยอินทรีย์และอุปกรณป้์องกันไฟ

10.ประชุมสมาชิกปลูกป่าและจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
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11. การออกตรวจสอบผลงาน

12.งานส่งเสริมชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ภายในชุมชน
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แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกเสริมป่างบรัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563
สวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
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โครงการปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า 
เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ

ในส่วนของงานสวนป่าหลวงสันก าแพง ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาลตามโครงการปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ 
ประจ าปี 2563 จ านวน 1,782,000 บาท โดยด าเนินการปลูกเสริมและบ ารุงรักษาแปลงเก่า พื้นที่รวมทั้ง
สิ้น 900 ไร่ แยกเป็น 2 ส่วน คือ การปลูกป่าสาธิต วนเกษตรในสวนสัก ปีที่ 1 (แปลงปี 2563) พื้นที่ 
300 ไร่ และการบ ารุงรักษาป่าสาธิต วนเกษตรในสวนสัก ปีที่ 2 – 3 ปี (แปลงปี 2561 - 2562) พื้นที่ 
600 ไร่ โดยจ้างแรงงานชุมชนในพื้นที่รอบสวนป่า ใช้เงินงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,782,000 บาท 
(หน่ึงล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ในปีงบประมาณ 2563 ทางงานสวนป่าหลวงสันก าแพง ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ได้รับงบประมาณ

ในด้านการปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ รวมทั้ งสิ้น 

1,782,000.-บาท (-หน่ึงล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) แยกเป็น

1. การปล่กปูาสาธิต วนเกษตรในสวนสัก ปีที่ 1 (แปลงปี 2563) พื้นที่ 300 ไรู งบประมาณ 1,170,000.-

บาท (-หน่ึงล้านหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน-) 

- แปลงปี 2522/63 จ านวน 13 ไร่       - แปลงปี 2526/63 จ านวน 253 ไร่

- แปลงปี 2528/63 จ านวน  32 ไร่   - แปลงสาธิต  จ านวน  6  ไร่

2. กิจกรรมการบ าร่งรักษาปูาสาธิต วนเกษตรในสวนสัก ปีที่ 2 – 3 ปี (แปลงปี 2561 - 2562) พื้นที่ 

600 ไร่ งบประมาณ 612,000.- บาท (-หกแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 

- แปลงปี 2525/61  จ านวน 176  ไร่ - แปลงปี 2527/61  จ านวน 126  ไร่

- แปลงปี 2527/62  จ านวน 84  ไร่    - แปลงปี 2528/62  จ านวน 216  ไร่

ภาพกิจกรรมการปล่กและบ าร่งรักษาปูาสาธิต 
วนเกษตรในสวนสัก ปีที่ 1

1.กิจกรรมการส ารวจรังวัดพื้นที่แปลงปลูกใหม่  โดยเครื่อง GPS
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2.การถางวัชพืช เก็บริบ เตรียมพื้นที่

3.การเตรียมกล้าไผูและหวายส าหรับปล่กเสริมในพื้นที่

4.การท าไม้หลักและปักหลักหมายแนวปล่ก
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5.การข่ดหล่ม ใสูปุ่ยคอกรองก้นหล่ม

6. การปล่กสร้างเสริมปูาและปล่กซูอมกล้าไผูและหวายในพื้นที่

7.การก าจัดวัชพืช
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8.การใสูปุ่ยอินทรีย์

9.การส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและการเจริญเติบโต

10.การท าแนวกันไฟและป้องกันไฟ
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ภาพกิจกรรมการปล่กและบ าร่งรักษาปูาสาธิต 
วนเกษตรในสวนสัก ปีที่ 2

1.การใสูปุ่ยอินทรีย์

2.กิจกรรมก าจัดวัชพืช

3.กิจกรรมการใสูปุ่ย
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1. กิจกรรมก าจัดวัชพืช

ภาพกิจกรรมการปล่กและบ าร่งรักษาปูาสาธิต 
วนเกษตรในสวนสัก ปีที่ 3

2.กิจกรรมการป้องกันไฟ
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โครงการ “Work shop ของสิ้นเล็กจากเศษไม้และเรซิ่น”
ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้
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การตรวจประเมินการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
ตามมาตรฐาน FSC

อ ง ค์ ก า ร อุ ต ส า หก ร ร ม ป่ า ไ ม้
ภาคเหนือบน ได้รับการตรวจประเมิน
การจัดการสวนป่าอย่างยั่ งยืนตาม
มาตรฐาน FSC ประจ า ปี 2563 
ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
- 29 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสวนที่
ได้รับการรับรองทั้งหมด 17 สวนป่า 
ตามใบรับรอง FSC-C103665
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รายชื่อสวนป่าที่เข้าร่วมการตรวจประเมิน
การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC ประจ าปี 2563 

จ านวน 17 สวนป่า ประจ า 2563
1. สวนป่าทุ่งเกวยีน
2. สวนป่าแม่มาย
3. สวนป่าวังชิ้น
4. สวนป่าขุนแม่ค ามี
5. สวนป่าแม่แจ่ม
6. สวนป่าแม่หอพระ

7. สวนป่าแม่จาง
8. สวนป่าแม่สรอย
9. สวนป่าแม่สิน – แม่สูง
10. สวนป่าเขากระยาง
11 สวนป่าศรสีัชนาลยั
12. สวนป่าแม่ลี้

13. สวนป่าแม่เมาะ
14. สวนป่าแม่แฮด
15. สวนป่าแม่ค าปอง
16. สวนป่านครน่าน
17. สวนป่าท่าปลา

ใบรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 
ตามมาตรฐาน FSC
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หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก
หนอนผีเสื้อเจาะต้นสักเป็นแมลงศัตรูของต้นสักที่ส าคัญ เน่ืองจากในระยะตัวหนอนจะเจาะ

เข้าเน้ือไม้ ท าให้เน้ือไม้สักเป็นรู เป็นร่อง ต าหนิถาวร และสะสมมากขึ้นทุกปี ท าให้ไม้มีคุณภาพ
ต า่กว่าปกติ ราคาถูก ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาดกลาง สีนา้ตาล มีเกล็ดสีด าและขาว
กระจายทั่วไป ตัวเมียมีหนวดแบบเส้นด้าย (filliform) และมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ที่โคนหนวด
ของตัวผู้เป็นแบบซี่หวี (pectinate) และส่วนปลาย หนวดเป็นแบบเส้นด้าย ตัวเมียหน่ึงตัว
สามารถวางไข่ได้จ านวน 10,000 - 50,000 ฟอง เป็นกลุ่มใต้เปลือกต้นสัก ไข่มีลักษณะรี     
สเีหลืองสด ระยะหนอน เมื่อฟักจากไข่ช่วงแรกๆ จะอยู่บริเวณเปลอืกต้นสกั ลักษณะของหนอน
ผีเสื้อเจาะต้นสักจะมีแถบสขีาวเป็นปล้องสลับกับแถบสีชมพูตลอดล าตัว เมื่อหนอนผีเสื้อเจาะต้น
สักมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเจาะเข้าสู่ล าต้นสักเป็นร่องเฉียงขึ้นแล้วเจาะขึ้นแนวดิ่ง โดยช่องจะมีขนาด
ใหญ่ขึ้นตามขนาดของตัวหนอนและเป็นรถูาวรในเน้ือไม้ หนอนจะขับขุยไม้ออกทางปากรูต้นสัก
ที่ถูกหนอนชนิดน้ีเจาะท าลายจ านวนรูที่ เกิดจากตัวหนอนจะเกิดแบบสะสมทุกปีจนถึงช่วง    
ตัดฟัน ระยะดักแด้ เมื่อหนอนโตเต็มที่และใกล้เข้าดักแด้ หนอนจะสร้างใยเหนียวผสมขุยไม้ปิด
ปากรูเพื่อป้องกันศัตรเูข้าไปท าอันตรายจากน้ันจงึเคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ด้านในสุด ของร่องที่เจาะ
ไว้หันหัวลงสู่ปากรู สร้างแผ่นใยเหนียวสีขาวปิดกั้นอีกชั้นหน่ึงแล้วเข้าดักแด้ ดักแด้มีลักษณะ
เป็นปลอกสีน ้าตาล ไม่มีรยางค์ ระยะตัวเต็มวัย เมื่อดักแด้จะออกเป็นตัวเต็มวัย ดักแด้จะ      
ขยับตัว ดันแผ่นใยที่ขวางกั้นออกมาที่ปากรู แล้วลอกคราบออกกลายเป็นผีเสื้อ โดยจะทิ้ง
คราบดักแด้ติดไว้ที่ปากรูบนต้นสัก ผีเสื้อจะไต่สูงขึ้นไปจากคราบดักแด้ประมาณ 30-40 
เซนติเมตร และเกาะน่ิงเพื่อผึ่งปีก ขยายปีก รอกิจกรรมในการบินหาคู่ผสมพันธ์ุแพร่พันธ์ุใน
เวลาค า่และกลางคืน ต่อไป 

วงจรชวีติของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสกั
(Xyleutes ceramicus)

ลักษณะการท าลายของ
หนอนผีเสื้อเจาะต้นสกั
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รายชื่อสวนป่าที่มีการระบาดของผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก

1.สวนป่าไชปราการ
2.สวนป่าบ้านหลวง
3.สวนป่าแม่แจ่ม
4.สวนป่าแม่หลักหมื่น
5.สวนป่าแม่หอพระ
6.สวนป่าสะเมิง
7.สวนป่าทุ่งเกวยีน
8.สวนป่าแม่จาง

9.สวนป่าแม่สุก
10.สวนป่าแม่พรกิ – แม่สะเลียม
11.สวนป่าแม่เมาะ
12.สวนป่าแม่มาย
13.สวนป่าบ้านวงษา
14.สวนป่าแม่ลี้
15.สวนป่าแม่หาด – แม่ก้อ
16.สวนป่าวังชิ้น

17.สวนป่าขุนแม่ค ามี
18.สวนป่าแม่สรอย
19.สวนป่าแม่สนิ – แม่สูง
20.สวนป่าแม่แฮด
21.สวนป่าแม่อุมลอง
22.สวนป่าสาละวนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.การใชส้ารเคมี
1.1 การฉีดสารเคมีเขา้รู
1.2 การใชส้ารเคมีประเภทดูดซึมเขา้ล าตน้

2.การใชไ้ฟ
3.การใช้เงิน (จา้งคนจบั)
4.การปลูกพืชผสมผสาน
5.การก าหนดเตพ้ืนท่ีปลูก
6.การตดัอนามยั

วิธีการ/เดือน

ระยะตวัเตม็วยัท่ีออกจากรูเจะแลว้
ระยะหนอนเขา้
ดกัแดจ้นถึงก่อน
ออกเป็นผีเส้ือ

ระยะหนอนขนาดเลก็
ระยะหนอนขนาดใหญ่ซ่ึงเจาะเขา้ปในล าตน้เป็นรูแลว้

ระยะหนอนเขา้
ดกัแดจ้นถึง
ก่อนออกเป็น

ผีเส้ือ

ช่วงเวลาป้องกันการเจาะท าลายต้นสักองผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก
วิธีการจัดการผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักแบบผสมผสาน
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มาตรการป้องกันการเจาะท าลาต้นสักของผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก
วิธีการจัดการผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก

1.การใช้สารเคมี
1.1 การฉีดสารเคมีเข้ารู

1.2 การใช้สารเคมีประเภท
ดูดซึมเข้าล าต้น/ฉีดไข่หรือตัว
อ่อนที่อยู่บริเวณเปลือก

2.การใช้ไฟ

- ฉีดพ่นสารเคมีเข้ารูหนอนหรือบริเวณที่มีหนอนเข้าท าลาย 
ใช้สารเคมีที่ มีฤทธิ์ สัมผัสตายหรือประเภทถูกตัวตาย 
(contact poison) เช่น เชลล์ไดรท์ชนิดที่มีก้านฉีด หรือ 
50EC Malathion 1% ผสมน ้าฉีดเข้าไปในรูที่ ตัวหนอน
อาศัย จากน้ันอุดด้วยดิน ดินน า้มันหรือส าลี
- ใ ช้ ส า ร เ ค มี ป ร ะ เ ภ ทดู ด ซึ ม เ ข้ า ล า ต้ น  ( systemic)
สารกลุ่มน้ีมีคุณสมบัติดูดซึมเข้าไปในล าต้นพืชโดย อาจเข้าไป
ทางราก ใบ กิ่ง ล าต้น หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นที่สัมผัส
กับสารแล้วเคลื่อนย้ายไปสู่ส่วนต่างๆ เริ่มด้วยการถากและ
ขุดรอบโคนต้นลึกประมาณ 10 เซนติเมตร
- โรยสารเคมีประเภทสารดูดซึม เช่น ออนคอล 3 จี (เบนฟู
ราคาร์ป) อัตรา 50 กรัม/ต้น รอบโคนและฝังกลบทุก 6 
เดือน
- การจุดไฟต้องไม่ลุกลามออกนอกพื้นที่จึงต้องท าแนวกันไฟ
โดยรอบพื้นที่
- ความสูงของไม้สักที่ต้องท าการเผาต้องไม่สูงมากเกินไป 
เพราะอทิธิพลของความร้อนจะไม่สามารถขึ้นไปยังส่วนปลาย
ยอดที่อยู่สูงได้
- วันเวลาในการเผาเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการใช้ไฟ จะต้อง
ป้องกันไฟในแปลงสักไม่ให้ถูกเผาไปจนกว่าผีเสื้อตัวเต็มวัยจะ
ออกมาจับคู่ผสมพันธ์ุวางไข่ (ช่วงปลายเดือนมีนาคม) ควร
ด าเนินการประมาณกลางเดือนช่วงเดือนเมษายนโดย
ช่วงเวลาการเผาควรด าเนินการในช่วงบ่าย ซึ่งท าให้ไฟที่จุด
มีความรุนแรงสูงพอที่จะท าลายไข่หรือตัวหนอนขนาดเล็กได้ 
ทั้ งน้ี ช่วงกลางเดือนเมษายน การเผาที่ส่งผลต่อปัญหา
มลพิษหมอกควันจะลดลงแล้ว เน่ืองจากสภาพอากาศไม่
อ านวยต่อการเกิดปัญหาหมอกควัน
- ควรพิจารณาท าการเผาแปลงไม้สักอีกครั้ ง เพื่อท าการ
เผาเพื่อท าความสะอาดแปลง (sanitation burning) ทุกๆ 
2-3 ปี
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มาตรการป้องกันการเจาะท าลาต้นสักของผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก
วิธีการจัดการผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก (ต่อ)

3.การใช้เงิน (จ้างคนจับ)

4.การปลูกพืชผสมผสาน

- ส ารวจแปลงตอนบ่ายในแต่ละวันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -
เมษายน โดยสังเกตคราบดักแด้ตามต้นสัก หากพบคราบ
ดักแด้จะเห็นตัวเต็มวัยเกาะอยู่สูงขึ้นไปจากคราบดักแด้ ซึ่ง
ผีเสื้อที่พบมักจะเป็นผีเสื้อที่ เพิ่งออกจากดักแด้ ปีไม่แข็งแรง 
บินไม่เก่ง สามารถใช้ไม้เขี่ยหรือจับได้ไม่ยาก จากน้ันเก็บใส่
ในกล่องเพื่อน าไปท าลายต่อไป
- สามารถใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่ ในสวนป่าด าเนินการจับ
หนอนผีเสื้อเจาะสัก หรืออาจจ้างชาวบ้านในพื้นที่ โดยตั้งจุด
รับซื้อในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน โดยราคารับซื้อที่
จูงใจ เช่นรับซื้ อตัวละ 50 - 100 บาท ทั้ ง น้ี เพื่ อให้มี
แรงจูงใจในการจับผีเสื้อออกมาให้มากที่สุดในระยะเวลา
อันรวดเร็ว
- คัดเลือกชนิดไม้ที่จะน ามาปลูกร่วมกับไม้สักควรเป็นไม้
เรือนยอดหรือทรงพุ่มกว้าง มีขนาดใหญ่หากเป็นไม้ไม่ผลัด
ใบจะยิ่งดี เป็นชนิดไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภาคเหนือ 
และไม่เป็นพืชอาหารของผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก โดยชนิดไม้ที่
น่าสนใจที่ จะน ามาปลูก เช่น ไผ่ชนิดต่างๆ แดง ยมหิน 
ยมหอม ประดู่ป่า มะค่าโมง
- ปลูกลักษณะแถวเว้นแถว หรือปลูกเป็นแถบขวางกับ
ทิศทางของลมประจ าถิ่น นอกจากน้ีควรปลูกไม้ผสมอื่น
บริเวณขอบแปลงด้วย เพื่อลดโอกาสกรรปลิวของตัวหนอน
หรือการบินมาของหนอนผีเสื้อตัวเต็มวัยจากพื้นที่อื่น
- ต้นไม้ที่น ามาปลูกร่วมกับสักไม่จ าเป็นต้องลดิกิ่ง (pruning) 
ส าหรับไม้ไผ่ที่ปลูกไม่ควรมีการสางกอมากเกินไป เพราะจะมี
ผลต่อความโปร่งและโอกาสที่หนอนจะปลิวลอดผ่านไปยังต้น
อื่น ๆ ได้ง่าย
- ปลูกไม้ชนิดอื่นๆ ร่วมกับไม้สักตั้งแต่เริ่มแรกของการปลูก
ควบคู่กันไป
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มาตรการป้องกันการเจาะท าลาต้นสักของผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก
วิธีการจัดการผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก (ต่อ)

