สรุปผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๙ (ชลบุร)ี
กรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

คำนำ
สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ๙ (ชลบุรี) เป็นหน่วยงำนส่วนกลำงของกรมป่ำไม้ที่มีสำนักงำน
ตั้งอยูใ่ นส่วนภูมิภำค โดยยึดหลักกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แบบเอนกประโยชน์ เพื่อควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรป่ำไม้ กำรบริหำรตอบสนองพันธกิจของกรมป่ำไม้ กำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ำน
ป่ำไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กลุ่มจังหวัด และอำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรประชำชน
ทำหน้ำที่ควบคุมและดำเนินกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้ำนงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรบุกรุกทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ งำนจัดกำรที่ดินป่ำไม้ งำนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ งำน
จัดกำรป่ำชุมชน งำนบริกำรด้ำนป่ำไม้ มีพนื้ ที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตรำด
สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
กรมป่ำไม้

๑

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ
 ควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์/ยุทธศำสตร์ /อำนำจหน้ำที่
สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี)
 โครงสร้ำงสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี)
 ผู้บริหำรสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี)
 พื้นที่ที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙
(ชลบุรี)
 ส่วนอำนวยกำร
 ส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
 ป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ
 ส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้
 ส่วนจัดกำรป่ำชุมชน
 กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้
 ส่วนโครงกำรพระรำชดำริและกิจกำรพิเศษ
 ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดชลบุรี
 ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดระยอง
 ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดจันทบุรี
 ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดตรำด
 คณะผู้จัดทำ

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

๒

๓
๖
๗
๘
๑๔
๒๓
๕๖
๘๐
๘๙
๑๐๔
๑๑๐
๑๑๖
๑๑๘
๑๓๕
๑๔๓
๑๔๘

สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี)
ควำมเป็นมำ
กรมป่ ำไม้มี คำสั่ ง ที่ ๒๖๓/๒๕๕๐ ลงวั น ที่ ๖ มีน ำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้จั ด ตั้ง ส ำนัก จั ด กำร
ทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๑-๑๙ ขึ้นในภูมิภำคต่ำง ๆ รวม ๑๙ สำนัก ซึ่งเป็นหน่วยงำนส่วนกลำงกรมป่ำไม้ที่มี
สำนักงำนตั้งอยู่ในภูมิภำค โดยสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๑๓ (ชลบุรี) สำนักงำนตั้งอยู่ ๓๑/๒ หมู่ท่ี ๔
ถนนพระยำสัจจำ ตำบลบ้ำนสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ขอใช้สถำนที่สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๑๓
(ชลบุรี) บริเวณอำคำร ๒ ชั้น ๓
ในปี ๒๕๕๑ กรมป่ำไม้ได้มีคำสั่งที่ ๔๖๐๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง
กำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนและกำหนดอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่
๑-๑๓ และสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ (สำขำ) จำนวน ๖ สำนักสำขำ ซึ่งสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๑๓
(ชลบุรี) เดิมเปลี่ยนเป็น สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี) และยังคงใช้สถำนที่เดิมเป็นที่ทำกำร
ในปีงบประมำณ ๒๕๕๒ กรมป่ำไม้ได้จัดสรรเงินงบประมำณในกำรสร้ำงสำนักงำนถำวร ของสำนัก
จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี) ในวงเงินงบประมำณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ทำกำรด่ำน
ป่ำไม้บำงทรำย ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๔ ข้ำรำชกำรและพนักงำนของ สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ได้
ย้ำยส ำนักงำนมำปฏิบัติงำน ณ สำนักงำนอำคำรหลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๐๑ หมู่ที่ ๑ ถนนสุขุม วิท
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ
ยุทธศำสตร์
- กำรอนุรักษ์และจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นไปอย่ำงสมดุลและสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
- กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้มีกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
- กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรธรรมชำติโดยกำรมีสว่ นร่วมและมีบูรณำกำรใน
ทุกระดับ
- กำรบริหำรจัดกำรไปสู่ควำมเป็นเลิศ
๓

ที่ตั้งสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
* อำคำรสำนักงำนปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๐๑ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมือง จัง หวัดชลบุรี
* โทรศัพท์ ๐๓๘-๐๔๗๕๒๘-๓๐ โทรสำร ๐๓๘-๐๔๗๕๓๑
* อีเมล : www.forest.go.th/chonburi_๙/forestfarm/web/index.php

๔

อำนำจหน้ำที่ของสำนักฯ
- ประสำนแผนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนส่วนกลำง ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์
ของกรม จังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้ำนงำนป้องกันกำร
บุกรุกทำลำยพืน้ ที่ปำ่ ไม้ งำนจัดกำรที่ดินป่ำไม้ งำนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ งำนจัดกำรป่ำชุมชน งำนกำกับ
ควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไม้ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่ง ชำติ กฎหมำยว่ำด้วยสวนป่ ำ
กฎหมำยว่ำด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ก ำกั บ ติด ตำม และประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ ง ำนของหน่ วยงำนในพื้ น ที่ และรวบรวมเป็ น
ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติง ำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
อัตรำกำลัง

ลาดับ
ที่

อัตรากาลัง

อัตราตาม
โครงสร้าง
(คน)

อัตรากาลัง ตาม
โครงสร้างที่ไป
ช่วยราชการอื่น
(คน)

อัตรากาลัง
จากหน่ว ยงานอื่น
มาช่ว ยราชการ
(คน)

อัตรากาลัง
ที่ปฏิ บัติร าชการจริง
(คน)

๑

ข้าราชการ

๕๗

๑๖

๘

๔๙

๒

ลูกจ้างประจา

๔๔

๗

๗

๔๔

๓

พนักงานราชการ

๑๔๔

๑๖

๘

๑๓๖

รวม

๒๔๕

๓๙

๒๓

๒๒๙

หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาตม ๒๕๕๘

๕

โครงสร้ำงสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี)
ผู้อำนวยกำรสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

ส่วนอำนวยกำร

ส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ

ส่วนจัดกำรป่ำชุมชน

ส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ฝ่ำยกำหนดเขต
ที่ดินป่ำไม้
ฝ่ำยจัดกำรสิทธิ์
ใช้ท่ดี ินป่ำไม้

ส่วนป้องกันรักษำป่ำ

ฯ
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี

ฝ่ำยปลูกป่ำ

ฝ่ำยควบคุมไฟป่ำ

ฝ่ำยส่งเสริมกำร
จัดกำรป่ำชุมชน

ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
งบประมำณ

ฝ่ำยเพำะชำกล้ำไม้

ฝ่ำยป้องกันรักษำป่ำ

ฝ่ำยพัฒนำ
วนศำสตร์ชุมชน

ฝ่ำยสำรสนเทศ

สถำนีเพำะชำ
๔ สถำนี

หน่วยป้องกันรักษำป่ำ
๑๕ หน่วย

ศูนย์บริกำรประชำชน

กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้

ฝ่ำยสำรวจและวิเครำะห์
ทรัพยำกรป่ำไม้
ศูนย์ป่ำไม้จังหวัด ๔ จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด)

สถำนีวนวัฒนวิจัยเขำสอยดำว
๖

ส่วนโครงกำร
พระรำชดำริและ
กิจกำรพิเศษ

ผู้บริหำรสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี)

นำยสมคิด แก้วไทรหงวน
ผู้อำนวยกำรสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

นำยจำเลือง ด้วงนิล
ผู้อำนวยกำรส่วนอำนวยกำร

นำยสมคิด แก้วไทรหงวน
ป่ำไม้จังหวัดชลบุรี

นำยมำนัส มั่นคง
นำยเกีรติศักดิ์ ปรีดำ
ผู้อำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ ผู้อำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

นำยประดิษฐ์ เปรมใจ
ป่ำไม้จังหวัดจันทบุรี

นำยอนุชำติ ภิญโญ
ป่ำไม้จังหวัดระยอง

นำยนิรมิตร ธรรมสะโร
ป่ำไม้จังหวัดตรำด

๗

นำยพงษ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยกำรส่วนจัดกำรป่ำชุมชน

นำยมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล
ผู้อำนวยกำรส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้

นำยมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล
นำยคำรณ เลียดประถม
หัวหน้ำกลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ ผู้อำนวยกำรส่วนโครงกำรพระรำชดำริฯ

พื้นที่ป่ำอยู่ในควำมรับผิดชอบของสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี)

พื้นที่ป่ำอยูใ่ นควำมรับผิดชอบของสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี) ครอบคลุมพืน้ ที่ ๔ จังหวัด ดังนี้
๑. จังหวัดชลบุรี
๒. จังหวัดระยอง
๓. จังหวัดจันทบุรี
๔. จังหวัดตรำด
จำนวนพื้นทีป่ ่ำสงวนแห่งชำติทงั้ หมด ๔๙ แห่ง พื้นทีป่ ่ำอยูใ่ นควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ ๑,๖๒๑,๑๘๑ ไร่

๘

ป่ำสงวนแห่งชำติ ในพื้นที่ของสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี)
รำยกำรเปลี่ยนแปลง
ลำดับ
ที่

จังหวัด

จำนวนป่ำสงวน
แห่งชำติ

เนื้อที่
(ไร่)

กำหนดเป็น
อุทยำนแห่งชำติ

กำหนดเป็นเขต

มอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก.
ภำยหลังกันคืน

พื้นที่ป่ำสงวน

(ไร่)

รักษำฯ

๑๔ ก.ย. ๓๘ แล้ว

คงเหลือ

(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

๑

ชลบุรี

๙

๙๐๖,๓๙๖

-

๑๒๒,๕๘๙

๕๙๕,๔๗๘

๑๘๘,๓๒๙

๒

ระยอง

๘

๕๑๓,๗๔๓

๔๒,๖๑๓

๓๒,๘๗๕

๑๔๔,๔๙๓

๒๙๓,๗๖๒

๓

จันทบุรี

๑๘

๑,๕๙๑,๖๙๘

๑๐๐,๕๔๐

๖๔๕,๐๑๒

๕๒,๐๘๑

๗๙๔,๐๖๕

๔

ตรำด

๑๔

๘๕๓,๕๖๕

๖๕,๕๒๕

-

๔๔๓,๐๑๖

๓๔๕,๐๒๔

๔๙

๓,๘๖๕,๔๐๒

๒๐๘,๖๗๘

๘๐๐,๔๗๖

๑,๒๓๕,๐๖๗

๑,๖๒๑,๑๘๑

รวม
หมำยเหตุ ข้อมูล ปี ๒๕๕๑

๙

แผนที่แสดงแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติท้องที่จงั หวัดชลบุรี

ป่ำสงวนแห่งชำติ จำนวน ๙ ป่ำ
๑.ป่ำบำงละมุง
๒.ป่ำเขำเขียว
๔.ป่ำคลองตะเคียน
๕.ป่ำแดง-ชุมนุมกลำง
๗.ป่ำเขำพุ
๘.ป่ำเขำหินดำด-เขำไผ่
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ๒ แห่ง
๑.เขตรักษำพันธุส์ ัตว์ป่ำเขำเขียว-เขำชมภู่
๒.เขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำเขำอ่ำงฤำไน

๑๐

๓.ป่ำท่ำบุญมี-บ่อทอง
๖.ป่ำเขำชมภู่
๙.ป่ำเขำเรือแตก

ป่ำสงวนแห่งชำติท้องที่จังหวัดระยอง

ป่ำสงวนแห่งชำติ จำนวน ๘ ป่ำ
๑.ป่ำคลองระเวิง - เขำเสม็ค
๓.ป่ำกระเฉด ป่ำเพ และป่ำแกลง
๕.ป่ำห้วยมะหำด
๗.ป่ำเพ

๒.ป่ำบ้ำนนำและป่ำทุ่งควำยหิน
๔.ป่ำภูเขำหินดั้ง
๖.ป่ำหนองสนม
๘.ป่ำเลนประแสร์

ป่ำไม้ถำวร ๔ แห่ง
อุทยำนแห่งชำติ ๒ แห่ง
๑.อุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ – เขำวง
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ๑ แห่ง
๑.เขตรักษำพันธุส์ ัตว์ป่ำเขำอ่ำงฤำไน
สวนรุกขชำติ ๒ แห่ง
๑.สวนรุกขชำติเพ

๒.อุทยำนแห่งชำติแหลมหญ้ำ – เกำะเสม็ค

๒.สวนรุกขชำติหนองสนม

๑๑

ป่ำสงวนแห่งชำติท้องที่จังหวัดจันทบุรี

ป่ำสงวนแห่งชำติ จำนวน ๑๘ ป่ำ
๑.ป่ำขุนซ่อง
๒.ป่ำเทือกเขำทะลำย
๔.ป่ำเขำแกลด – เขำสุกริม ๕.ป่ำท่ำสอน
๗.ป่ำหนองระหำร
๘.ป่ำเลนน้ำเวฬุ
๑๐.ป่ำเลนคุงกระเบน – อ่ำวเขมหนู
๑๒.ป่ำตกพรม
๑๓.ป่ำปัถวี
๑๕.ป่ำเลนบำงกะจะ
๑๖.ป่ำเลนบำงกะไชย
๑๘.จันตำปะและป่ำเขำวังแจง
ป่ำไม้ถำวร ๕ แห่ง
อุทยำนแห่งชำติ ๓ แห่ง
๑.อุทยำนแห่งชำติน้ำตกพลิ้ว
๓.อุทยำนแห่งชำติเขำสิบห้ำชั้น
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ๒ แห่ง
๑.เขตรักษำพันธุส์ ัตว์ป่ำเขำสอยดำว

๓.ป่ำเขำลูกช้ำง
๖.ป่ำท่ำม่วง
๙.ป่ำเลนคลองพลิว้
๑๑.ป่ำเลนปละแสร์ – พังรำด
๑๔.ป่ำดงกะสือ
๑๗.ป่ำสอยดำว

๒.อุทยำนแห่งชำติเขำคิชฌกูฎ

๒.เขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำเขำอ่ำงฤำไน

๑๒

ป่ำสงวนแห่งชำติท้องที่จังหวัดตรำด

ป่ำสงวนแห่งชำติ จำนวน ๑๔ ป่ำ
๑.ป่ำหินเพิงทึบ – ทิวเขำบรรทัด
๓.ป่ำท้องอ่ำว
๕.ป่ำปำกคลองบำงพระ – เกำะเจ้ำ – เกำะลอย
๗.ป่ำเขำสมิง(ป่ำคลองใหญ่ – เขำไฟไหม้)
๙. ป่ำท่ำกุ่ม – ห้วยแร้ง
๑๑. ป่ำเลนน้ำเชี่ยว – ท่ำตะเภำ
๑๓. ป่ำดงธรรมชำติ
อุทยำนแห่งชำติ ๒ แห่ง
๑.อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะช้ำง

๑๓

๒.ป่ำชุมแสง
๔.ป่ำเสม็ด
๖.ป่ำท่ำโสม
๘.ป่ำเขำบรรทัด
๑๐. ป่ำเลนบำงกระดำน
๑๒. ป่ำเลนบ้ำนธรรมชำติ
๑๔. ป่ำเลนแหลมมะขำม
๒.อุทยำนแห่งชำติน้ำตกคลองแก้ว

ส่วนอำนวยกำร
อำนำจหน้ำที่

ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ งำนธุรกำร งำนด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุของสำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้

บริหำรงำนบุคคล และพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรดำเนินงำน

ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในพื้นที่ และประสำนกำรดำเนินงำน
กับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติง ำนร่วม หรือสนับสนุน กำรปฏิบัติง ำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
ผู้อำนวยกำรส่วนอำนวยกำร
นำยจำเลือง ด้วงนิล เจ้ำพนักงำนป่ำไม้อำวุโส
โครงสร้ำง

ผู้อำนวยกำรส่วน
อำนวยกำร
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

งานการเงิน

ฝ่ายสารสนเทศ

ศูนย์บริการประชาชน

งานพัสดุ

๑๔

อัตรำกำลัง

ลำดับที่

อัตรำกำลัง

จำนวน

๑
๒

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา

๖
๔

๓

พนักงานราชการ

๑๐

๔

พนักงานจ้างเหมา (TOR)
รวม

๑
๒๐

หมำยเหตุ

หน่วยงำนภำยใน แบ่งเป็น ๔ ฝ่ำย ดังนี้
๑. ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
นำงหทัยภัทร กันอุไร นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร ทำหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ และงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของสำนัก
๒) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
๒. ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
นำยตระกูล เชี่ยวเอี่ยมวัฒนำ เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ชำนำญงำน ทำหน้ำที่หั วหน้ำฝ่ำย
กำรเงินและบัญชี แบ่งหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ งำนกำรเงินและบัญชี
นำงสำวภำรตรี จันทร์มำลำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน ทำหน้ำที่
หัวหน้ำงำนกำรเงินและบัญชี
งำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงิน บัญชี เงินสวัสดิกำรของทำงรำชกำรทุก
ประเภทของสำนัก
(๒) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณของสำนัก
(๓) ปฏิบัติงำนอื่นเกี่ยวข้อง หรืองำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๒.๒ งำนพัสดุ
นำงหทัยภัทร กันอุไร นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนพัสดุ
งำนพัสดุมีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑๕

(๑) ด ำเนิน กำรเกี่ ย วกั บพั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ยำนพำหนะ สิ่ง ปลูก สร้ ำ ง
อำคำร สถำนที่
(๒) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
๓. ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
นำยสมชำย ขยันกิจ เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ชำนำญงำน ทำหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและ
งบประมำณ อีกหน้ำที่หนึ่ง
ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) วิเครำะห์ และจัดทำแผนงำนและงบประมำณของสำนัก
๒) ปฏิบัติงำนติดตำมและประเมินผล รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของสำนัก
๓) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
๔. ฝ่ำยสำรสนเทศ
นำยสุชำติ ทิมแก้ว เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ชำนำญงำน ทำหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยสำรสนเทศอีก
หน้ำที่หนึ่ง
ฝ่ำยสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงำนด้ำนสำรสนเทศโดยปรับปรุงข้อมูลในระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนป่ำ
ไม้ของสำนัก และประสำนงำนกับสำนักแผนงำนและสำนสนเทศ (ศูนย์สำรสนเทศ) ซึ่งเป็นหน่วยงำน
หลักในกำรดูแลระบบข้อมูลสำรสนเทศของกรม
๒) ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และกำรสื่อสำรของสำนัก
๓) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
๕. ศูนย์บริกำรประชำชน
นำยสุชำติ ทิมแก้ว เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ชำนำญงำน ทำหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยศูนย์บริกำร
ประชำชนอีกหน้ำที่หนึ่ง
ศูนย์บริกำรประชำชน มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) อำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่ทำติดต่อรำชกำร เพื่อให้ติดต่อสอบถำม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับภำรกิจและควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนในสังกัดกรมป่ำไม้ ตำมพระรำชบัญ ญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒) ปฏิบัติงำนด้ำนข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร ของสำนักจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๓) ดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
๔) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย

๑๖

ผลกำรปฏิบัตงิ ำนส่วนอำนวยกำร
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เรื่องที่ปฏิบัติ
ออกคาสั่งมอบหมายงาน
หนังสือเข้า
หนังสือส่ง
ออกหนังสือรับรอง
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
จัดประชุมข้าราชการ พนักงาน ของสานักฯ
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ ๕
จังหวัด

จานวน
หมายเหตุ
๔๕๑ ฉบับ
๑๔,๒๕๒ ฉบับ
๕,๗๓๔ ฉบับ
๕๔ ฉบับ
๑๓ เรื่อง
๑๒ ครั้ง
๒ โรงเรียน

งำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑. ปรับปรุงระบบในงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนป่ำไม้ของสำนักฯ ปรับปรุง เวปไซต์และประสำนงำน
กับสำนักแผนงำนและสำรสนเทศ (ศูนย์สำรสนเทศ)
๒. ทดสอบกำรประสำนงำนในระบบ EQSO และ WEB CON เป็นประจำทุกวัน
๓. ให้บริกำรศูนย์สำรสนเทศ โดยจัดสถำนที่ให้บริกำรข้อมูลต่ำงๆ ให้กับประชำชนทั่วไป
๔. ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรประชำสั ม พั น ธ์ และกำรสื่ อ สำรของส ำนั ก ฯ โดยออกด ำเนิ น กำร
ประชำสัมพันธ์จัดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนป่ำไม้
ปัญหำและอุปสรรค
๑. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่เพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเจ้ำหน้ำที่ท่ปี ฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี
๒. ควำมถูกต้องในกำรจัดทำใบสำคัญของหน่วยงำนภำคสนำมยังเกิดควำมผิดพลำดอยู่ม ำก

๑๘

แบบรายงานผลการปฏิบต
ั ิงานและผลการเบิกจ่า ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2558
สะสมตั้ งแต่ปง
ี บประมาณจนถึง ณ วั นที่ 30 เดือ น กันยายน พ.ศ. 2558
หน่ว ยงาน ส านักจัดการทรั พ ยากรป่า ไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
(หน่ว ย:บาท)
ล าดับ

หมวดรายจ่า ย

ผลการเบิกจ่า ยงบประมาณ
งบด าเนินงาน

ที่
กิจกรรม

แผน

งบลงทุน

ผลสะสม

แผน

งบเงินอุ ดหนุน
ผลสะสม

แผน

ผลสะสม

771,000.00

771,000.00

งบรายจ่า ยอื่ น
แผน

ผลสะสม

รวมทั้งสิ้ น
แผน

ผลสะสม

1. กิจกรรมหลักส่งเสริม และพัฒนาการป่าไม้
-กิจกรรมส่งเสริ มการจัดการป่า ชุมชน

710,700.00

710,693.25

1,481,700.00

1,481,693.25

2. กิจกรรมหลักป้องกัน รักษาป่า
-กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุ กรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้

11,503,596.00

11,503,595.75

1,945,205.00

1,945,204.24

13,448,801.00

13,448,799.99

-กิจกรรมด าเนินการเกี่ ยวกับไม้ของกลาง

200,000.00

199,995.28

199,600.00

199,600.00

399,600.00

399,595.28

-กิจกรรมราษฎรอาสาสมั ค รพิทั กษ์ ป่ า (รสทป.)

217,640.00

217,640.00

217,640.00

217,640.00
2,171,293.71

3. กิจกรรมหลักจัดการที่ ดน
ิ ป่าไม้
2,171,300.00

2,171,293.71

2,171,300.00

-กิจกรรมจัดทาแนวเขตป่า สงวนแห่งชาติ

558,834.00

558,611.84

558,834.00

558,611.84

-กิจกรรมโครงการจัดการป่า สงวนแห่งชาติ

471,700.00

471,684.00

471,700.00

471,684.00
11,150,737.50

-กิจกรรมจัดการที่ดินป่า ไม้

4. กิจกรรมหลักฟืน
้ ฟูป่าไม้
-กิจกรรมบารุ งรั กษาสวนป่า เดิม

11,151,720.00

11,150,737.50

11,151,720.00

50,000.00

49,999.65

894,000.00

894,000.00

944,000.00

943,999.65

-กิจกรรมเพาะชากล้า ไม้เพื่ อ เพิ่ มพื้ นที่สีเขียว

164,000.00

163,999.00

3,998,600.00

3,998,594.00

4,162,600.00

4,162,593.00

-กิจกรรมพั ฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า

150,000.00

149,998.00

150,000.00

149,998.00

-กิจกรรมส่งเสริ มอาชีพ ด้า นป่า ไม้

158,200.00

158,198.00

424,638.00

424,630.00

582,838.00

582,828.00

-กิจกรรมดูแลรั กษาสวนป่า ที่พ้ นการบารุ ง

114,000.00

114,000.00

275,000.00

275,000.00

389,000.00

389,000.00

-โครงการฟื้ นฟู สภาพป่า เพื่ อ แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้ อ น

-

-

5. กิจกรรมหลักฟืน
้ ฟูป่าไม้
-โครงการรั กษ์น้า รั กษ์ปา
่ ร่ ว มใจถวายพระแม่ของแผ่ นดิน

-

-

-

-

-

-

6. กิจกรรมหลักส่งเสริม และพัฒนาการป่าไม้
-กิจกรรมพั ฒนาป่า ไม้ร่ ว มกับองค์กรและเครื่ อ ข่า ยแบบบูร ณาการ

45,000.00

45,000.00

45,000.00

-กิจกรรมพั ฒนาป่า ไม้ร่ ว มกับสถาบันศาสนา

82,000.00

82,000.00

82,000.00

82,000.00

-กิจกรรมพั ฒนาวนศาสตร์ ชุมชน

134,600.00

134,600.00

134,600.00

134,600.00

-กิจกรรมโครงการสายใยรั กแห่งครอบครั ว

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

70,000.00

69,993.40

70,000.00

69,993.40

1,297,000.00

1,297,000.00

1,361,488.08

-กิจกรรมโครงการพั ฒนาป่า ไม้อั นเนื่อ งมาจากพระราชด าริ

-กิจกรรมเพิ่ มศักยภาพโครงการพั ฒนาป่า ไม้อั นเนื่อ งมาจากพระราชด าริ

1,297,000.00

1,297,000.00

45,000.00

7.กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้
-กิจกรรมอ านวยการงานบริ หารกลาง
-กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ

-

-

1,361,500.00

1,361,488.08

1,361,500.00

35,000.00

34,999.00

35,000.00

34,999.00

-กิจกรรมบริ การด้า นการอนุญาต

153,000.00

152,999.28

153,000.00

152,999.28

-กิจกรรมปรั บปรุ งข้อ มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปา
่ ไม้

130,000.00

129,999.86

130,000.00

129,999.86

-กิจกรรมพั ฒนาระบบสารสนเทศป่า ไม้

150,000.00

149,987.90

150,000.00

149,987.90

-กิจกรรมเฝ้ า ระวั งการเปลี่ ยนแปลงพื้ นที่ปา
่ ไม้

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

-กิจกรรมการบริ การประชาชน

-กิจกรรมโครงการเพิ่ มศักยภาพการจัดการงานป่า ไม้

405,500.00

405,500.00

405,500.00

405,500.00

211,000.00

211,000.00

304,700.00

304,700.00

93,300.00

93,299.73
1,133,000.00

8. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้
-กิจกรรมพั ฒนาศักยภาพงานวิ จย
ั ด้า นป่า ไม้

93,700.00

93,700.00

-กิจกรรมวนวั ฒนวิ จย
ั

93,300.00

93,299.73

933,000.00

933,000.00

-

-

9. กิจกรรมหลักป้องกัน ไฟป่าและควบคุม หมอกควัน
-กิจกรรมป้อ งกันไฟป่า และควบคุมหมอกควั น

200,000.00

200,000.00

1,133,000.00
18,340.00

18,340.00

334,800.00

334,800.00

334,800.00

334,800.00

10. กิจกรรมหลักพัฒนาระบบสารสนเทศเพีอ
่ สนั บสนุ น Eu-Flegt และ AEC
-กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือ รั บรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่า นไม้
18,340.00
-กิจกรรมจัดตั้ งศูนย์การเรี ยนรู้ เพื่ อ ส่งเสริ มความร่ ว มมือ เครื อ ข่า ย

18,340.00

๑๘

โครงกำรกิจกรรม 5 ส "Big Cleaning Day 2558

โครงกำรฝึกอบรมรำษฎรอำสำพิทักษ์ป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด

๑๙

โครงกำรฝึกอบรมรำษฎรอำสำพิทักษ์ป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด
ณ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ฯิ ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
12 สิงหำคม 2558

๒๐

ปลูกต้นไม้ โครงกำรพลิกผืนป่ำ เทิดไท้รำชินี ภำยใต้โครงกำรปลูกป่ำเพื่อสังคม

โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองตะเคียน

๒๑

วันต้นไม้ประจำปีของชำติ พ.ศ. 2558

กิจกรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร

๒๒

ส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
อำนำจหน้ำที่
 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกป่ำทุกรูปแบบ ทั้งกำรปลูกป่ำในที่ดินของรัฐ และกำรปลูกสร้ำง
สวนป่ำในที่ดินเอกชน กำรดำเนินงำนในรูปสหกรณ์ สวนป่ำ กำรปลูก ป่ำเศรษฐกิจ ในรูปแบบอื่น ๆ
รวมทั้งกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยสวนป่ำ
 ส่งเสริม และประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเพำะชำกล้ำไม้ กำรปลูกและบำรุง
สวนป่ำแก่ภำคเอกชน ประชำชน และหน่วยงำนของรัฐ
 ปฏิบัติง ำนร่วมกับหรือสนับสนุน กำรปฏิบัติง ำนของหน่วยงำนอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
ผู้อำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
นำยมำนัส มั่นคง เจ้ำพนักงำนป่ำไม้อำวุโส

โครงสร้ำง
ผู้อำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
ฝ่ำยเพำะชำกกล้ำไม้

ฝ่ำยบริหำร

ฝ่ำยปลูกป่ำ
สวนป่ำ

สถำนีเพำะชำกล้ำไม้

สถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดชลบุรี

สวนป่ำคลองตะเคียนท่ำบุญมี บ่อทอง
สวนป่ำห้วยมะหำด-เขำนั่งยอง

สถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดระยอง

สวนป่ำชะแวะ-ตำสิทธิ์-วังไทร
สถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดจันทบุรี
สวนป่ำด่ำนชุมพล
สถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดตรำด

โครงกำรปรับปรุงป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบำงละมุง
โครงกำรตำมแผนงำนอนุรักษ์และบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ผลผลิตที่ ๑
พืน้ ที่ป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่ำไม้
กิจกรรมบำรุงสวนป่ำเดิม จำนวน ๕๑ โครงกำร

๒๓

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
มีหน้ำที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบัญ งำนบุคคลทั่วไป งำนพัสดุ งำนกำรเงิน
จัดทำแผนงำนงบประมำณของส่วนฯ แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ รำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนของส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ ส่งสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี) ปฏิบัติงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรืองำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
ฝ่ำยปลูกป่ำ
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงำนกำรปลูกป่ำ ฟื้นฟูปำ่ ทุกรูปแบบ รวมทั้งกำรดูแลป้องกัน รักษำป่ำ
สวนป่ำในควำมรับผิดชอบ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ปำ่ ทุกรูปแบบ ทั้งเชิงเศรษฐกิจ
และกำรยังชีพที่ยั่งยืน สนับสนุน ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ และสวนป่ำให้เข็มแข็ง ส่งเสริม
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปลุกสร้ำงสวนป่ำ และบำรุง รักษำสวนป่ำ ทั้งภำครัฐ
และภำคเอกชน ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
ฝ่ำยเพำะชำกล้ำไม้
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงำนด้ำนเพำะชำกล้ำไม้ทั่วไป กล้ำไม้มงคล กล้ำไม้มีค่ำ เพื่อแจกจ่ำยแก่
ภำคเอกชน ภำครัฐ รัฐ วิส ำหกิจ และประชำชนทั่วไป ส่ง เสริม ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรเพำะชำกล้ำไม้ กำรขยำยพันธ์กล้ำไม้ พัฒนำเพำะชำกล้ำไม้ให้มีคุณภำพ ปฏิบัติงำนอื่น ที่
เกี่ยวข้อง หรืองำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

อัตรำกำลัง
อัตรำกำลัง (คน)

อัตรำที่กรมป่ำไม้จัดสรร (คน)

ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนจ้ำงเหมำ (TOR)
รวมทั้งหมด

1๔
๕
๑๔
๓๓

๒๔

หมำยเหตุ

แผนงำนอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
ผลผลิตที่ ๑ พื้นที่ป่ำไม้ได้รบั กำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่ำไม้

๑. กิจกรรมพัฒนำและจัดกำรผลผลิตสวนป่ำ
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร มีดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบและกำกับกำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๒ สำรวจฐำนข้อมูลพืน้ ที่ และกำลังผลิตไม้เศรษฐกิจ
๑.๓ ให้คำปรึกษำแนะนำทำงด้ำนวิชำกำรแก่เกษตรกรทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร
๑.๔ สนับสนุนกำรดำเนินกำรงำนของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ
๑.๕ สำรวจเพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
๑.๖ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
- ตรวจสอบ และกำกับติดตำม สำรวจข้อมูลพื้นที่ ๔ จังหวัด
ผลกำรดำเนินงำน
๑. งบประมำณดำเนินกำร ๑๕๐,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย ๑๔๙,๙๙๘ บำท คงเหลือ ๒ บำท
๒. ผลกำรดำเนินงำนสำรวจฐำนข้อมูลพื้นที่และกำลังผลิตไม้เศรษฐกิจ ท้องที่จังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรีและตรำด จำนวน ๒๕๒ รำย เนือ้ ที่ ๕,๐๔๗-๑-๖๓ ไร่
๒.๑ จังหวัดชลบุรี งบดำเนินงำน ๖๕,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย ๖๔,๙๙๘ บำท คงเหลือ ๒ บำท
๒.๒ จังหวัดระยอง งบดำเนินงำน ๓๐,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย ๓๐,๐๐๐ บำท คงเหลือ -บำท
๒.๓ จังหวัดจันทบุรี งบดำเนินงำน ๓๐,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย ๓๐,๐๐๐ บำท คงเหลือ - บำท
๒.๔ จังหวัดตรำด งบดำเนินงำน ๒๕,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย ๒๕,๐๐๐ บำท คงเหลือ - บำท