5.การก าหนดขอบเขต

6.การตัดอนามัย

- ส ารวจการระบาดของผีเสื้ อหนอนเจาะต้นสักทั่ วพื้นที่
ภาคเหนือทั้ งในสวนป่าของรัฐบาลและสวนป่าเอกชน 
เพื่อพิจารณาความรุนแรงของการระบาดในแต่ละพื้นที่
- ส ารวจพื้นที่ที่ เหมาะสมส าหรับปลูกไม้สัก โดยพิจารณา
จากปัจจัยด้านดิน สภาพอากาศ ความสูงของพื้นที่
- ก าหนดเขตส่งเสริมการปลูกไม้สักและเขตส่งเสริมไม้ชนิด
อื่นทดแทนไม้สักในพื้นที่ที่มีปัญหา
- คัดเลือกชนิดไม้ที่สามารถเจริญเติบโตในบริเวณที่ ไม้สัก
เจริญเติบโตได้ดี เช่น แดง มะค่าโมง เพื่อน าไปปลูกใน
บริเวณที่ไม้สักเจริญเติบโตแต่มีปัญหาแมลงเจาะท าลาย
- ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกร ผู้สนใจปลูกสวน ป่าได้
รับทราบข้อมูลแนวเขตการส่งเสริมการปลูก
- ส ารวจการระบาดของผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักในพื้นที่ นับ
จ านวนรูเจาะท าลายต่อต้น และพิจารณาจ านวนรูใหม่ในแต่
ละต้น หากมีจ านวนมากขึ้นต้องมีการพิจารณาคัดเลือก
ส าหรับตัดออกและปลูกใหม่
- ควรด าเนินการในช่วงปลายฤดูฝน - ต้นฤดูหนาว จะท า
ให้เห็นร่องรอยการเจาะท าลายใหม่ที่ชัดเจนท าให้กรส ารวจมี
ความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น
- ตัดต้นไม้ที่มีการเจาะท าลายสูง โดยเฉพาะต้นที่มีรูเจาะ
ท าลายในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของผีเสื้อ
หนอนเจาะต้นสักต่อไป
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ส่วนบริการจัดการสวนป่าและผลผลิต

ส่วนบริหารจัดการสวนป่าและผลผลิต ด าเนินงานด้านไม้ป่านอกโครงการ และไม้ของกลาง         
ให้การสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกลต่างๆ
ในกา รด า เ นิ น ง านด้ านกา รท า ไ ม้ แ ล ะ เ ต รี ย มพื้ น ที่                       
ปลูกสร้างสวนป่า การก่อสร้าง ซ่อมแซมทางตรวจการใน
พื้ นที่ สวนป่าและพื้ นที่ ท าไม้  การแผ้วทางป่า รวมทั้ ง
ให้บริการตรวจซ่อมบ ารุง การพัฒนา ดัดแปลงปรับปรุง
ยานพาหนะ เครื่องมือกล และอุปกรณต์่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท าไม้และการปลูกสร้างสวนป่าให้มีความพร้อมใช้งาน
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กิจกรรมเพื่อสังคม
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กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า
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กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบสวนป่า
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สวนป่าท่องเที่ยว
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
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สวนป่าบ้านวัดจันทร์ จัดตั้ งขึ้ นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2524 
เ พื่ อ ส น อ ง พ ร ะ ร า ช ป ร ะ ส ง ค์ แ ห่ ง อ ง ค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงต าบลบ้านจันทร์
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยความร่วมมือจาก 
12 หน่วยงาน ตั้ งอยู่ในเขตอ าเภอกัลยาณิ
วัฒนา จ.เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1265 
บ้านแหมืองแร่- อ .กัลยาณิวัฒนา จาก          
จ.เชียงใหม่ประมาณ 165 กิโลเมตร

สวนป่าบ้านวัดจันทร์

ปัจจุบันได้พัฒนาพื้นที่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
รู้ จักและชื่ นชอบของนักท่อง เที่ ยวอย่างแพร่หลาย 
เน่ืองจากมีทัศนียภาพที่สวยงามอากาศเย็นสบายตลอดปี 
เป็นป่าสนสองใบและสามใบธรรมชาติที่ มีความอุดม
สมบูรณ ์ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เมื่อปี 2553 มีบ้านพักและลานกางเต็นท์ไว้บริการ
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สวนป่าดอยบ่อหลวง

สวนป่าดอยบ่อหลวง ตั้ งอยู่  หมู่ 9 ต.บ่อ
หลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 
108 สายฮอด - แม่สะเรียง สภาพทั่วไป เป็น
สวนป่า ไม้สน เหมาะส าหรับ เ ป็นสถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อน ส าหรับผู้ชื่ นชอบอากาศ
บริสุทธิ์ อากาศเย็นสบายตลอดปีมีทัศนียภาพที่
งดงาม มีบ้านพักและลานกางเต็นท์ไว้บริการ   
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สวนป่าแม่แจ่ม

สวนป่าแม่แจ่ม ตั้งอยู่อ าเภอแม่แจ่ม ห่างจากตัว
อ าเภอแม่แจ่ม 30 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด
เชียงใหม่ 130 กิโลเมตร การเดินทางนอกจาก
เดินทางด้วยรถส่วนตัว ยังสามารถเดินทางโดย
รถโดยสารประจ าทาง เชียงใหม่-ฮอด และต่อด้วย 
ฮอด-แม่แจ่ม นอกจากน้ียังเป็นทางผ่านไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวอื่นได้ เช่น ดอยอินทนนท์ บ้านป่า
ปงเปียง อ าเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น
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ข้อมูลพื้นฐานของสวนป่า
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

65



สวนป่าแม่อุคอ
โครงการ 4 พื้นที่ 3,146.36 ไร่

สวนป่าแม่ใจ - แม่อาย
โครงการ 5 พื้นที่ 814.36 ไร่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

สวนป่าแม่หลักหมื่น
โครงการ 4 พื้นที่ 9,123.50 ไร่

สวนป่าไชยปราการ
โครงการ 4 พื้นที่ 17,203.55 ไร่

สวนป่าแม่อุมลอง
โครงการ 4 พื้นที่ 6,419.95 ไร่

สวนป่าสาละวิน
โครงการ 4 พื้นที่ 6,061.38 ไร่

สวนป่าดอยบ่อหลวง
โครงการ 5 พื้นที่ 17,754.77 ไร่

สวนป่าแม่แจ่ม
โครงการ 2 พื้นที่ 6,684.02 ไร่

สวนป่าโครงการปรับปรุงป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด

โครงการ 5 พื้นที่ 600.00 ไร่
สวนป่าแม่หาด - แม่ก้อ

โครงการ 2 พื้นที่ 2,970.00 ไร่
สวนป่าบ้านวงษา

โครงการ 4 พื้นที่ 10,087.29 ไร่

สวนป่าโครงการปรับปรุง
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้

โครงการ 5 พื้นที่ 2,970.00 ไร่

สวนป่าแม่ลี้
โครงการ 1 พื้นที่ 16,234.41 ไร่

สวนป่าดอยเชียงดาว
โครงการ 5 พื้นที่ 1,814.96 ไร่

สวนป่าบ้านหลวง
โครงการ 4 พื้นที่ 5,992.60 ไร่

สวนป่าแม่ตืน - แม่แนต
โครงการ 5 พื้นที่ 1,481.00 ไร่

สวนป่าแม่ธิ - แม่สาร
โครงการ 5 พื้นที่ 2,210.21 ไร่

สวนป่าแม่ธิ - แม่สาร
โครงการ 5 พื้นที่ 2,210.21 ไร่

สวนป่าหลวงสันก าแพง
โครงการ 2 พ้ืนที่ 5,129.26 ไร่

สวนป่าสะเมิง
โครงการ 4 พื้นที่ 952.54 ไร่

สวนป่าแม่หอพระ
โครงการ 1 พื้นที่ 9,881.79 ไร่

สวนป่าปางไม้แดง
โครงการ 5 พื้นที่ 1,915.02 ไร่

66



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง
สวนป่าหน่วยจัดการต้นน า้แม่สลอง
โครงการ 5 พื้นที่ 5,481.00 ไร่

สวนป่าแม่ยาว - แม่ซ้าย
โครงการ 4 พื้นที่ 5,771.44 ไร่

สวนป่าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝ่ังขวา
โครงการ 4 พื้นที่ 5,771.44 ไร่

สวนป่าหน่วยจัดการป่าไม้เชียงราย ที่ 14
โครงการ 5 พื้นที่ 457.00 ไร่ สวนป่าหน่วยจัดการป่าไม้

เชียงราย ที่ 21
โครงการ 5 พื้นที่ 360.00 ไร่

สวนป่าแม่สุก
โครงการ 4 พื้นที่ 4,748.31 ไร่

สวนป่าแม่ตุา
โครงการ 4 พื้นที่ 889.82 ไร่

สวนป่าแม่ตุุย
โครงการ 4 พื้นที่ 1,123.16 ไร่

สวนป่าทุ่งเกวียน
โครงการ 1 พื้นที่ 16,568.92 ไร่

สวนป่าแม่มาย
โครงการ 1 พื้นที่ 21,243.29 ไร่

สวนป่าแม่เมาะ
โครงการ 1 พื้นที่ 15,058.52 ไร่

สวนป่าแม่จาง
โครงการ 1 พื้นที่ 19,350.76 ไร่

สวนป่าแม่ทรายค า
โครงการ 1 พื้นที่ 17,864.45 ไร่

สวนป่าแม่ทาน
โครงการ 2 พื้นที่ 72.46 ไร่

สวนป่าแม่วะ
โครงการ 2 พื้นที่ 717.00 ไร่

สวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม
โครงการ 4 พื้นที่ 9,621.20 ไร่