๒๕

ภำพถ่ำยประกอบกิจกรรมพัฒนำและจัดกำรผลผลิตสวนป่ำ
จังหวัดชลบุรี

๒๖

จังหวัดระยอง

๒๗

จังหวัดจันทบุรี

สวนป่ำนำยมโนชัย บุญว่องวำนิช

สวนป่ำนำงภำวนำ สุวรรณรัตน์

สวนป่ำนำยสุรพล สำยพำนิช

สวนป่ำนำยอัญชิน คงแสงดำว

สวนป่ำนำยสัมมำ รธนิชย์

สวนป่ำนำยจรินทร์ คุณกิตต

๒๘

จังหวัดตรำด

๒๙

จังหวัดชลบุรี
- ตรวจสอบและกำกับกำรดำเนินงำนตำม พ.ร.บ.สวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๑๓ ครั้ง
- สำรวจฐำนข้อมูลพื้นทีแ่ ละกำลังผลิตไม้เศรษฐกิจจำนวน ๕๗ รำย เนือ้ ที่ ๑,๙๑๒-๓-๘๗ ไร่
- ให้คำปรึกษำแนะนำทำงด้ำนวิชำกำรแก่เกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน ๕๓ รำย
จังหวัดระยอง
- ตรวจสอบและกำกับกำรดำเนินงำนตำม พ.ร.บ.สวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๑๕ ครั้ง
- สำรวจฐำนข้อมูลพื้นทีแ่ ละกำลังผลิตไม้เศรษฐกิจ จำนวน ๒๗ รำย เนือ้ ที่ ๒๗๗-๓-๗๖ ไร่
- ให้คำปรึกษำแนะนำทำงด้ำนวิชำกำรแก่เกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน ๖๖ รำย
จังหวัดจันทบุรี
- ตรวจสอบและกำกับกำรดำเนินงำนตำม พ.ร.บ.สวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๑๓ ครั้ง
- สำรวจฐำนข้อมูลพืน้ ที่และกำลังผลิตไม้เศรษฐกิจ จำนวน ๑๓๒ รำย เนือ้ ที่ ๒,๘๒๕.๑๑ ไร่
- ให้คำปรึกษำแนะนำทำงด้ำนวิชำกำรแก่เกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน ๕๒ รำย
จังหวัดตรำด
- ตรวจสอบและกำกับกำรดำเนินงำนตำม พ.ร.บ.สวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๑๒ ครั้ง
- สำรวจฐำนข้อมูลพื้นทีแ่ ละกำลังผลิตไม้เศรษฐกิจ จำนวน ๓๖ รำย เนือ้ ที่ ๗๓๑-๒-๐๖ ไร่
- ให้คำปรึกษำแนะนำทำงด้ำนวิชำกำรแก่เกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน ๓๘ รำย
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รวม ๔ จังหวัด จำนวน ๔ ครั้ง

๓๐

๒. กิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำรมี ดังนี้
๑. ประชำสัมพันธ์รับเกษตรกรในพื้นที่ท่รี ับผิดชอบเข้ำร่วมโครงกำรฯ
๒. จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
๓. จัดเตรียม และสนับสนุนกล้ำไม้
๔. ตรวจติดตำมและให้คำแนะนำทำงวิชำกำร กำรบำรุงดูแลแปลงปลูกป่ำที่เข้ำร่วม
โครงกำรในปีท่ผี ่ำนมำ
๕. ตรวจติดตำมและประเมินผลในกำรปฏิบัตงิ ำน
๑. จังหวัดระยอง
ประชำสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน ๓๐ รำย
ตรวจติดตำมและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ๓๐ รำย
งบดำเนินงำน ๔๒,๕๐๐ บำท คงเหลือ - บำท
๒. จังหวัดจันทบุรี
ประชำสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน ๗๐ รำย
ตรวจติดตำมและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ๗๐ รำย
งบดำเนินงำน ๕๘,๕๐๐ บำท คงเหลือ - บำท
๓. สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
ประชำสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน - รำย
ตรวจติดตำมและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ๔ ครั้ง
งบดำเนินงำน ๕๗,๒๐๐ บำท คงเหลือ ๒ บำท
เพำะชำกล้ำไม้แจกจ่ำยเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
สถำนีเพำะชำกล้ำไม้จงั หวัดจันทบุรี จำนวน ๑๕๒,๒๐๐ กล้ำ เป็นเงิน ๔๒๔,๖๓๘ บำท
รวมเป็นเงิน ๔๒๔,๖๓๘ บำท เบิกจ่ำย ๔๒๔,๖๓๐ บำท คงเหลือ ๘ บำท

๓๑

ภำพถ่ำยสถำนีเพำะชำกล้ำไม้ กิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้
h
จังหวัดระยอง

๓๒

จังหวัดจันทบุรี

๓๓

ปัญหำและอุปสรรค
จำกกำรตรวจติดตำมของเจ้ำหน้ำทีจ่ ำกกรมป่ำไม้ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี๙ (ชลบุรี)
- เกษตรกรได้รับกล้ำไม้ไม่ตรงตำมชนิดทีต่ ้องกำร
- กล้ำไม้มีขนำดเล็ก
- ไม่พบเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบแต่ผู้ดูแลสวนแปลงปลูก
แนวทำงแก้ไข
- ให้กรมป่ำไม้สง่ แผนงำนและงบประมำณให้เร็วขึน้
- ให้เจ้ำหน้ำที่สง่ เสริมประจำแปลงลงพื้นทีใ่ ห้บอ่ ยขึน้

๓. กิจกรรมเพำะชำกล้ำไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมที่ดำเนินกำรมี - เพำะชำกล้ำไม้ทั่วไป และกล้ำไม้ขนำดใหญ่แจกจ่ำยแก่ประชำชน
ทั่วไป
งบลงทุน
สถานีเพาะ

เพาะชากล้าไม้ทั่วไป

ชากล้าไม้

จัดทากล้าไม้ขนาดใหญ่

เบิก
คงเหลือ
จานวนเงิน คิดเป็น จานวนเงิน
(บาท)
%
(บาท)
655,650 100
-

จังหวัด

แผน

ชลบุรี

(บาท)
655,650

ระยอง

655,650

655,646

100

จันทบุรี

655,650

655,650

100

ตราด

655,650

655,650

100

รวม

2,622,600

2,622,596

100

4

แผน
(บาท)
296,000

เบิก
คงเหลือ
จานวนเงิน คิดเป็น จานวนเงิน
(บาท)
%
(บาท)
296,000 100
-

296,000

295,998

100

-

296,000

296,000

100

-

296,000

296,000

100

1,184,000

1,183,998

100

4

เพาะชากล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย

๓๔

2

เบิก
คงเหลือ
จานวนเงิน คิดเป็น จานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
%
(บาท)
48,000 48,000 100
-

แผน

48,000

48,000

100

-

-

48,000

48,000

100

-

-

48,000

48,000

100

-

192,000

192,000

100

-

2

สถานี
เพาะชากล้า

เพาะฃากล้าไม้ทั่วไป

จัดทากล้าไม้ขนาดใหญ่

เพาะฃากล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย

ไม้จังหวัด

แผน ผลเพาะชา แจกจ่าย คงเหลือ
(กล้า)
(กล้า)
(กล้า)
(กล้า)

แผน
(กล้า)

เพาะชา แจกจ่าย คงเหลือ
(กล้า)

(กล้า)

(กล้า)

ชลบุรี

235,000 235,000 132,486 102,514

40,000

40,000

17,624

22,376

ระยอง

235,000 235,000 131,716 103,284

40,000

40,000

30,775

จันทบุรี

235,000 235,000

77,947 157,053 40,000

40,000

ตราด

235,000 235,000

95,900

40,000

รวม

940,000 940,000 438,049 501,951 160,000 160,000 92,867

139,100

40,000

แผน
(กล้า)

เพาะชา แจกจ่าย คงเหลือ
(กล้า)

(กล้า)

(กล้า)

24,000 24,000

70

23,930

9,225

24,000 24,000

0

24,000

11,558

28,442

24,000 24,000

0

24,000

32,910

7,090

24,000 24,000

200

23,800

67,133 96,000 96,000

270

95,730

งบดาเนินงาน
ไม้จังหวัด

แผน
จานวนเงิน
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

คิดเป็น %
%

คงเหลือ
จานวนเงิน
(บาท)

ชลบุรี

36,000

35,999

100

1

ระยอง

36,000

36,000

100

0

จันทบุรี

36,000

36,000

100

0

ตราด

36,000

36,000

100

0

งบประสานงานและ
ตรวจติดตาม

20,000

20,000

100

0

รวม

164,000

163,999

100

1

สถานีเพาะชากล้า

เบิก

๓๕

งบลงทุน
เพาะชากล้าไม้ทั่ วไป

สถานีเพาะชากล้าไม้

เบิก

ชลบุรี

(บาท)
83,700

จานวนเงิน
(บาท)
83,700

คิดเป็น
%
100.00

คงเหลือ
จานวนเงิน
(บาท)
0

ระยอง

83,700

83,700

100.00

0

จันทบุรี

83,700

83,700

100.00

0

ตราด

83,700

83,700

100.00

0

รวม

334,800

334,800

100.00

0

จังหวัด

แผน

กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรูเ้ พือ
่ ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย
เพาะฃากล้าไม้ทั่ วไป

สถานีเพาะชา
แผน
(กล้า)

ผลเพาะชา

แจกจ่าย

คงเหลือ

(กล้า)

(กล้า)

(กล้า)

ชลบุรี

30,000

30,000

11,026

18,974

ระยอง

30,000

30,000

3,500

26,500

จันทบุรี

30,000

30,000

1,000

29,000

ตราด

30,000

30,000

8,350

21,650

รวม

120,000

120,000

23,876

96,124

กล้าไม้จังหวัด

กิจกรรมโครงการเพิม่ ศักยภาพการจัดการงานป่าไม้

งบลงทุน
สร้างเพาะชากล้าไม้ ขนาด 30*30 ตร.ม.
เบิก
จานวนเงิน

คิดเป็น

คงเหลือ
จานวนเงิน

(บาท)

(บาท)

%

(บาท)

405,500

405,500

100.00

0

แผน
สถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดตราด

๓๖

สถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดชลบุรี

๓๗

ภำพถ่ำยประกอบกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมเพำะชำกล้ำไม้ฯ และกิจกรรมจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ฯ
ของสถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดชลบุรี

๓๘

สถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดระยอง

๓๙

ภำพถ่ำยประกอบกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมเพำะชำกล้ำไม้ฯ และกิจกรรมจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ฯ
ของสถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดระยอง

๔๐

สถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดจันทบุรี

๔๑

ภำพถ่ำยประกอบกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมเพำะชำกล้ำไม้ฯ และกิจกรรมจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ฯ
ของสถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดจันทบุรี

๔๒

สถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดตรำด

๔๓

ภำพถ่ำยประกอบกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมเพำะชำกล้ำไม้ฯ และกิจกรรมจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ฯ
ของสถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดตรำด

๔๔

๔. กิจกรรมบำรุงรักษำสวนป่ำเดิม
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำรมีดังนี้
๑. บำรุงรักษำสวนป่ำเดิม ปีท่ี ๒-๖ จำนวน ๕,๐๙๐ ไร่
๑.๑ งบประมำณดำเนินกำร ๕,๐๙๐,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย ๕,๐๘๙,๘๑๘ บำท
คงเหลือ ๑๘๒ บำท
๒. กิจกรรมบำรุงรักษำสวนป่ำเดิม ปีท่ี ๗-๑๐ จำนวน ๑๑,๗๖๔ ไร่
๒.๑ งบประมำณดำเนินกำร ๕,๖๔๖,๗๒๐ บำท เบิกจ่ำย ๕,๖๔๕,๘๖๐ บำท
คงเหลือ ๘๖๐ บำท
๓. จัดทำแนวกันไฟ ๘๓ กม.
๓.๑ งบประมำณดำเนินกำร ๔๑๕,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย ๔๑๕,๐๐๐ บำท
คงเหลือ - บำท

๕. กิจกรรมดูแลรักษำสวนป่ำทีพ
่ ้นกำรบำรุง
๕.๑ จัดทำแนวกันไฟ จำนวน ๕๕ กม.
งบประมำณดำเนินกำร ๒๗๕,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย ๒๗๕,๐๐๐ บำท คงเหลือ - บำท
๕.๒ ลำดตระเวนป้องกันรักำพื้นทีส่ วนป่ำและสำนักฯงำน จำนวน ๑ สวนป่ำ
งบประมำณดำเนินกำร ๑๑๔,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย ๑๑๔,๐๐๐ บำท
คงเหลือ ๘๐๐ บำท

๔๕

๖.กิจกรรมโครงกำรฟื้นฟูสภำพป่ำเพื่อแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน
๖.๑ บ ำรุ งรักษำป่ ำปี ที่ ๒-๖ จ ำนวน ๑,๘๐๐๐ ไร่ งบประมำณด ำเนินกำร ๘๖๔,๐๐๐ บำท
เบิกจ่ำย ๘๖๔,๐๐๐ บำท คงเหลือ - บำท
๖.๒ จั ด ทำแนวกั น ไฟ จ ำนวน ๖ กม. งบประมำณด ำเนิ น กำร ๓๐,๐๐๐ บำท เบิ ก จ่ ำ ย
๓๐,๐๐๐ บำท คงเหลือ - บำท
๖.๓ กิจกรรมอำนวยกำร งบประมำณ ๕๐,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย ๕๐,๐๐๐ บำท คงเหลือ – บำท

แผนงำนปรับปรุงโครงสร้ำงเศรษฐกิจภำคเกษตรโครงกำรอ่ำงเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
๑. กิจกรรมบำรุงป่ำรอบอ่ำงเก็บน้ำพื้นที่ตน้ น้ำ จำนวน ๑๓๒ ไร่
งบประมำณดำเนินกำร ๑๓๒,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย ๑๓๒,๐๐๐ บำท คงเหลือ - บำท
๒. กิจกรรมโครงกำรปลูกป่ำทดแทนด้วยเงินนอกงบประมำณ
๒.๑ ปลูกฟื้นฟูปำ่ จำนวน ๓๐๐ ไร่ งบประมำณ ๑,๑๗๐,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย
๑,๑๗๐,๐๐๐ บำท
๒.๒ บำรุงรักษำป่ำปีท่ี ๒ จำนวน ๒๘๐ ไร่ งบประมำณ ๒๘๕,๖๐๐ บำท เบิกจ่ำย
๒๘๕,๖๐๐ บำท
๒.๓ บำรุงรักษำป่ำปีท่ี ๒ - ๖ จำนวน ๑๗๐ ไร่ งบประมำณ ๑๗๓,๔๐๐ บำท
เบิกจ่ำย ๑๗๓,๔๐๐ บำท
๒.๔ บำรุงรักษำป่ำปีท่ี ๓ จำนวน ๕๘.๔๐ ไร่ งบประมำณ ๕๙,๕๖๘ บำท
เบิกจ่ำย ๕๙,๕๖๘ บำท

๔๖

แผนงำนส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑. โครงกำรปรับปรุงระบบนิเวศเพื่อลดภำวะโลกร้อนตำมแนวพระรำชดำริในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำท่ำบุญมีและป่ำบ่อทอง อ.เกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระยะทำง 50 กิโลเมตร และป่าสงวน
แห่งชาติปา่ คลองตะเคียน อ.บ่อทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 100 กิโลเมตร รวมระยะทาง 150
กิโลเมตร
งบประมำณดำเนินกำร 3,1๕๐,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำย3,129,500 บำท คงเหลือ
20,500 บำท
๒. โครงการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ คลองตะเคียน อ.บ่อทอง
จังหวัดชลบุรี จานวน 961 ไร่
งบประมาณดาเนินการ 5,00๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,947,42๐ บาท คงเหลือ
52,52๐ บาท

ปัญหำและอุปสรรค
๑. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกกรมป่ำไม้ล่ำช้ำ
๒. บุคลำกรมีไม่พอในกำรปฏิบัตงิ ำน
๓. กำรประสำนงำนกับผู้นำท้องถิ่น ไม่ค่อยได้รับควำมร่วมมือเท่ำที่ควร
๔. ไม่พบเกษตรกรที่เป็นเจ้ำของแปลงทีด่ ินเนื่องจำกส่วนใหญ่อยูต่ ่ำงจังหวัด
๕. รถยนต์ท่ใี ช้ในกำรปฏิบัตริ ำชกำรมีสภำพชำรุดทรุดโทรมเนื่องจำกส่วนใหญ่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน
เกินกว่ำ ๑๕ ปี

๔๗

ภำพถ่ำยประกอบกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมปลูกป่ำทั่วไป
หน่วยฟื้นฟูสภำพป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำท่ำกุม่ และป่ำห้วยแร้ง ที่ 1 จังหวัดตรำด
ปี พ.ศ. 2558 เนื้อที่ 300 ไร่

๔๘

ภำพถ่ำยประกอบกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมบำรุงรักษำสวนป่ำเดิม
โครงกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นทีป่ ่ำต้นน้ำลำธำร จ.จันทบุรี เนื้อที่ 200 ไร่
หน่วยฟื้นฟูสภำพป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำจันตำแป๊ะ-ป่ำเขำวังแจง ที่ 3 จังหวัดจันทบุรี

๔๙

ภำพถ่ำยประกอบกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมบำรุงรักษำสวนป่ำเดิม
หน่วยฟื้นฟูสภำพป่ำสงวนแห่งชำติป่ำจันตำแป๊ะ-ป่ำเขำวังแจง ที่ 4 จ.จันทบุรี
เนื้อที่ 200 ไร่

๕๐

ภำพถ่ำยประกอบกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงระบบนิเวศเพื่อลดภำวะ
โลกร้อนตำมแนวพระรำชดำริ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมจัดซื้อกล้ำไม้ใหญ่
รำย สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีรำชำ)

๕๑

ภำพถ่ำยประกอบกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงระบบนิเวศเพื่อลดภำวะ
โลกร้อนตำมแนวพระรำชดำริ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมจัดซื้อกล้ำไม้ใหญ่รำย วัดเขำถ้ำ

๕๒

ภำพถ่ำยประกอบกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงระบบนิเวศเพื่อลดภำวะ
โลกร้อนตำมแนวพระรำชดำริ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมจัดซื้อกล้ำไม้ใหญ่รำย เทศบำลบ่อทอง

๕๓

ภำพถ่ำยประกอบกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำน
สวนป่ำห้วยมะหำด- เขำนั่งยอง เนื้อที่ 200 ไร่

๕๔

ภำพถ่ำยประกอบกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำน
หน่วยฟื้นฟูสภำพป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแดงและป่ำชุมนุมกลำง ที่ 6 ชลบุรี เนื้อที่ 200 ไร่

๕๕

ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ
๑. ประเด็นยุทธศำสตร์
สามารถหยุดยัง้ การบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ อย่างเป็นรูปธรรม
๒. เป้ำประสงค์
๒.๑ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน กรมป่าไม้ ส่วนภูมิภาคสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒.๒ เพื่อหยุ ดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่ าไม้ โดยสนับสนุ นก าลังเจ้าหน้ าที่และ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
๒.๓ เพื่อปฏิบั ติตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้รับมอบนโยบายแก้ไขปั ญหาการบุกรุ ก
ตัดไม้ทาลายป่า
๓. กลยุทธ์
๓.๑ ดาเนินการออกตรวจปราบปรามการบุกรุกทาลายป่าในพื้นที่ท่รี บั ผิดชอบอย่างสม่าเสมอ
๓.๒ ดาเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านป่าไม้ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปลูกฝัง
จิตสานึกให้เยาวชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๓ ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๔ ควบคุม กากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้
๔. ตัวชี้วัด
4.1 ตัวชีว้ ัดที่ 1 ร้อยละความสาเร็จของการเพิ่มจานวนพื้นที่ปา่ ไม้ของประเทศ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ได้ดาเนินการตรวจยึดและดาเนินคดี
ตามกฎหมาย ขัน้ ตอน ระเบียบโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเมื่อมีการตรวจพบการ
บุกรุกพื้นที่ปา่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 2,949-1-85 ไร่
4.2 ตัวชีว้ ัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ ร้อยละ 85.18

๕๖

ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำหน้ำที่รบั ผิดชอบดังนี้
นายเกียรติศกั ดิ์ ปรีดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้อำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ
1. ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
(1) ปฎิบัติงานธุรการและสารบรรณของส่วน
(2) จั ด ท าแผนงานและงบประมาณของส่ ว น จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ รวมทั้งจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งสานัก
(3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ำยป้องกันรักษำป่ำ
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
(1) ปฏิบัติงานคุม้ ครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า
(2) ประสานงานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการรั ก ษาพื้ น ที่ ป่ า การร้ อ งเรี ย นตลอดจนการ
ดาเนินการเกี่ยวกับคดี การติดตามผลการดาเนินคดีด้านป่าไม้
(3) ปฏิบัติการข่าว ดาเนินการเกีย่ วกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยัง้ การบุกรุกทาลายป่า และ
ประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและออก
หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) ให้บริการด้านป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมาย
ว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ำยควบคุมไฟป่ำ
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
(1) ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
(2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพัน ธ์ และรณรงค์ทุก รูปแบบ
เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
(3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๕๗

3. ฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมด้ำนป้องกันและปรำบปรำม
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
(1) จั ด ทาและด าเนิน การจั ด ฝึก อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และโครงการ
เยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ปา่ (ยสทป.)
(2) ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า
(3) ปฏิบัติง านด้านการประชาสัมพัน ธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ
(4) สนับสนุนวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปา่ (รสทป.) ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการ
(5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. หน่วยป้องกันรักษำป่ำ
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
ด้านป้ องกั น รัก ษาป่า ในพื้ น ที่รั บผิด ชอบ ปฏิบั ติง านของหน่ว ย และปฏิบัติง านร่ วมกั บหรื อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด
จานวน 14 หน่วย ดังนี้
จังหวัดชลบุรี
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 (บ่อทอง)
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.๒ (เขาพริก)
จังหวัดระยอง
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๑ (บ้านนา-ทุ่งควายกิน)
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย)
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ)
จังหวัดจันทบุรี
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (ทุ่งเบญจา)
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.3 (ตะเคียนทอง)
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร)
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๖ (เขาปอ)
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.7 (เครือหวาย)
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง)

๕๘

จังหวัดตรำด
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง)
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว)
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล)

อัตรำกำลังส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ
ลำดับที่

หน่วยงำน

ข้ำรำชกำร

ลูกจ้ำงประจำ

พนักงำน
รำชกำร

พนักงำน
จ้ำงเหมำ

รวม

7

1

3

3

14

1

2

5

4

12

2

1

8

-

11

1

4

7

-

12

-

2

3

6

11

1

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

2

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 (บ่อทอง)

3

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.2 (เขาพริก)

4

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน)

5

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย)

6

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ)

1

2

4

5

12

7

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (ทุ่งเบญจา)

-

1

6

4

11

8

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.3 (ตะเคียนทอง)

1

1

6

3

11

9

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร)

1

2

3

6

12

10

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (เขาปอ)

1

3

6

1

11

11

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.7 (เครือหวาย)

-

1

5

3

9

12

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง)

1

1

2

6

10

13

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง)

1

3

6

2

12

14

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว)

1

2

4

5

12

15

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล)

1

4

6

1

12

19

30

74

49

172

รวม

๕๙

ที่ตั้งหน่วยงำนส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ

ลำดับที่
1

หน่วยงำน
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ชื่อ-สกุล
หัวหน้ำหน่วยงำน
นายเกียรติศักดิ์ ปรีดา

ตำแหน่ง

ที่ตั้งหน่วยงำน

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

201 ม.1 ตาบลหนองไม้แดง
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

2

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 (บ่อทอง)

นายจักรกฤษณ์ แสงกุหลาบ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

3

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.2 (เขาพริก)

นายมงกรด อุ่นเรือน

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

4

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน)

นายภิญโญ จันทนาตาล

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

5

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย)

นายภิญโญ จันทนาตาล

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

6

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ)

นายชาคริต ศรีกาญจนากาศ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

7

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (ทุ่งเบญจา)

นายสุรศักดิ์ ไชยชนะ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

8

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.3 (ตะเคียนทอง)

นายสุรศักดิ์ ไชยชนะ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

9

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร)

นายสงกรานต์ เกตุอรุณ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

10

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (เขาปอ)

นายชัยภูมิ สุริโยภาส

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

11

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.7 (เครือหวาย)

นายสงกรานต์ เกตุอรุณ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

12

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง)

นายสังวรณ์ บูรณะ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

13

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) นายจักรพันธ์ กุมภะ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

14

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว)

นายวรพงษ์ ผ่องจิตร

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

15

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล)

นายนิรมิตร ธรรมสะโร

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

๖๐

หมู่บ้านอมพนม หมู่ที่ 1
ตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี 20270
หมู่บ้านคลองหก หมู่ที่ 6
ตาบลพลวงทอง อาเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี
หมู่บ้านน้าใส หมู่ที่ 2 ตาบลน้าเป็น
อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
21110
หมู่บ้านท่าเสา หมู่ที่ 4
ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง 21120
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยทับมอญ
อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
21120
หมู่บ้านหินด่าน หมู่ที่ 8
ตาบลขุนซ่อง อาเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี 22160
หมู่บ้านคลองพลู หมู่ที่ 4
ตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฎ
จังหวัดจันทบุรี 22210
หมู่บ้านพังงอน หมู่ที่ 3
ตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน
จังหวัดจันทบุรี 22140
ตาบลทุ่งเบญจา อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
หมู่บ้านเครือหวาย หมู่ที่ 8
ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอโป่งน้าร้อน
จังหวัดจันทบุรี 22140
หมู่บ้านเขาช่องลม หมู่ที่ 12
ตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี 22160
หมู่บ้านคลองห้วยแร้ง หมู่ที่ 11
ตาบลคลองห้วยแร้ง อาเภอเมือง
จังหวัดตราด 23000
หมู่บ้านตรอกเกสร หมู่ที่ 2
ตาบลหนองบอน อาเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด 23140
หมู่บ้านคลองแสง หมู่ที่ 3 ตาบล
ด่านชุมพล อาเภอบ่อไร่ จังหวัด
ตราด 23140

เป้ำหมำยปริมำณงำน ประจำปีงบประมำณ 2558
รำยกำร

เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน

1. ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตพืน้ ทีป่ ่าไม้
2. ตรวจสอบและติดตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์
ในเขตพื้นที่ปา่ ไม้
3. ตรวจสอบการอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักร
ทุกประเภท
4. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
5. ตรวจสอบการอนุญาตทาไม้
6. ตรวจสอบการอนุญาตทาไม้สกั และไม้ยางในที่ดนิ กรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง
7. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้สกั และไม้ยางในพืน้ ทีป่ ่า
8. ตรวจสอบการขออนุญาตเก็บหาของป่า

๖๑

จานวน 4 จังหวัด

ผลกำรดำเนินงำน
พล)ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณปี พ.ศ. 2558
1.
กิจกรรม

งบประมำณที่ได้รับ

งบดำเนินงำน
กิจกรรมหลักป้องกันรักษำป่ำ
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้
- กิจกรรมดาเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีปา่ ไม้
- กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปา่ (รสทป.)
กิจกรรมหลักบริกำรจัดกำรงำนป่ำไม้
- กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต
- กิจกรรมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ป่าไม้
งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)
กิจกรรมหลักป้องกันรักษำป่ำ
- กิจกรรมดาเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผลกำรใช้จ่ำย
ต.ค.57-ก.ย.58

11,921,236.00 11,921,231.03
11,503,596.00 11,503,595.75
200,000.00
199,995.28
217,640.00
217,640.00

คงเหลือ

4.97
0.25
4.72
0.00

153,000.00
100,000.00

152,999.28
100,000.00

0.72
0.00

2,144,805.00
199,600.00
1,945,205.00

2,144,804.24
199,600.00
1,945,204.24

0.76
0.00
0.76

13,801,886.00 13,801,886.00

0.00

ป้องกันและลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงภำวะภูมิอำกำศ
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
กิจกรรม
งบดำเนินงำน
กิจกรรมหลักป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน
- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)
กิจกรรมหลักป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน
- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๒

งบประมำณที่ได้รับ

ผลกำรใช้จ่ำย
ต.ค. 57-ก.ย. 58

933,000.00
933,000.00

933,000.00
933,000.00

0.00
0.00

200,000.00
200,00.00
1,133,000.00

200,000.00
200,000.00
1,133,000.00

0.00
0.00
0.00

คงเหลือ

ดำเนินกำรตำมกรอบข้อตกลงของประชำคมอำเซียน
โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
กิจกรรม
งบดำเนินงำน
กิจกรรมหลักตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ฯ
- กิจกรรมการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
กิจกรรม
งบดำเนินงำน
งบกลำง เงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
กิจกรรมหลักเบิกแทนสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๓

งบประมำณที่ได้รับ

ผลกำรใช้จ่ำย
ต.ค. 57-ก.ย. 58

18,340.00
18,340.00

18,340.00
18,340.00

0.00
0.00

18,340.00

18,340.00

0.00

งบประมำณที่ได้รับ

ผลกำรใช้จ่ำย
ต.ค. 57-ก.ย. 58

131,300.00
131,300.00
131,300.00

131,300.00
131,300.00
131,300.00

คงเหลือ

คงเหลือ

0.00
0.00
0.00

2. กำรดำเนินงำนปรำบปรำมกำรทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่รบั ผิดชอบ จำนวน 4 จังหวัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลำคม 2557 - 30 กันยำยน 2558) ผลกำรปฏิบัตงิ ำนดังนี้
ผลดำเนินงำน
(เดือน)
ต.ค. 57
พ.ย. 57
ธ.ค. 57
ม.ค. 58
ก.พ. 58
มี.ค. 58
เม.ย. 58
พ.ค. 58
มิ.ย. 58
ก.ค. 58
ส.ค. 58
ก.ย. 58
รวมทั้งสิ้น

กำรกระทำผิดกฎหมำย
ไม้ของกลำง
พื้นที่ป่ำถูกบุกรุก
ว่ำด้วยกำรป่ำไม้
จำนวนคดี ผู้ต้องหำ (คน) ท่อน/แผ่น
ลบ.ม.
ไร่
งำน ตร.ว.
8
3
131
3.659 429
1
61
15
11
41
3.6042 240
2 97
9
3
54
4.070
12
0
48
9
6
209
24.509 266
2
42
3
16
11.690
30
1
7
22
20
1,169
43.644
28
3
95
13
2
119
12.080
74
0
30
15
6
135
4.690 187
0
62
18
4
49
3.860 283
2
43
24
15
29
3.085 558
1
44
24
12
50
6.451 519
2
60
17
11
121
4.072 318
1
96
177
93
2,123 125.4142 2,949
1
85

3.ผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลำคม 2557 - 30 กันยำยน 2558)
ดำเนินกำรรื้อถอนแล้ว

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

จำนวนแปลง

พื้นที่
(ไร่-งำน-ตร.ว)

จำนวนแปลง

พื้นที่
(ไร่-งำน-ตร.ว)

จังหวัดชลบุรี

3

275-1-65

8

367-0-52

จังหวัดระยอง

-

-

-

-

จังหวัดจันทบุรี

-

-

41

631-0-12

จังหวัดตราด

2

26-1-94

2

27-0-14

รวม

5

301-3-59

51

1,025-0-78

ผลดำเนินงำน

๖๔

กำรส่งมอบไม้ของกลำง (พะยูง) เพื่อนำไปใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่ำ
ครั้งที่
หน่วยงานในพื้นที่เก็บไม้ของกลาง
จานวน (ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม) ปริมาตร (ลบ.ม) ที่มี
ขนย้าย
ที่มีการขนย้ายแล้ว
การขนย้ายแล้วเสร็จ
1 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 (บ่อทอง)
166
20.22
2 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร)
158
9.99
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.7 (เครือหวาย)
41
1.74
3 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 (บ่อทอง)
280
21.82
4 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ)
147
5.34
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2(คลองห้วยแร้ง)
234
11.21
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว)
147
4.94
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล)
68
4.42
5 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 (บ่อทอง)
70
7.25
6 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร)
18
2
รวม
1,329
89.06

๖๕

กำรลำดตระเวนและออกตรวจปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้

๖๖

กิจกรรมป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน
พล)
จัดกิจกรรมโครงกำรรณรงค์ “ไม่เผำป่ำ รักษำธรรมชำติ อำกำศบริสุทธิ์” และโครงกำรรณรงค์วนั
ปลอดควันพิษจำกไฟป่ำ (24 กุมภำพันธ์ 2558)

๖๗

กิจกรรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป)
พล)

๖๘

กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรเพื่อบังคับใช้กฎหมำยต่อพื้นที่ท่ถี ูกบุกรุกปลูก
ยำงพำรำกำร และมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507

๖๙

กำรดำเนินกำรขนย้ำยไม้ของกลำงเพื่อก่อสร้ำงอำคำรพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่ำ

๗๐

ผลกำรดำเนินงำน
พล)
1. ออกดำเนินงำนปรำบปรำมกำรทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่รบั ผิดชอบ จำนวน 4 จังหวัด
มีผลกำรปฏิบัติงำนดังนี้
กำรกระทำผิดกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป่ำไม้
ผลดำเนินงำน

ไม้ของกลำง

พื้นที่ถูกบุกรุก

จำนวนคดี

ผู้ต้องหำ
(คน)

ท่อน

แผ่น

ลบ.ม.