สวนป่าเวียงมอก
โครงการ 4 พื้นที่ 9,621.20 ไร่
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่

สวนป่าแม่แฮด
โครงการ 4 พื้นที่ 8,154.29 ไร่

สวนป่าน า้ปัว - น า้ผาง
โครงการ 5 พื้นที่ 400.00 ไร่

สวนป่านครน่าน
โครงการ 4 พื้นที่ 1,607.95 ไร่

สวนป่าวังชิ้น
โครงการ 1 , 2 พื้นที่ 14,505.60 ไร่

สวนป่าแม่สอง
โครงการ 4 พื้นที่ 1,607.95 ไร่

สวนป่าขุนแม่ค ามี
โครงการ 1 พื้นที่ 19,641.43 ไร่

สวนป่าแม่ค าปอง - แม่สาย
โครงการ 2 , 3 พื้นที่ 4,164.28 ไร่

สวนป่าวังชิ้น
โครงการ 2 พื้นที่ 10,296.00 ไร่

สวนป่านาพูน
โครงการ 2 พื้นที่ 2,117.62 ไร่

สวนป่าแม่จั๊วะ
โครงการ 5 พื้นที่ 4,413.91 ไร่

สวนป่าแม่จั๊วะ
โครงการ 5 พื้นที่ 4,413.91 ไร่

สวนป่าโครงการป่าแม่ปาน
โครงการ 5 พื้นที่ 785.71 ไร่

สวนป่าแม่กุอน - แม่สาย
โครงการ 5 พื้นที่ 1,139.78 ไร่

สวนป่าโรงเรียนป่าไม้
โครงการ 5 พื้นที่ 3,264.92 ไร่

สวนป่าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแหง่ชาติ 
ป่าแม่ยมตะวันตก

โครงการ 5 พื้นที่ 3,264.92 ไร่
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ท าเนียบหน่วยงานและหัวหนา้สวนป่า
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
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ผู้บริหาร
ผู้อ านวยการส านัก : นายภพปภพ ลรรพรัตน์
เบอร์โทรติดต่อ : 098 - 4783362
หัวหนา้ฝ่ายจัดการสวนป่า : นายเรวัติ พิมสาร
เบอร์โทรติดต่อ : 088 – 7978953
หัวหนา้ฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ : นายคมณ ์จ าปาวัลย์
เบอร์โทรติดต่อ : 089 - 7550351

ส่วนแผนงานและประเมินผล
ผู้จัดการ : นางกัลยรัตน ์เหลาโชติ
เบอร์โทรติดต่อ : 064 - 2463946
งานแผนงานและประเมินผล
หัวหนา้งาน : นายภูมิสิทธิ์ มาดี
เบอร์โทรติดต่อ : 097 - 2643235
งานวิจัยและพัฒนา
หัวหนา้งาน : นายสุรสิทธิ์ แก้วเมืองมูล
เบอร์โทรติดต่อ : 081 – 7248007
งานส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
หัวหนา้งาน : นางสาวณิชชา จันทลักษณ์
เบอร์โทรติดต่อ : 095 – 3298245
งานการตลาดและสารสนเทศ
หัวหนา้งาน : นางเทวรัตน ์ต้นชินดา
เบอร์โทรติดต่อ : 091 – 8588618

ส่วนอ านวยการ
ผู้จัดการ : นายวิมล เจียรรัตนสวัสดิ์
เบอร์โทรติดต่อ : 083 - 1610929
งานบริหารทั่วไป
หัวหนา้งาน : นางสุนันทา บุญเป็ง
เบอร์โทรติดต่อ : 081 - 8812844
งานบัญชีการเงิน
หัวหนา้งาน : นางสาวศิริวรรณ มูลแก้ว
เบอร์โทรติดต่อ : 087 – 1917103
งานบริหารบุคคล
หัวหนา้งาน : นางสาวเยาวเรศ ต๊ะเสนา
เบอร์โทรติดต่อ : 086 – 1141756
งานพัสดุ
หัวหนา้งาน : นางอุดมศรี มะโนวัน
เบอร์โทรติดต่อ : 085 – 0384662

ส่วนบรหิารจดัการสวนป่าและผลผลิต
ผู้จัดการ : นายชัยสิทธิ์ สมพร
เบอร์โทรติดต่อ : 081 - 7240815
งานบริหารจัดการผลผลิต
หัวหนา้งาน : นายจีรศักดิ์ สมมิตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081 - 9503008
งานบริหารานพาหนะและเครื่องจักรกล
หัวหนา้งาน : นายไพรัตน ์กองทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ : 095 – 8719731
งานช่างกล
หัวหนา้งาน : นามงคล บุญนิล
เบอร์โทรติดต่อ : 085 – 7217969
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ผู้จัดการ : นายไพศาล ไชยศาล
เบอร์โทรติดต่อ : 081 - 8847559
งานบริหารทั่วไป
หัวหนา้งาน : นางสมพร อินตากาศ
เบอร์โทรติดต่อ : 089 - 7004618
งานธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
หัวหนา้งาน : นายเดช  วันชัยนาวิน
เบอร์โทรติดต่อ : 083 - 1522597

สวนป่าหลวงสันก าแพง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ต.แม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
หัวหนา้ : -
เบอร์โทรติดต่อ :
สวนป่าบ้านวัดจันทร์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ต.วัดจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
หัวหนา้ : นายวิฑูรย์ พิมมาศ
เบอร์โทรติดต่อ : 089 - 0728580
สวนป่าดอยบ่อหลวง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
หัวหนา้ : นายชัยรัตน ์คู่เทียม
เบอร์โทรติดต่อ :

ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

ผู้จัดการ : นายทวี ทองอยู่แบบ
เบอร์โทรติดต่อ : 090 - 3294114
งานบริหารทั่วไป
หัวหนา้งาน :
เบอร์โทรติดต่อ : -
งานบัญชีการเงิน
หัวหนา้งาน : นางรัชนี แม่กัวะดี
เบอร์โทรติดต่อ : 089 – 6330060
งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หัวหนา้งาน : นาวสาวสกาวเดือน กิ่งแก้ว
เบอร์โทรติดต่อ : 063 – 1415351

งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง
หัวหนา้งาน : -
เบอร์โทรติดต่อ : -
งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ
ที่อยู่ : 127 หมู่ที่ 7 ต.บ้างดง อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง
หัวหนา้งาน : -
เบอร์โทรติดต่อ : -

ที่อยู่ : ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่     เบอร์โทรติดต่อ : 053 - 249349

ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่  เบอร์โทรติดต่อ : 053 – 249349
FAX : 054 - 596556
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ที่อยู่ : ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้จัดการ : นายไพศาล ไชยศาล

เบอร์โทรติดต่อ : 053 – 249752  FAX : 054 – 321500
เบอร์โทรติดต่อ : 081 - 8847559

สวนป่าแม่หอพระ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
สวนป่าสะเมิง
ที่อยู่ : ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
สวนป่าแม่ธิ - แม่สาร
ที่อยู่ : ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ล าพูน
สวนป่าแม่ธิ - แม่ตืบ
ที่อยู่ : ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ล าพูน
หัวหนา้สวนป่า : นายปิยะพันธ์ วรรณมณี
เบอร์โทรติดต่อ : 087 - 1844174

สวนป่าแม่ลี้
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล าพูน
สวนป่าแม่ตืน - แม่แนต
ที่อยู่ : ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ล าพูน
สวนป่าแม่ลี้ (โครงการ 5)
ที่อยู่ : ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล าพูน
สวนป่าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด
ที่อยู่ : ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.ล าพูน
หัวหนา้สวนป่า : นายปรีชา รอดอ่อน
เบอร์โทรติดต่อ : 095 - 2624564

สวนป่าแม่หาด - แม่ก้อ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ล าพูน
สวนป่าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล าพูน
สวนป่าบ้านวงษา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล าพูน
หัวหนา้สวนป่า : นายพิสันต์ ไพรศรี
เบอร์โทรติดต่อ : 092 - 262337

สวนป่าบ้านหลวง
ที่อยู่ : ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
สวนป่าแม่ใจ - แม่อาย
ที่อยู่ : ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
สวนป่าแม่หลักหมื่น
ที่อยู่ : ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
หัวหนา้สวนป่า : นายโชคชัย หน่อค าสัก
เบอร์โทรติดต่อ : 093 - 137438

สวนป่าเชียงดาว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
สวนป่าปางไม้แดง
ที่อยู่ : อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หัวหนา้สวนป่า : นายพิชญพงศ์ โปร่งใจ
เบอร์โทรติดต่อ : 085 - 0378236

สวนป่าแม่อุมลอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ต.แม่ลานอ้ย อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน
สวนป่าสาละวิน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ต.ป่าแปุ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
หัวหนา้สวนป่า : นายจักกฤช กอไคร้
เบอร์โทรติดต่อ : 053 - 073275

สวนป่าแม่อุคอ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
หัวหนา้สวนป่า : นายจักกฤช กอไคร้
เบอร์โทรติดต่อ : 053 - 073275

สวนป่าแม่แจ่ม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 110 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
หัวหนา้สวนป่า : นายอติชาติ เหลาโชติ
เบอร์โทรติดต่อ : 083 - 1523893

สวนป่าไชยปราการ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ต.แม่ทะลบ อ.ไชปราการ จ.เชียงใหม่
หัวหนา้สวนป่า : นายพิชญพงศ์ โปร่งใจ
เบอร์โทรติดต่อ : 085 - 0378236

งานบริหารทั่วไป
หัวหนา้งาน : นางสาวปารณีย์ สกุณา
เบอร์โทรติดต่อ : 089 - 7004618

งานบัญชีการเงิน
หัวหนา้งาน : นางธนัทภัทร มีสุวรรณ
เบอร์โทรติดต่อ : 053 - 245356

งานแผนงานและประเมินผล
หัวหนา้งาน : นายศราวุธ ค าภีระ
เบอร์โทรติดต่อ : 053 - 245356
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง

ที่อยู่ : 26 ถนนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ล าปาง
ผู้จัดการ : นายสุชาติ ฐิติวรสกุล

เบอร์โทรติดต่อ : 054 – 321500 FAX : 054 – 321500
เบอร์โทรติดต่อ : 081 - 6870859

สวนป่าแม่มาย
ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ล าปาง
สวนป่าแม่ตุา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
หัวหนา้สวนป่า : นายปิยะ ฤทธิยา
เบอร์โทรติดต่อ : 088 - 2676898

สวนป่าแม่ทรายค า
ที่อยู่ : หมู่ที่ 14 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ล าปาง
สวนป่าแม่ตุุย
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง
หัวหนา้สวนป่า : นายอนุชิต เกษียร
เบอร์โทรติดต่อ : 083 - 9003143