ไร่

งำน

ตร.ว.

จังหวัดชลบุรี

42

18

75

88

6.7012

1480

1

37

จังหวัดระยอง

28

15

47

107

4.98

422

2

59

จังหวัดจันทบุรี

56

46

645

822

80.783

632

0

16

จังหวัดตราด

51

14

140

199

32.85

414

1

73

รวม

177

93

907

1,216

1

85

๗๑

125.4142 2,949

ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรเพื่อบังคับใช้กฎหมำยต่อพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยำงพำรำ
จังหวัด

เป้ำหมำย

จังหวัดชลบุรี

4,027

1,369

366

จังหวัดระยอง

1,867

392

จังหวัดจันทบุรี

5,699

จังหวัดตรำด
รวม

ดำเนินกำร
พื้นที่ท่อี ยู่
พื้นที่ท่ี
ตรวจยึดแล้ว
ระหว่ำง
ดำเนินกำร
ในปี 58
ดำเนินกำรปิด รื้อถอนแล้ว
ประกำศ

ผลกำร
ดำเนินกำร
สะสม

เหลือพื้นที่ท่ีจะ
ดำเนินกำร

พื้นที่ท่คี ำดว่ำจะ
ดำเนินกำรได้
ภำยในเดือน ธ.ค.
๕๘

275

2,010

1,382

280

-

-

392

1,475

120

458 อยู่ก่อนมติ 30 มิ.ย. 41
681 ไร่
194

207

982

-

1,189

4,210

266

431

4,363

283

49

25

357

1,372

141

15,956

2,251

1,397

300

3,948

8,439

807

๗๒

พื้นที่ท่คี ำดว่ำ
จะดำเนินกำร
ได้ภำยในเดือน
ก.ย.๕๙

หมำยเหตุ

335 อยู่ก่อนมติ 30 มิ.ย. 41
2,400 ไร่
1,418

ผลกำรดำเนินงำนในกำรให้บริกำรด้ำนป่ำไม้ งำนอนุญำตด้ำนป่ำไม้
ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด
ผลกำรปฏิบัตงิ ำน สำนักฯ และศูนย์ประสำน
หน่วย
นับ

กิจกรรม

แผน

ส่วน
ป้องกัน

ชลบุรี

ศูนย์ป่ำไม้
จังหวัด
ระยอง

ศูนย์ป่ำไม้ ศูนย์ป่ำไม้
จังหวัด
จังหวัด

จันทบุรี

ตรำด

สะสม

1. ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตพืน้ ที่ปา่ ไม้

ราย

10

1

7

2

20

2. ตรวจสอบติดตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตพืน้ ที่ป่าไม้

ราย

-

-

-

-

-

3. ตรวจสอบการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท

ราย

2

5

-

-

7

4. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท

ราย

223

170

74

115

582

5. ตรวจสอบการอนุญาตทาไม้สักและไม้ยาง ไม้พะยูง ไม้ชงิ ชันฯ ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ราย

30

20

33

5

88

6. ตรวจสอบการอนุญาตทาไม้ในพืน้ ที่ป่าที่เปิดใช้ท่ดี ินเพื่อทาประโยชน์

ราย

-

-

-

-

-

7. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ราย

-

1

-

1

2

8. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขตทางหลวง

ราย

-

1

2

1

4

9. ตรวจสอบการขออนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ราย

-

-

-

-

-

10. ตรวจสอบควบคุมการค้าของป่าหวงห้าม

ราย

-

-

-

-

-

11. ตรวจวัดประทับตราไม้

ราย

-

-

1

-

1

๗๓

400

ตรวจสอบกำรนำไม้ต่ำงประเทศเข้ำมำในรำชอำณำจักร

ปีงบประมำณ 2554
จังหวัด

ปีงบประมำณ 2555

ปริมำตร
แผ่น/ชิ้น/ท่อน

ปีงบประมำณ 2556

ปริมำตร
แผ่น/ชิ้น/ท่อน

(ลบ.ม.)

แผ่น/ชิ้น/ท่อน

แผ่น/ชิ้น/
ท่อน

ปีงบประมำณ 2557

ปีงบประมำณ 2558

ปริมำตร
แผ่น/ชิ้น/ท่อน

(ลบ.ม.)

ปริมำตร
แผ่น/ชิ้น/ท่อน

(ลบ.ม.)

(ลบ.ม.)

ชลบุรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จันทบุรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตราด

132,751

4879.31

393,342

8,945.25

132751 4879.31

๗๔

393,342 8,945.25

97,150 2,815.83

ตรวจสอบกำรนำเข้ำของป่ำจำกต่ำงประเทศ
ปีงบประมำณ 2554
จังหวัด

ชนิด

ปีงบประมำณ 2555

น้ำหนัก

ชนิด

(ก.ก)

ปีงบประมำณ 2556

น้ำหนัก

ชนิด

(ก.ก.)

น้ำหนัก

ปีงบประมำณ 2557

ปีงบประมำณ 2558

ชนิด

ชนิด

(ก.ก)

น้ำหนัก
(ก.ก.)

น้ำหนัก
(ก.ก.)

ชลบุรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,950

-

-

110,950

-

-

-

-

จันทบุรี ถ่านไม้ (6ราย)
น้ามันยางธรรมชาติฯ

250,625

น้ามันยางธรรมชาติฯ 250,625

(16 ราย)
ตราด

ถ่านไม้ (1ราย)
หวายโสมกัมพูชา
(2 ราย)
หวายขีไ้ ก่กัมพูชา
(1 ราย)

ถ่านไม้ (6ราย)
(16 ราย)

20,000 หวายโสมกัมพูชา
110,000 หวายน้าผึง้ กัมพูชา
หวายโป่งกัมพูชา

25,000 หวายแดงกัมพูชา
หวายปอกกัมพูชา
ถ่านไม้กัมพูชา

981,700
90,025

ถ่านไม้ (1ราย)
หวายโสมกัมพูชา

89,000 (2 ราย)
12,250

หวายขีไ้ ก่กัมพูชา

150,000 (1 ราย)
90,000

20,000 หวายโสมกัมพูชา
110,000 หวายน้าผึง้ กัมพูชา
หวายโป่งกัมพูชา

25,000 หวายแดงกัมพูชา
หวายปอกกัมพูชา
ถ่านไม้กัมพูชา

๗๕

981,700

หวายโสมกัมพูชา

450,000

90,025

หวายปอกกัมพูชา

200,000

89,000 หวายน้าผึง้ กัมพูชา

14,000

หวายโป่งกัมพูชา

8,000

150,000 หวายแดงกัมพูชา

5,500

12,250

90,000 ถ่านไม้กัมพูชา

265,000

ตรวจสอบไม้ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร

จังหวัด

ปีงบประมำณ 2554
รำย

ปีงบประมำณ 2555

ปริมำตร

รำย

9,241,036.00 94

ปีงบประมำณ 2556

ปริมำตร

รำย

10,753,686.40

ปริมำตร

97

ปีงบประมำณ 2557
รำย

ปริมำตร

9,241,036.00 94

10,753,686.40

ปีงบประมำณ 2558
รำย

ปริมำตร

72

10,556,682

ชลบุรี

97

ระยอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จันทบุรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตราด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม้สง่ ออกไปนอกรำชอำณำจักร

จังหวัด

ปีงบประมำณ 2554 ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558
รำย

จำนวน(ชิ้น)

รำย

รำย

จำนวน(ชิ้น)

รำย

จำนวน(ชิ้น)

รำย

จำนวน

4

จำนวน(ชิ้น)
204,760
แผ่น

ชลบุรี

2

5,592

3

582 ชิน้

2

5,592

-

-

ระยอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จันทบุรี

-

ตราด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๗๖

ตรวจสอบไม้แปรรูปส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร
ปีงบประมำณ 2554

ปีงบประมำณ 2555

ปีงบประมำณ 2556

ปีงบประมำณ 2557

ปีงบประมำณ 2558

รำย

ปริมำตร

รำย

ปริมำตร

รำย

ปริมำตร

รำย

ปริมำตร

รำย

ปริมำตร

ชลบุรี

1

17,856 แผ่น
/32.64 ม.3

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จันทบุรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตราด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จังหวัด

๗๗

กำรออกใบเบิกทำงนำไม้และของป่ำเคลื่อนที่

จังหวัด

ปีงบประมำณ 2558
ต.ค.-57

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

ม.ค.-58

ก.พ.-58

มี.ค.-58

เม.ย.-58

พ.ค.-58

มิ.ย.-58

ก.ค.-58

ส.ค.-58

ก.ย.-58

ชลบุรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จันทบุรี

16

8

-

4

1

2

3

-

-

-

3

-

ตราด

21

10

12

19

23

20

19

10

11

12

2

20

๗๘

ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพืน้ ที่ขาดทักษะความรู้ความสามารถด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ
2. แนวเขตแผนที่และตาแหน่งพิกัดที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับพื้นทีจ่ ริง
3. หน่วยป้องกันรักษาป่าบางหน่วยมีพนื้ ทีใ่ นการดูแลค่อนข้างกว้างทาให้การปฏิบตั ิงานขาด
ความคล่องตัว
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
1. จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าทีด่ ้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ
2. ควรมีการตั้งจุดสกัดเพิ่มเติมในพืน้ ที่ท่มี ีความเสี่ยงต่อการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

๗๙

ส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้
อำนำจหน้ำที่
• จัดทาแผนงานและงบประมาณ จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส่วน และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการ
ที่ดินป่าไม้
• ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดนิ ป่าไม้ การกาหนดเขตที่ดนิ ป่าไม้ จัดทาและ
รวบรวมระบบข้อมูลทรัพยากรที่ดนิ และป่าไม้ในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพืน้ ที่
ป่าไม้
• ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ผู้อำนวยกำรส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้
นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ

ฝ่ำยกำหนดเขตที่ดนิ ป่ำไม้

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ฝ่ำยจัดกำรสิทธิ์กำรใช้
ที่ดินป่ำไม้

๘๐

ฝ่ำยสำรวจและวิเครำะห์
ทรัพยำกรที่ดินป่ำไม้

อำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑.๑) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ
๑.๒) จัดทาแผนงานและงบประมาณ จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
1.3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๒. ฝ่ายกาหนดเขตที่ดินป่าไม้
๒.๑) สารวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกาหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
๒.๒) รังวัดหมายแนวเขตที่ดิน และจัดทาเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
๒.๓) สอบสวนหรือวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทาประโยชน์พ้ืนที่ที่ราฎรยื่น คาร้องว่ามีสิทธิ์อยู่
ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
๒.๔) ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
2.5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๓. ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ท่ดี ินป่าไม้
๓.๑) ดาเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่อง “สิทธิ์ทากิน” (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้
๓.๒) ดาเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล
๓.๓) ศึ ก ษา ส่ ง เสริม และพัฒ นาการใช้ที่ ดิ น ของราษฎร ให้เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่า งยั่ง ยื น
ดาเนินการลดผลกระทบในการอยูอ่ าศัย/ทากินหรือการใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ปา่ ไม้ และกาหนดมาตรการ
การใช้ประโยชน์ท่ดี ินในพื้นที่ป่าไม้
3.5)ติด ตามและประเมิน ผลการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ให้เป็น ไปตามนโยบายกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๔. ฝ่ายสารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
๔.๑) จัดทาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ในพืน้ ที่ เพื่อการวางแผนจัดการ และ
การฟื้นฟูพนื้ ที่ปา่ ไม้
๔.๒) สารวจทรัพยากรเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
๔.๓) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๔.4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๘๑

อัตรำกำลัง
อัตรำกำลัง
(คน)
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
พนักงานจ้างเหมา(TOR)

อัตรำที่กรมป่ำไม้จัดสรร
(คน)
๕
๕
๑

รวมทั้งหมด

หมำยเหตุ

๑๑

สรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘
ส่วนจัดกำรที่ดนิ ป่ำไม้
กิจกรรมจัดกำรที่ดินป่ำไม้ แผนปฏิบัติงำน จำนวน 1,330 รำย
๑. สำรวจรังวัดแปลงทีด่ ินรำษฎร
1.1 ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก จังหวัดระยอง
จานวน
348 ราย 444 แปลง เนือ้ ที่ 2,862-1-15 ไร่
1.2 ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จังหวัดระยอง
จานวน
314 ราย 327 แปลง เนือ้ ที่ 4,337-0-35 ไร่
1.3 ป่าตกพรม จังหวัดจันทบุรี
จานวน 745 ราย 922 แปลง เนือ้ ที่ 11,457-1-29 ไร่
1.4 ป่าเขาสมิง(ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) จังหวัดตราด
จานวน
35 ราย 39 แปลง เนือ้ ที่
935-0-77 ไร่
2.รังวัดแปลงควบคุมฝังหลักเขตชั่วครำว แผนปฏิบตั ิงำน 17 กิโลเมตร
- ป่าเขาบรรทัด จังหวัดตราด
จานวน 10 กิโลเมตร
- ป่าดงธรรมชาติ จังหวัดตราด
จานวน 7 กิโลเมตร
๘๒

3. กำรสำรวจสภำพป่ำเสื่อมโทรมเพื่อประกำศเขตปรับปรุงป่ำสงวนแห่งชำติ
- ป่าคลองตะเคียน จังหวัดชลบุรี
- ป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง
- ป่าท่าโสม จังหวัดตราด
กิจกรรมจัดกำรแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ แผนปฏิบัติงำน จำนวน 31 กิโลเมตร
- ป่าเขาแกลดและป่าเขาสุกริม จังหวัดชลบุรี 31 กิโลเมตร
ผลการปฏิบตั ิงาน จานวน 31 กิโลเมตร

ปัญหำและอุปสรรค
1. ขาดเจ้าหน้าที่ท่มี ีความชานาญเฉพาะด้าน การจัดข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. เสาหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติมีขนาดใหญ่ เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้าไปปักในพื้นที่ซึ่ง
สูงชันและทุรกันดาร
3. ปัญหาจากงานเร่งด่วน ตามนโยบายนอกเหนือจากงานประจาตามแผนงาน
3.1 โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ขาดข้อมูลพื้นฐานที่
จ าเป็ น ต่ อ การใช้ ป ระกอบการตรวจสอบ เช่ น ภาพถ่ า ย 5 ชั้ น ปี , แผนที่ ร ะวาง
ชุด L 708 เป็น ต้น ประกอบกับ เจ้าหน้าที่มีน้อยไม่ส ามารถเข้า ไปตรวจสอบได้
ในสภาพภูมิประเทศจริงได้ทั่วถึง
3.2 การแก้ ไ ขปัญ หาพื้น ที่ทับ ซ้อ น เจ้ าหน้า ที่มีน้ อยแต่ ต้อ งประสานข้อ มูล กับ ส.ป.ก.
ทั้ง 4 จังหวัดโดยมีระยะเวลาจากัด

๘๓

สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเบิกจ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕8
ลา
ดับ
ที่

หมวดรายจ่าย

ปริมาณ
งาน
(จานวน)

ผลการดาเนินงาน
หน่วย
นับ

แปลง

1,442

1,732

%
สะสม

ได้รับงบ
ประมาณ

100

เบิกจ่ายไตรมาส
ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

เบิกจ่ายไตรมาส
ที่ 2 (ม.ค.มี.ค.)

เบิกจ่ายไตร
มาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย

เบิกจ่ายไตรมาส
ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

เบิกจ่ายเดือนนี้

เบิกจ่ายสะสม

% เบิก
สะสม

2,171,300

40,188

2,171,300

100

430,092

563,671

768,765

408,765.71

คงเหลือ ยังไม่
เบิกจ่าย
(บาท)
6.29

%

1.