สวนป่าเวียงมอก
ที่อยู่ : ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ล าปาง
สวนป่าแม่วะ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง
สวนป่าแม่ทาน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง
หัวหนา้สวนป่า : นายศิรศักดิ์ ดาค า
เบอร์โทรติดต่อ : 083 - 1523893

สวนป่าแม่ยาว - แม่ซ้าย
ที่อยู่ : หมู่ที่ 11 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
สวนป่าหน่วยจัดการป่าไม้ที่เชยีงราย 14
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.พะเยา
สวนป่าหน่วยจัดการป่าไม้ที่เชยีงราย 21
ที่อยู่ : อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา
สวนป่าหน่วยจัดการต้นน า้แม่สลอง
ที่อยู่ : ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สวนป่าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กกฝ่ังขวา
ที่อยู่ : ต.ทุ่งกิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
หัวหนา้สวนป่า : นายพลฤทธิ์ เตชะพี
เบอร์โทรติดต่อ : 086 - 1933758

สวนป่าทุ่งเกวียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง
หัวหนา้สวนป่า : นายสัมฤทธิ์ พัฒนโชติ
เบอร์โทรติดต่อ : 081 - 8856073

สวนป่าแม่จาง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง
หัวหนา้สวนป่า : นายเกรียงศักดิ์ พุงแสนกุล
เบอร์โทรติดต่อ : 081 - 9510251

สวนป่าแม่เมาะ
ที่อยู่ : 126 หมู่ที่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง
หัวหนา้สวนป่า : นายฤทธี กิ่งทัพหลวง
เบอร์โทรติดต่อ : 086 - 9124020

สวนป่าแม่สุก
ที่อยู่ : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
หัวหนา้สวนป่า : นายบันเทิง จันทร์ดี
เบอร์โทรติดต่อ : 088 - 5728362

สวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม
ที่อยู่ : ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ล าปาง
หัวหนา้สวนป่า : นายอติเทพ พุทธพงศ์
เบอร์โทรติดต่อ : 082 - 3906352

งานบริหารทั่วไป
หัวหนา้งาน : นางจิรฐา บุตรรัตน์
เบอร์โทรติดต่อ : 08-3564-9889

งานบัญชีการเงิน
หัวหนา้งาน : นางสาวดลนภา ศิริธรรม
เบอร์โทรติดต่อ : 054 - 222257

งานแผนงานและประเมินผล
หัวหนา้งาน : วีรชาติ ใจจันทร์
เบอร์โทรติดต่อ : 085 - 6941164
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่

ที่อยู่ : 267 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่
ผู้จัดการ : นายนิพล ปาอิน

เบอร์โทรติดต่อ : 054 – 521901 FAX : 054 – 521901
เบอร์โทรติดต่อ : 081 - 9604998

สวนป่าวังชิ้น
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
สวนป่าแม่ยม - แม่แปง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
หัวหนา้สวนป่า : นายบุญวัจน ์ทุ่งสี่
เบอร์โทรติดต่อ : 054- 521901

สวนป่าแม่สิน - แม่สูง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
สวนป่านาพูน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
หัวหนา้สวนป่า : นายพีรภัทร ทะรารัมย์
เบอร์โทรติดต่อ : 084- 8941227

สวนป่าแม่แฮด
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สวนป่าแม่แคม - แม่สอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
สวนป่าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแหงช่าติ ป่าแม่ยมตะวันตก
ที่อยู่ : ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
หัวหนา้สวนป่า : นายวิบูลย์ เจริญชัย
เบอร์โทรติดต่อ : 093- 3232077

สวนป่าเด่นชัย
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
สวนป่าแม่จั๊วะ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
สวนป่าโครงการป่าแม่ปาน
ที่อยู่ : อ.สูงเม่น จ.แพร่
สวนป่าโครงการปรับปรุงแม่แย้ - แม่สาง
ที่อยู่ : อ.สูงเม่น จ.แพร่
หัวหนา้สวนป่า : นายปิยพันธ์ วรรณกูล
เบอร์โทรติดต่อ : 085- 7095884

สวนป่านครน่าน
ที่อยู่ : ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
สวนป่าน า้ปัว - น า้พาง
ที่อยู่ : ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
หัวหนา้สวนป่า : นายวรวิทย์ โนวังหาร
เบอร์โทรติดต่อ : 088- 2683750

สวนป่าแม่มาน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
สวนป่าแม่กุอน - แม่สาย
ที่อยู่ : ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
หัวหนา้สวนป่า : นายธนวัฒน ์โม้ติ๊บ
เบอร์โทรติดต่อ : 093- 5505953

สวนป่าขุนแม่ค ามี
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
หัวหนา้สวนป่า : นายชัยชนะ โสภา
เบอร์โทรติดต่อ : 081- 1675727

สวนป่าแม่สรอย
ที่อยู่ : 44 หมู่ที่ 14 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
หัวหนา้สวนป่า : นายสนธยา สารเสวก
เบอร์โทรติดต่อ : 086- 1938228

สวนป่าแม่ค าปอง – แม่สาย
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
หัวหนา้สวนป่า : นายศิวพล แพงศรี
เบอร์โทรติดต่อ : 084- 9197604

งานบริหารทั่วไป
หัวหนา้งาน : นายนิกร นอ้งหน้ิว
เบอร์โทรติดต่อ : -

งานบัญชีการเงิน
หัวหนา้งาน : นางสาววรดารัตน ์ตาแก้ว
เบอร์โทรติดต่อ : 081 - 7838267

งานแผนงานและประเมินผล
หัวหนา้งาน : นางสาวผกามาศ กันทะสอน 
เบอร์โทรติดต่อ : -
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