กิจกรรมจัดการ
ที่ดนิ ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ

1,330

2.

กิจกรรมจัดการ
แนวเขตในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ

31

กิโลเมตร

-

-

31

100

558,834

30283.49

558611.84

99.96

27,862.44

429,332.91

54,601

46815.49

222.16

3.

โครงการจัดการป่า
สงวนแห่งชาติแบบ
บูรณาการ)

10

แห่ง

-

-

10

100

471,700

128,926

471,684

100

-

-

46,107

425,577

16

-

3,201,834

199,397.49

3,201,589.55

100

457,954.44

993,003.91

869,473

881,158.20

244.45

-

รวมทั้งสิน้

ราย

ราย

ผลการ
ดาเนินงาน
สะสม
1,442

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

-

0.04

กำรดำเนินงำนกิจกรรมจัดกำรที่ดินป่ำไม้ฯ

๘๕

กำรดำเนินงำนกิจกรรมจัดกำรที่ดินป่ำไม้ฯ (ต่อ)

๘๖

กำรดำเนินงำนกิจกรรมจัดกำรแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ

๘๗

กำรดำเนินงำนกิจกรรมจัดกำรแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ(ต่อ)

๘๘

ส่วนจัดกำรป่ำชุมชน
อำนำจหน้ำที่
 ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์ ก ำหนดรูปแบบ วำงแผน และประสำนงำนด้ำนป่ำชุมชน ป่ำใน
เมือง และระบบวนเกษตร
 ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร สถำบัน ประชำชน และชุมชนมีส่วนร่วม ในกำรจัดกำร
ป่ำชุมชน กำรพัฒนำป่ำในเมือง และจัดกำรเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย
 ส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน กิจกรรมของชุมชนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรป่ำ และพัฒนำ
อำชีพด้ำนป่ำไม้
 สนับสนุนข้อมูล และบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนวนศำสตร์ชุมชน และที่เกี่ยวข้องกับ กำร
จัดกำรป่ำชุมชน และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำชุมชน
ผู้อำนวยกำรส่วนจัดกำรป่ำชุมชน
นำยชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว นักวิชำกำรป่ำไม้ชำนำญกำร

โครงสร้ำง
ผู้อำนวยกำรส่วนจัดกำรป่ำชุมชน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ฝ่ำยส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน
สำยปฏิบัติงำนท้องที่จังหวัดชลบุรี
สำยปฏิบัติงำนท้องที่จังหวัดระยอง

สำยปฏิบัติงำนท้องที่จังหวัดจันทบุรี
สำยปฏิบัติงำนท้องที่จังหวัดตรำด

๘๙

ฝ่ำยพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน

อำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
๑.๑) ปฏิบัตงิ ำนธุรกำร และงำนสำรบรรณของส่วน
๑.๒) จัดทำแผนงำนและงบประมำณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัตกิ ำรและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของส่วน และจัดทำรำยงำนผลปฏิบัติงำนของส่วนส่งสำนัก
๑.๓) ปฏิบัติงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
๒. ฝ่ำยส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน
๒.๑)ส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ดำเนินกำรเพื่อจัดตั้ง ขยำย หรือเพิกถอนตำม
กฏหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำรป่ำชุมชน และกฏหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๒) สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรป่ำไม้และป่ำชุมชนร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
๒.๓) ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ำยองค์กร
ท้องถิ่นและสถำนบันต่ำงๆ หรือกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรป่ำชุมชน
๒.๔) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
๓. ฝ่ำยพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน
๓.๑)ศึกษำ วำงแผน และพัฒนำวิชำกำรด้ำนวนศำสตร์ชุมชน
๓.๒) ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ องค์ควำมรู้ด้ำนวนศำสตร์
ชุมชน
๓.๓) ติดต่อประสำนงำนกับภำคประชำชน เพื่อร่วมมือในกำรทำงำนด้ำนวนศำสตร์
ชุมชน
๓.๔) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย

อัตรำกำลัง
ลำดับที่

อัตรำกำลัง

จำนวน

๑

ข้ำรำชกำร

๔

๒

ลูกจ้ำงประจำ

-

๓

พนักงำนรำชกำร

๑๔

๔

พนักงำนจ้ำงเหมำ (TOR)

-

รวม

๑๘
๙๐

หมำยเหตุ

แผนงำนที่ 1 อนุรักษ์และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ผลผลิต พื้นที่ปำ่ ไม้ได้รับกำรบริหำร
จัดกำรกิจกรรมหลักส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน
๑.กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน
แผนกำรปฏิบัติงำน
๑. ส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน
๑.๑ ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์

เป้ำหมำย
๑๐

หมู่บ้ำน

๑.๒

ฝึกอบรมรำษฎร

๑00

คน

๑.๓

สำรวจและรวบรวมข้อมูล

10

หมู่บ้ำน

ผลกำรปฏิบัติงำน
พืน้ ที่ดาเนินงาน ได้แก่
๑. บ้านโสม หมู่ที่ 6 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
๒. บ้านมาบลาบิด หมู่ที่ 7 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
๓. บ้านภูดร-ห้วยมะหาด หมู่ที่ 7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
๔. บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
๕. บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 2 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
๖. บ้านการเคหะ 2 หมู่ที่ 12 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
๗. บ้านวังยายมุก หมู่ที่ 10 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
๘. บ้านวงษ์พัฒนา หมู่ที่ 4 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
9. บ้านทุ่งกราด หมู่ที่ 8 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
10 บ้านท่าเส้น หมู่ที่ 8 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
จัดฝึกอบรมรำษฎร จำนวน 100 คน ระหว่ำงวันที่ 24 – 26
ธันวำคม 2557 ณ สถำนีวจิ ัยและฝึกอบรมวนเกษตรตรำด
พืน้ ที่ดำเนินงำน ได้แก่
๑. บ้านโสม หมู่ที่ 6 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประเภท
ป่าสงวนฯ ป่าเขาเรือแตก
๒. บ้านมาบลาบิด หมู่ที่ 7 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประเภทป่า
ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
๓. บ้านภูดร-ห้วยมะหาด หมู่ที่ 7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ประเภทป่าสงวนฯ ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก
๔. บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ประเภทป่า
ป่าสงวนฯ ป่าหนองสนม
๕. บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 2 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง ประเภทป่า
ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
๖. บ้านการเคหะ 2 หมู่ที่ 12 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ประเภท
ป่า ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
๗. บ้านวังยายมุก หมู่ที่ 10 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
ประเภทป่าสงวนฯ ป่าจันตาแป๊ะเขาวังแจง
๘. บ้านวงษ์พัฒนา หมู่ที่ 4 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด ประเภทป่า
สงวนฯ ป่าเขาสมิง ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้
9. บ้านทุ่งกราด หมู่ที่ 8 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด ประเภทป่า
สงวนฯ ป่าเขาสมิง ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้
10 บ้านท่าเส้น หมู่ที่ 8 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ประเภทป่ำ
สงวนฯ ป่ำเขำบรรทัด

๙๑

แผนกำรปฏิบัติงำน
๒.จัดตั้งป่ำชุมชน
๒.๑ กำรจัดตั้งป่ำชุมชน

๒.๒ กำรจัดตั้งป่ำชุมชนเป็นกำร
ต่อเนื่อง

๓.จัดกำรและพัฒนำป่ำชุมชน
๓.๑ กำรบริหำรจัดกำรพืน้ ที่โดยกำร
สนับสนุนจำกภำครัฐ

เป้ำหมำย

ผลกำรปฏิบัติงำน

10 หมู่บ้ำน พืน้ ที่ดาเนินงาน ได้แก่
๑. บ้านโสม หมู่ที่ 6 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เนือ้ ที่ 948-3-41ไร่
๒. บ้านมาบลาบิด หมู่ที่ 7 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
เนือ้ ที่ 422-1-78.5 ไร่
๓. บ้านภูดร-ห้วยมะหาด หมู่ที่ 7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เนือ้ ที่ 18-2-13 ไร่
๔. บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เนือ้ ที่ 127 ไร่
๕. บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 2 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง เนือ้ ที่ 18-1-7 ไร่
๖. บ้านการเคหะ 2 หมู่ที่ 12 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
เนือ้ ที่ 20-0-52 ไร่
๗. บ้านวังยายมุก หมู่ที่ 10 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
เนือ้ ที่ 25 ไร่
๘. บ้านวงษ์พัฒนา หมู่ที่ 4 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เนือ้ ที่ 73-0-52 ไร่
9. บ้านทุ่งกราด หมู่ที่ 8 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เนือ้ ที่ 311 ไร่
10 บ้านท่าเส้น หมู่ที่ 8 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด เนือ้ ที่ 153-0-29 ไร่
๑๐ หมู่บ้ำน พืน้ ที่ดาเนินงาน ได้แก่
1. บ้านเขาหินถ่าง หมู่ที่ 11 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
2. บ้านน้าโจน หมู่ที่ 8 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
3. บ้านสามแยกน้าเป็น หมู่ที่ 1 ต.น้าเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
4. บ้านยางงาม หมู่ที่ 5 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
5. บ้านหนองนาโรง หมู่ที่ 7 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
6. บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
7. บ้านทุ่งบอน หมู่ที่ 1 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
8. บ้านจันทิ หมู่ที่ 1 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
9. บ้านวังตัก หมู่ที่ 9 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
10 บ้านสวนใน หมู่ที่ 9 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
10 หมู่บ้ำน พืน้ ที่ดำเนินงำน ได้แก่
๑. บ้านโสม หมู่ที่ 6 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จานวนเงิน 122,000บาท
๒. บ้านมาบลาบิด หมูท่ ี่ 7 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จานวนเงิน 99,000 บาท
๓. บ้านภูดร-ห้วยมะหาด หมู่ที่ 7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จานวนเงิน 55,000 บาท
๔. บ้านศาลเจ้า หมูท่ ี่ 2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง จานวนเงิน 77,000 บาท
๕. บ้านสมานมิตร หมูท่ ี่ 2 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง จานวนเงิน 55,000 บาท
๖. บ้านการเคหะ 2 หมูท่ ี่ 12 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี จานวนเงิน 55,000 บาท
๗. บ้านวังยายมุก หมูท่ ี่ 10 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี จานวนเงิน 55,000 บาท
๘. บ้านวงษ์พัฒนา หมูท่ ี่ 4 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด จานวนเงิน 66,000 บาท
9. บ้านทุ่งกราด หมูท่ ี่ 8 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด จานวนเงิน 99,000 บาท
10 บ้านท่าเส้น หมูท่ ี่ 8 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด จำนวนเงิน 88,000 บำท

๙๒

๒.กิจกรรมพัฒนำป่ำไม้รว่ มกับองค์กรและเครือข่ำยแบบบูรณำกำร
1
2.

แผนกำรปฏิบัติงำน
ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชน

เป้ำหมำย
4 จังหวัด

จัดประชุมเครือข่ายป่าไม้จังหวัด
ชลบุรี

35

คน

ผลกำรปฏิบัติงำน
ประสานงานเครือข่ายคณะกรรมการป่าชุมชน จานวน 7 อาเภอ
36 หมู่บ้าน
จัดประชุมราษฎร 40 คน ณ ห้องประชุม ที่วา่ การอาเภอบ่อทอง
อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

๓. กิจกรรมโครงกำรพุทธอุทยำน
แผนกำรปฏิบัติงำน
ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรพุทธ
อุทยำน

เป้ำหมำย
แห่ง
2

2

จัดโครงการอบรมถวายความรู้
พระสงฆ์

20

รูป

3

สารวจจัดทารายละเอียดขอบเขตที่
พักสงฆ์ในพืน้ ที่ป่าไม้

20

แห่ง

๑

ผลกำรปฏิบัติงำน
คือ 1. สำนักสงฆ์เขำจันทำฐิตวิริยำจำรย์ บ้ำนยำงระหง หมู่ที่ 11 ต.เขำบำยศรี
อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี
2. สำนักสงฆ์ชำตำเรือง บ้ำนคลองตำอิน หมู่ที่ 9 ต.คลองพลู
อ.เขำคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
จัดอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ จานวน 20 รูป ระหว่างวันที่ 12-13
กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ณ วัดเขาสุกิม ตาบลเขาบายศรี อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
จานวน 22 แห่ง คือ 1.สานักสงฆ์โป่งหิน ม.5 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์
จ.ชลบุรี 2. สานักสงฆ์เขาลมเย็น ม.12 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.
ชลบุรี 3.สานักสงฆ์สระตาพรหม ม.3 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
4.สานักสงห์สมบูรณ์ ม.6 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 5. สานักสงฆ์
หนองยายหมาด ม.10 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 6. สานักสงฆ์
เขาหิน ม.5 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 7. สานักสงฆ์ถ้าระฆังทอง ม.3
ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 8. สานักสงฆ์เขาหลวงเตี่ย ม.5 ต.หนองบัว อ.
บ้านค่าย จ.ระยอง 9. สานักสงฆ์คลองหวายโป่ง ม.8 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขา
ชะเมา จ.ระยอง 10.สานักสงฆ์คลองหินดาบส ม.6 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
11. สานักสงฆ์เขางวงช้าง ม.12 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 12.
สานักสงฆ์เขาวังไทร ม.9 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 13.สานักสงฆ์ถ้า
เนรมิตร ม.5 ต.ชาฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 14. สานักสงฆ์ช่องพริง้ ม.9
ต.ชาฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 15.สานักสงฆ์สันติธรรมคีรี ม.7 ต.คลอง
พลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 16.สานักสงฆ์ชาตาเรือง ม.7 ต.คลองพลู อ.
เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 17. วัดเขารูปช้าง ม.6 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฎ จ.
จันทบุรี 18.วัดธรรมทาน ม.8 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 19. วัด
คลองเรือแตก ม.8 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 20.สานั กสงฆ์เขาดิน
หนองตาแสง ม.1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 21. ที่พักสงฆ์เช
ตวัน ม.3 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22.สานักสงฆ์พุทธเมตตา ม.3 ต.
บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 23.สานักสงฆ์แสงแดง ม.6 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.
จันทบุรี

๙๓

๔. กิจกรรมพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน
แผนกำรปฏิบัติงำน
๑
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมพัฒนาระบบวนเกษตร
2.๑ ศึกษาชนิดพันธุ์ไม้
2.๒ ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.๓ ฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร
“วนเกษตร”
3
กิจกรรมศึกษาด้านวนศาสตร์ชุมชน
4
กิจกรรมติดตามผลการดาเนินงาน

เป้ำหมำย
๔ ครั้ง
๑
๑
๑

เรื่อง
เรื่อง
รุ่น

๑
๔

เรื่อง
ครั้ง

ผลกำรปฏิบัติงำน
4 จังหวัด
เรื่อง มะกอกป่า
เรื่อง ขนมจีนเส้นหลากสีจากธรรมชาติ
จานวน ๒๕ คนในวันที่22 –23 ธันวาคม ๒๕๕7 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
สองสลึง ตาบลสองสลึง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
บ้านมาบลาบิด หมู่ที่ 7 ตาบลคลองกิ่ว อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
5 ครั้ง

๙๔

กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน

การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โดยกำรวำงแผน และให้เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรดูแล ให้คำแนะนำ ให้
ควำมรู้ และแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์ด้ำนป่ำชุมชนให้แก่รำษฎรหมู่บ้ำนเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ

๙๕

การฝึกอบรมราษฎรหลักสูตร “การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ”
ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2558

๙๖

สำรวจและรวบรวมข้อมูลโดยกำรวำงแผน สำรวจและจัดทำรำยละเอียดข้อมูลของหมู่บำ้ นทีจ่ ะเข้ำร่วม
กิจกรรมส่งเสริมกำร จัดกำรป่ำชุมชน ได้แก่ ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับทีต่ ั้งและอำณำเขตกำรปกครอง
ประชำกร อำชีพหลัก รำยได้ต่อครัวเรือน ข้อมูลป่ำ ของหมู่บำ้ นเป้ำหมำย

๙๗

จัดตัง้ ป่ำชุมชนโดยกำรวำงแผน จัดทำเอกสำรตำมแนวทำงกำรจัดตัง้ ป่ำชุมชนกรมป่ำไม้ (ปชช.๑-๓)
ของหมูบ่ ้ำนที่มีพนื้ ที่ ที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ประจำปี ๒๕58

๙๘

กำรจัดตั้งป่ำชุมชนเป็นกำรต่อเนื่องซึ่งเป็นหมูบ่ ้ำนที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน
ตำมแนวทำงของกรมป่ำไม้มำแล้วเกิน ๕ ปี และรำษฎรยังมีควำมประสงค์ที่จะดำเนินกำรต่อเนื่อง
ตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนของกรมป่ำไม้

๙๙

จัดกำรและพัฒนำป่ำชุมชนโดยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ดำเนินกิจกรรมโดยส่งเสริมให้
ชุมชน จัดทำกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ที่โดยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ

กิจกรรมกำรติดตำมผลโดยกำรวำงแผน ประสำนงำนให้คำแนะนำติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ
รำษฎรในหมูบ่ ้ำนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕7-๒๕๕8

๑๐๐

กิจกรรมพัฒนำป่ำไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ำยแบบบูรณำกำร

โครงกำรถวำยควำมรู้พระสงฆ์หลักสูตร “บทบำทประสงฆ์ในกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรป่ำไม้”
ในวันที่ 12-13 กุมภำพันธ์ 2558 ณ วัดเขำสุกิม ตำบลเขำบำยศรี อำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี
๑๐๑

ประชุมส่งเสริมเครือข่ำยป่ำไม้จังหวัดชลบุรี

๑๐๒

กิจกรรมโครงกำรพุทธอุทยำน

๑๐๓

อำนำจหน้ำที่
๑. กำหนดแผนงำนและแนวทำงกำรวิจัย และพัฒนำด้ำนป่ำไม้
๒. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย ทดลอง และพัฒนำวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ รวมทั้งควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพและวิชำกำรด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ ด้ำนป่ำไม้ กำรตลำดไม้แ ละกำร
ตรวจสอบ เพื่อรับรองคุณภำพไม้จำกสวนป่ำ
๔. ศึ ก ษำ วิ จั ย และพั ฒ นำมำตรฐำนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป่ ำ ไม้ และบริ ก ำรตรวจสอบรั บ รอง
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ปำ่ ไม้
๕. ให้บริกำรตรวจพิสจู น์ เพื่อตรวจสอบและรับรองชนิดและคุณสมบัติไม้รวมทั้งผลิตผลป่ำไม้
๖. ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ควำมรู้ ผลงำนวิจัย และบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนป่ำไม้
๗. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุน กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
หัวหน้ำกลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้
นำยคำรณ เลียดประถม นักวิชำกำรป่ำไม้ชำนำญกำร

อัตรำกำลังกลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้
อัตรำกำลัง
(คน)

อัตรำที่กรมป่ำไม้จัดสรร
(คน)

ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร

๒
๑

พนักงำนจ้ำงเหมำ(TOR)
รวมทั้งหมด

๓

๑๐๔

หมำยเหตุ

แผน/ผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘

งำนที่ปฏิบัติ

เป้ำหมำย

งบประมำณ
แผน

ผล

๑. กิจกรรมพัฒนำ
๑ หน่วย 304,700 บาท
ศักยภำพงำนวิจัยด้ำนป่ำไม้

หมำย
เหตุ

304,๗๐๐ บาท
คงเหลือ 0 บำท

๒. กิจกรรมวนวัฒนวิจัย

๑ หน่วย ๙๓,๓๐๐ บำท

๙๓,๒๙๙.๗๓ บำท
คงเหลือ ๐.๒๗ บำท

สถำนีวนวัฒนวิจัยเขำสอยดำว จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้ำสถำนีวนวัฒนวิจัยเขำสอยดำว จังหวัดจันทบุรี
นำยรักษำ สุนินทบูรณ์ นักวิชำกำรป่ำไม้ชำนำญกำร
สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงิน 2 กิจ กรรมประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาศั กยภาพงานวิจั ยด้านป่าไม้ งบประมาณทั้งสิ้น
304,700 บาท (สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และกิจกรรมวนวัฒนวิจัย งบประมาณทั้งสิ้น
93,300 บาท (เก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ได้รับทั้ง 2 กิจกรรมทั้งสิ้น
398,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
กำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ 2558 ของสถำนีวนวัฒนวิจัยเขำสอยดำว
กิจกรรมพัฒนำศักยภำพงำนวิจัยด้ำนป่ำไม้
1. กิจกรรมเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของแม่ไม้และต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามแผนงาน
พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้
1.1 การเก็บข้อมูลแม่ไม้
การเก็บข้อมูลแม่ไม้จานวน 38 ต้น แม่ไม้มีความสูงเฉลีย่ 20.8 เมตร มีความ
โตเฉลี่ย 23.1 เซนติเมตร
๑๐๕

1.1.1 วัดความสูง การวัดความสูงวัด วัดจากโคนต้นไปจนถึงยอด

กระบอกวัดความสูง
ตัวอย่างการวัด
1.1.2 วัดรอบต้น การวัดรอบต้นนั้นต้องวัดให้อยูป่ ระมาณ ระดับความสูงเพียงอก
หรือ 1.30 เมตร

1.2 การเก็บข้อมูลการเติบโตของต้นไม้
เก็บข้อมูลจานวน 5 แปลงใหญ่ จานวนพืน้ ที่ 5% ของแต่ละแปลง
แปลงปี พ.ศ. 2515 มีทงั้ หมด 6 แปลงย่อย มีความสูงเฉลี่ย 23.1 เมตร มี
ความโตเฉลี่ย 24.3 เซนติเมตร
แปลงปี พ.ศ. 2518/3 มีทงั้ หมด 2 แปลงย่อย มีความสูงเฉลี่ย 21.9 เมตร มี
ความโตเฉลี่ย 28.3เซนติเมตร
แปลงปี พ.ศ. 2519/1 มีทงั้ หมด 3 แปลงย่อย มีความสูงเฉลี่ย 20.4 เมตร มี
ความโตเฉลี่ย 26.5 เซนติเมตร
แปลงปี พ.ศ. 2519/2 มีทงั้ หมด 2 แปลงย่อย มีความสูงเฉลี่ย 19.7 เมตร มี
ความโตเฉลี่ย 27.2 เซนติเมตร
แปลงปี พ.ศ. 2530 มีทงั้ หมด 5 แปลงย่อย มีความสูงเฉลี่ย 18 เมตร มี
ความโตเฉลี่ย 21.5 เซนติเมต
๑๐๖

2.ดำเนินกำรป้องกันและทวงคืนพื้นทีป่ ่ำไม้ของสถำนีฯจำกประชำชนที่บุกรุก
มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับภารกิจการวิจัยและพัฒนาตามที่กรมป่าไม้จะมอบหมาย
ในอนาคต ซึ่งในปีงบประมาณ 2557-2558 ได้ดาเนินการต่อเนื่องและทวงคืนพื้นที่สถานีฯ ได้
ประมาณ 100 ไร่ โดยได้ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าจันทบุรีท่ี 5 (ทับไทร) กองร้อยทหารพราน
นาวิกโยธินที่ 544 (บ้านดงจิก) ฝ่ายปกครองอาเภอโป่งน้าร้อน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน

๑๐๗

3.บูรณกำรกำรทำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนปกครองส่วนท้องที่และท้องถิ่น
โดยมีรูปธรรมที่ชัด เจนคือ บัน ทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการทางาน
ร่วมกันเพื่อดูแลปกป้องรักษาพื้นที่ป่าของสถานีฯกับเทศบาลตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน ซึ่งได้
เริ่มทากิจกรรมร่วมกัน 2 กิจกรรม ได้แก่ โครงการค่ายอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โครงการปลูกฝางเฉลิมพระกียรติราชินีและเจ้าฟ้าแห่งแผ่นดิน เพื่อชุมชน
ตาบลทับไทร

3.1 โครงการ ค่ายวิทสิ าสมาธิของเยาวชนกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิน่ โดยครูป่าไม้สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว

๑๐๘

3.2 โครงการปลูกฝางเฉลิมพระกียรติราชินีและเจ้าฟ้าแห่งแผ่นดิน เพื่อชุมชนตาบลทับไทร

๑๐๙

ส่วนโครงกำรพระรำชดำริและกิจกำรพิเศษ

ยุทธศำสตร์
สร้ำงจิตสำนึกกำรปลูกป่ำในใจคน ด้วยหลักกำรพัฒนำ นำกำรอนุรักษ์
- ประสำนควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำเชิงอนุรกั ษ์
- ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี พระรำชดำริให้สอดคล้องหลักภูมิสังคม และกำร
เปลี่ยนแปลง
- ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
หัวหน้ำกลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้
นำยมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล นักวิชำกำรป่ำไม้ชำนำญกำร

อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ส่วนโครงกำรพระรำชดำริและกิจกำรพิเศษ
อัตรำกำลัง
(คน)
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนจ้ำงเหมำ(TOR)
รวมทั้งหมด

อัตรำที่กรมป่ำไม้จัดสรร
(คน)
๑
1
๒

๑๑๐

หมำยเหตุ

แผน/ผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘
งำนที่ปฏิบัติ

เป้ำหมำย

งบประมำณ
แผน

๑. งำนอำนวยกำรและ
ประสำนกำรดำเนินงำน
โครงกำร

๑ งำน

หมำยเหตุ
ผล

๗๐,๐๐๐ บำท ๖๙,99๓.๔๐ บาท

คงเหลือ ๖.๖๐บำท

กำรบำรุงต้นไม้ทรงปลูกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ณ บริเวณศูนย์ศึกษำธรรมชำติและอนุรักษ์ป่ำชำยเลนเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดชลบุรี

๑๑๑

กำรบำรุงต้นไม้ทรงปลูก พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
บริเวณหน้ำพระอุโบสถวัดเขำสุกริม จังหวัดจันทบุรี

๑๑๒

กำรบำรุงต้นไม้ทรงปลูก
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ณ วัดอุทกเขปสีมำรำม (วัดน้ำ) จังหวัดชลบุรี

๑๑๓

ร่วมประสำนงำนกำรมอบทุนกำรศึกษำและมอบถังเก็บน้ำ
ณ โรงเรียนเขำชะเมำวิทยำ จังหวัดระยอง

๑๑๔

ตรวจติดตำมกิจกรรมสำยใยรักของโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ ในพื้นที่ ป่ำรอยต่อ 5
จังหวัด (ภำคตะวันออก) อันเนื่องจำกพระรำชดำริ จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี

๑๑๕

ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดชลบุรี
อำนำจหน้ำที่
•
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนป่ำไม้ในระดับจังหวัด
•
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นทีร่ บั ผิดชอบด้ำนกำร
ป้องกัน กำรจัดกำรทีด่ ินป่ำและกำรใช้ประโยชน์
•
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ กำรส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน
และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ป่ำไม้จังหวัดชลบุรี
นำยสมคิด แก้วไทรหงวน ผู้อำนวยกำรสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี)

อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ป่ำไม้ตรำด

อัตรำกำลัง
(คน)

อัตรำที่กรมป่ำไม้จัดสรร
(คน)

ข้ำรำชกำร

๒

ลูกจ้ำงประจำ

๑

พนักงำนรำชกำร

-

พนักงำนจ้ำงเหมำ(TOR)

-

รวมทั้งหมด

๓

๑๑๖

หมำยเหตุ

ผลกำรดำเนินงำน
๑. ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตพืน้ ทีป่ ่าไม้ ๑๐ ราย
๒. ตรวจสอบและติดตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตพืน้ ที่ปา่ ไม้ – ราย
๓. ตรวจสอบการอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักรทุกประเภท 2 ราย
๔. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ๒๒๓ ราย
๕. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้สัก ไม้ยาง ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ฯ ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครอง ๓๐ ราย
๖. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในพืน้ ทีป่ ่าที่เปิดใช้ทด่ี นิ เพื่อทาประโยชน์ - ราย
๗. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ - ราย
8. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขตทางหลวง – ราย
9. ตรวจสอบการขออนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ – ราย
10. ตรวจสอบควบคุมการค้าของป่าหวงห้าม – ราย
11. ตรวจวัดประทับตราไม้ – ราย
12. ประสานการปฏิบตั ิงานด้านป่าไม้
ผลกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ 2558
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากศูนย์ป่าไม้จังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามคาสั่งกรมป่าไม้ท่ี ๗๙๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๕๘

๑๑๗

ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดระยอง
อำนำจหน้ำที่
• ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนป่ำไม้ในระดับจังหวัด
• ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นทีร่ บั ผิดชอบด้ำนกำรป้องกัน กำร
จัดกำรที่ดนิ ป่ำและกำรใช้ประโยชน์
• ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ กำรส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน และปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ป่ำไม้จังหวัดระยอง
นำยอนุชำติ ภิญโญ นักวิชำกำรป่ำไม้ชำนำญกำร
อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดระยอง

ลาดับที่

อัตรากาลัง

จานวน

๑

ข้าราชการ

๑

๒

ลูกจ้างประจา

-

๓

พนักงานราชการ

10

๔

พนักงานจ้างเหมา (TOR)

-

รวม

๑๑

๑๑๘

หมายเหตุ

แผนงำน/ผลกำรปฏิบัติงำน และกำรใช้จ่ำยเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7
งำนธุรกำร
(1) หนังสือรับ จานวน 720
(2) หนังสือส่ง จานวน 310

เรื่อง
เรื่อง

งำนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ จำนวน 2 กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนำและจัดกำรผลผลิตสวนป่ำ
แผนและผลกำรดำเนินงำน กิจกรรม พัฒนำและจัดกำรผลผลิตสวนป่ำ
เป้ำหมำยตัวชีว้ ัด/กิจกรรม
แผนกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
1. ตัวชี้วัด
1 จังหวัด
1 จังหวัด
- จานวนจังหวัดทีม่ ีพนื้ ที่ปลูกป่าของเอกชนที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
2. กิจกรรมที่ดาเนินการ
2.1 สารวจข้อมูลด้านพืน้ ที่ และกาลังผลิตไม้เศรษฐกิจ
(ราย/ไร่)
66/1,176ของสวนป่าของเอกชน
2076.0ราย/ไร่)
2.2 ตรวจสอบการดาเนินการตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ.
1 (จังหวัด)
1 (จังหวัด)
2535
2.2.1 ตรวจสอบการขึน้ ทะเบียนสวนป่า
13 (จังหวัด/ครั้ง)
15 (จังหวัด/ครั้ง)
2.2.2 ตรวจสอบการแจ้งตัดหรือโค่นไม้
13 (จังหวัด/ครั้ง)
15 (จังหวัด/ครั้ง)
2.2.3 สุ่มลงพืน้ ที่ตรวจสอบ
13 (จังหวัด/ครั้ง)
15 (จังหวัด/ครั้ง)
2.3 ส่งเสริมให้คาปรึกษา และสนับสนุนด้านวิชาการแก่
50 (จังหวัด/ราย)
66 (จังหวัด/ราย)
เกษตรกร

๑๑๙

ร้อยละ

-

115.38
115.38
115.38
132.00

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (บำท)
หมวดรำยจ่ำย
งบดำเนินงำน
- ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ
รวม

งบประมาณ
ที่ได้รับ (บาท)

เบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

เบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.)

เบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย)

เบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)

30,000

18,120

10,900

980

-

-

30,000

18,120

10,900

980

-

-

ร้อยละ

สรุปผลลัพธ์ (outcome) ของกำรดำเนินงำน
2.1 ทราบรายละเอียดข้อมูลชนิดไม้ ของการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นทีท่ ี่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนทีด่ ินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
2.2 เป็นการประเมินศักยภาพ และการบริหารจัดการด้านกาลังผลผลิตไม้ในพื้นที่
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทีด่ ินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
2.3 จัดทาแผนทีแ่ สดงการกระจายไม้ในพืน้ ที่ท่ไี ด้รบั การขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวน
ป่า ตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
2.4. มีฐานข้อมูลผู้ขนึ้ ทะเบียนสวนป่า ทีถ่ ูกต้อง ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สาหรับใช้ใน
การวางแผนกาหนดนโยบายส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้การปลูกสวน
ป่าและการจัดการสวนป่าที่มีความสมบูรณ์ให้ปลูกป่า และสร้างตลาดกลางให้ผู้ซอื้ พบปะผู้ขายได้
โดยตรง
ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
3.1 รถยนต์ของทางราชการมีสภาพเก่าทรุดโทรมอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้
และเสียระหว่างปฏิบัตงิ านบ่อยๆ ทาให้ขาดรถยนต์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
3.2. ข้าราชการมีจานวนน้อย มีภาระที่ต้องปฏิบตั ิงานในหลายหน้าที่ ทาให้การการ
เดินทางไปราชการแต่ละครัง้ ต้องรอหัวหน้าชุดซึ่งเป็นข้าราชการเพียงคนเดียว
3.3 ขาดเครื่องมือในการจับหาค่าพิกัด (G.P.S)
3.4 พื้นที่บางพื้นทีไ่ ม่พบเจ้าของแปลง เนื่องจากไม่ใช่บคุ คลในพื้นที่

๑๒๐

ภำพภ่ำยกิจกรรมพัฒนำและจัดกำรผลผลิตสวนป่ำ
ภำพถ่ำยกำรตรวจสอบและกำรสำรวจกำลังผลิตไม้เศรษฐกิจเศรษฐกิจของสวนป่ำเอกชน
ในพื้นที่ทไี่ ด้รบั กำรขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่ำ ตำมพระรำชบัญญัตสิ วนป่ำ พ.ศ. 2535

๑๒๑

2.กิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้

ผลกำรดำเนินงำน กิจกรรม ส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้
เป้าหมายตัวชีว้ ัด/กิจกรรม
แผนดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ตัวชี้วัด
- จานวนรายของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
- ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรในพืน้ ที่ที่
รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการฯ
- สารวจและจัดทาทะเบียนเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการปี 2556
- ติดตาม และให้คาแนะนาเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ ปี 2555
- ติดตาม และให้คาแนะนาเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ ปี 2554
- จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้ทั่วไปให้แก่
เกษตรกร
- ติดตามผลการดาเนินงานโครงการปี 2556

65 ราย

65 ราย

65/- (ราย/ไร่)

65/696 (ราย/ไร่)

65/- (ราย/ไร่)

65/1,010 (ราย/ไร่)

40/394 (ราย/ไร่)

40/394 (ราย/ไร่)

40/421 (ราย/ไร่)

40/421 (ราย/ไร่)

-

กล้า

หมำยเหตุ

**ยกเลิก คงเหลือ
35/336 (ราย/ไร่)
**ยกเลิก คงเหลือ
36/338 (ราย/ไร่)

19,010 กล้า

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (บำท)
หมวดรำยจ่ำย

งบประมำณ
ที่ได้รับ

งบดำเนินงำน
-ค่าตอบแทน 50,750
ใช้สอย
8,750
-ค่าวัสดุ
รวม

59,500

เบิกจ่ำย
ไตรมำสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

เบิกจ่ำย
ไตรมำสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.)

เบิกจ่ำย
ไตรมำสที่
4 (ก.ค.ก.ย.)

คงเหลือยัง
ไม่เบิกจ่ำย

- 18,89 30,020 1,834
6
8,750
- 18,89 38,77 1,834
6
0

-

๑๒๒

เบิกจ่ำย
ไตรมำสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

-

หมำย
เหตุ

ปัญหำและอุปสรรคของเกษตรกร และกล้ำไม้ กิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้ ปี 2558
1. การขนส่งกล้าไม้เกษตรกรที่ขอรับกล้าไม้ไม่มารับตามที่ขอ
2. คุณภาพของการเพาะชากล้าไม้ เนื่องจากดินที่นามาเพาะเป็นดินร่วนปนทราย การขน
ย้ายจากทีห่ นึง่ ไปอีกทีห่ นึง่ ทาให้กล้าไม้หลุดร่วงจากถุงเพาะชา เกิดการบอบช้า ต้นไม้แห้งตาย ได้ง่าย
3. กล้าไม้ท่ไี ด้รับบางส่วน บางชนิด มีขนาดความโตเล็กเกินไป ซึ่งเกษตรกรต้องนามา
อนุบาลเก็บรักษาดูแล พักฟื้นระยะหนึ่งก่อนจะนาไปปลูก บางครั้งทาให้ไม่ทนั กับฤดูกาลที่จะปลูก
ภำพถ่ำยกำรประชำสัมพันธ์ รับเกษตรกรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้
ในเขตพื้นที่ป่ำไม้ปำ่ สงวนแห่งชำติปำ่ บ้ำนนำ และป่ำทุ่งควำยกิน
ท้องที่หมู่ที่ 6, 7, 11 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ท้องที่หมู่ที่ 4, 7, ตำบลน้ำเป็น
อำเภอเขำชะเมำ และท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขำน้อย อำเภอเขำชะเมำ จังหวัดระยอง

๑๒๓

ภำพถ่ำยติดตำม และให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้ ปี 2555

๑๒๔

ภำพถ่ำยติดตำม และให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้ ปี 2555

๑๒๕

ภำพถ่ำยจัดส่งกล้ำไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้
ประจำปีงบประมำณ 2558

๑๒๖

ภำพถ่ำยจัดส่งกล้ำไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้
ประจำปีงบประมำณ 2558

๑๒๗

ภำพถ่ำยเจ้ำหน้ำที่จำกกรมป่ำไม้ และสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
และศูนย์ประสำนงำนป่ำไม้ระยอง ตรวจติดตำม ประชำสัมพันธ์ แนะนำควำมรู้ทำงวิชำกำร
ให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้

๑๒๘

ภำพถ่ำยเจ้ำหน้ำที่จำกกรมป่ำไม้ และสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) และ
ศูนย์ประสำนงำนป่ำไม้ระยอง ตรวจติดตำม ประชำสัมพันธ์ แนะนำควำมรู้ทำงวิชำกำร
ให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้

๑๒๙

3. กิจกรรมบริกำรด้ำนกำรนุญำต
ตำรำงที่ 1 กำรดำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยเงิน กิจกรรมบริกำรด้ำนกำรอนุญำต
แผนงำน
แผนงาน อนุรักษ์และ

งบประมำณที่
ได้รับ

ผลกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ

30,๐๐๐.-

30,๐๐๐.-

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิตที่ ๑ พื้นที่ป่าไม้ได้รับ
การบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า
กิจกรรม บริการด้านการ
อนุญาต

๑๓๐

หมำยเหตุ
1. ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้
2. ตรวจสอบติดตามเงื่อนไขการ
อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตพืน้ ที่
ป่าไม้
3. ตรวจสอบการอนุญาตตัง้ โรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
4. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้
ทุกประเภท
5. ตรวจสอบการอนุญาตทาไม้ และ
เก็บหาของป่า
6. ตรวจสอบการอนุญาตทาไม้สกั และ
ไม้ยางในที่ดนิ กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง
7. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และถ่านไม้
เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ตำรำงที่ 2 สรุปผลกำรดำเนินงำน กิจกรรมบริกำรด้ำนกำรอนุญำต
ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรตรวจสอบกำรอนุญำต
1. ตรวจสอบการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์
ในเขตพืน้ ที่ปา่ ไม้

อำเภอ

จำนวน
(รำย)

อาเภอเขาชะเมา

6

รวม 1 อำเภอ จำนวน 6 รำย
2. ตรวจสอบติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้า
ทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้

เมืองระยอง
แกลง
บ้านฉาง

2
2
1

รวม 3 อำเภอ จำนวน 5 รำย
3. ตรวจสอบการอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท

อาเภอเมืองระยอง
แกลง
บ้านค่าย

รวม 3 อำเภอ จำนวน 6 รำย
4. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท

จังหวัดระยอง

รวม 8 อำเภอ ตรวจสอบเดือนละ 10 รำย

๑๓๑

2
2
2

หมำยเหตุ

ตำรำงที่ 2 สรุปผลกำรดำเนินงำน กิจกรรมบริกำรด้ำนกำรอนุญำต
ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรตรวจสอบกำรอนุญำต
5. ตรวจสอบการอนุญาตทาไม้สกั และ
ไม้ยางในทีด่ ินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง

อำเภอ

ชนิดไม้
สัก/ยำง

จำนวน
(รำย)

เมืองระยอง

ไม้ยาง

7

บ้านฉาง

ไม้ยาง

1

ปลวกแดง

ไม้ยาง

1

รวม 3 อำเภอ ไม้ยำงจำนวน 9 รำย

๑๓๒

หมำยเหตุ

ภำพกิจกรรมงำนบริกำรด้ำนกำรอนุญำต
กำรขออนุญำตเข้ำทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่ำไม้
1. กรมชลประทานขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกิน
เพื่อก่อสร้างฝายเก็บกักน้า

2. บริษัท ซิลค์กี้โอ๊ค จำกัด ขออนุญำตเข้ำทำประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำเขำห้วยมะหำด
ป่ำเขำนั่งยอง และป่ำเขำครอก (ขอถอนเรื่อง)

๑๓๓

3. วัดป่าเขาไกรราช ขออนุญาตใช้พนื้ ที่ป่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ ภิกษุณี และ
ประชาชน

4. งำนจัดกำรที่ดินป่ำไม้
งบประมำณที่ได้รับ บำท
ดาเนินการระวังชีแ้ นวเขตและลงชื่อรับรองเขตทีด่ ินป่าไม้
ลำดับที่

พื้นที่ (อำเภอ)

1
2
3
4
5

บ้านค่าย

6
7
8
9
10

ปลวกแดง

11

บ้านฉาง

12

แกลง

รำย
นายบุญเกิด เจริญวัย
นายบุญประสพ เงินทองมาก
นายองอาจ เงินทองมาก
นายทรงเสงี่ยม ทังเจริญสุข
นายสุทิน เดชษา
รวม
บริษัท ปลวกแดงอีสเทิร์นเอสเตส จากัด
บริษัท ปลวกแดงอีสเทิร์นเอสเตส จากัด
บริษัท ปลวกแดงอีสเทิร์นเอสเตส จากัด
บริษัท ปลวกแดงอีสเทิร์นเอสเตส จากัด
บริษัท ปลวกแดงอีสเทิร์นเอสเตส จากัด
รวม
บริษัท เดอะมาสเตอร์ เรียบเอสเตท
จากัด
นางใส พานทอง
รวม
รวมทั้งหมด
๑๓๔

จำนวน
(แปลง)
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
12

หมำยเหตุ
ยกเลิกคาขอ
นอกเขตป่าฯบางละมุง
นอกเขตป่าฯบางละมุง
นอกเขตป่าฯบางละมุง
นอกเขตป่าฯบางละมุง
ยกเลิกคาขอ
ยกเลิกคาขอ
ยกเลิกคาขอ
ยกเลิกคาขอ
ยกเลิกคาขอ
ยกเลิกคาขอ
ยกเลิกคาขอ

ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดจันทบุรี
อำนำจหน้ำที่

-ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนป่ำไม้ในระดับจังหวัด
-ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบด้ำนกำรป้องกัน
-กำรจัดกำรที่ดนิ ป่ำและกำรใช้ประโยชน์
-ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ กำรส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน
-ปฏิบัติงำนอืน่ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ป่ำไม้จังหวัดจันทบุรี
นำยประดิษฐ์ เปรมใจ เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ชำนำญงำน

อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ป่ำไม้จันทบุรี

ลำดับที่

อัตรำกำลัง

จำนวน

๑

ข้ำรำชกำร

๑

๒

ลูกจ้ำงประจำ

๒

๓

พนักงำนรำชกำร

๓

๔

พนักงำนจ้ำงเหมำ (TOR)

-

รวม

๖

๑๓๕

หมำยเหตุ

๑. ทั่วไป

๑.๑ ที่ตั้ง ศูนย์ประสำนงำนป่ำไม้จันทบุรี
เลขที่ ๕ ถนนท่ำสิงห์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ ๐ – ๓๙๓๑ - ๑๐๑๖ โทรสำร ๐ – ๓๙๓๒ - ๒๓๒๐
๑.๒ อัตรำกำลัง
(๑) ข้ำรำชกำร จำนวน ๑ รำย ได้แก่
๑. นำยประดิษฐ์ เปรมใจ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ชำนำญงำน
ทำหน้ำที่ปำ่ ไม้จังหวัดจันทบุรี
(๒) ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๒ รำย ได้แก่
๑. นำงอรวรรณ รำษฎร์บริรักษ์
ตำแหน่ง พนักงำนพิมพ์
๒. นำยวุฒิ สุขแสง
ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
(๓) พนักงำนรำชกำร จำนวน ๓ รำย ได้แก่
๑. นำงปำริฉัตร เปรมใจ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
๒. นำงสำวกรรจณำ ธนรัตนำนนท์ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
๓. นำงสำวนันทนำ ปลำยเนิน
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กำรเกษตร

๑๓๖

ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยเงิน
ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมำณ 2558
ลาดับที่

๑
๒
๓
๔

รายการ

ก งำนธุรกำร
รับหนังสือราชการ
ส่งหนังสือราชการ
ค่าไปรษณีย์
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้า
ข งำนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ

จานวน

งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

458 เรื่อง
405 เรื่อง
9,106 บาท
4,428.37 บาท
-

-

-

30,0๐๐

30,0๐๐

58,500

58,500

แผนงำน : กิจกรรมพัฒนำและผลผลิตสวนป่ำ
5
6

7
8
9

สารวจฐานข้อมูลด้านพืน้ ที่และกาลังผลิตไม้เศรษฐกิจ
ของสวนป่าของเอกชน จังหวัดจันบุรี
ตรวจสอบข้อมูลการขึน้ ทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนป่า จังหวัดจันทบุรี
แผนงำน : กิจกรรมส่งเสริมอำชีพด้ำนป่ำไม้
ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ติดตาม และให้คาแนะนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปี 2557
ติดตาม และให้คาแนะนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปี 2556

-

-

132 ราย/
2825.11 ไร่
12 ครั้ง

70 ราย/1,122 ไร่

39 ราย/767 ไร่
65 ราย/1,400 ไร่

๑๓๗

หมายเหตุ

งบอานวยการ สน
จทป ที่ ๙ (ชบ)
สนง ทสจ จบ
เบิกจ่าย

ลาดับที่

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

จานวน

งบประมาณ
ที่ได้รับ (บาท)

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

๓๐,๐๐๐

๒๙,๙99.๒8

30 ราย

-

๒๔,๖๓๒

๔ ครั้ง

-

-

รำยกำร
ค งำนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ
แผนงำน : กิจกรรมบริกำรด้ำนกำรอนุญำต
ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์
ในเขตพืน้ ที่ป่าไม้
ตรวจสอบติดตามเงื่อนไขการอนุญาต
ให้เข้าทาประโยชน์ในเขตพืน้ ที่ป่าไม้
ตรวจสอบการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
ตรวจสอบการอนุญาตทาไม้สัก ไม้ยาง ไม้พะยูง
ไม้ชงิ ชันฯ ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตรวจสอบการอนุญาตทาไม้ในพืน้ ที่ป่าที่เปิดใช้ท่ดี ิน
เพื่อทาประโยชน์
ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ
ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขตทางหลวง
ตรวจสอบการขออนุญาตเก็บหาของป่าในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ
ตรวจสอบควบคุมการค้าของป่าหวงห้าม
ตรวจวัดประทับตราไม้
ติดตามการชาระเงินคืน
ออกใบเบิกทาง
ง กำรจัดกำรที่ดินป่ำไม้
ระวังชี/้ รับรองแนวเขต
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43

หมายเหตุ

5 ราย
- ราย
- ราย
63 ราย
33 ราย
- ราย
- ราย
- ราย
- ราย
- ราย
1 ราย
๒ ราย
37 ฉบับ

๑๓๘

งบจัดที่ดินฯ สน
จทป ที่ ๙ (ชบ)
-

ลาดับที่

รำยกำร

จานวน

25

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ
ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการ
บุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม
การการตัดไม้ทาลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.)
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราว
ขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประจาจังหวัดจันทบุรี
จ อื่นๆ
ร่วมประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ (conference)
ร่วมประชุมข้าราชการและพนักงาน สน จทป ที่ ๙
(ชบ)
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดจันทบุรี
เป็นวิทยากรบรรยาย”กฎหมายป่าไม้” ณ ค่ายเทวา
พิทักษ์ อ.โป่งน้าร้อน จ.จันทบุรี
จัดกิจกรรม ๕ ส ณ สานักงานศูนย์ป่าไม้จังหวัด
จันทบุรี

26
๒7
28

29
30
31
32
33

2 ครั้ง

งบประมาณ
ที่ได้รับ (บาท)
-

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)
-

หมายเหตุ
-

๒ ครั้ง

-

-

-

๒ ครั้ง
๗ ครั้ง

-

-

-

๘ ครั้ง
๔ ครั้ง

-

-

-

๒ ครั้ง

-

-

-

๑ ครั้ง
๓ ครั้ง

๓. ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะต่ำงๆ
ปัญหา อุปสรรค
๑. ขาดอัตรากาลังข้าราชการ
๒. ปริมาณงานด้านการระวังชี/้ รับรองแนวเขตป่าไม้มากเกินไป
๓. ไม่มีเครื่องมือหาค่าพิกัด GPS (ของเดิมชารุดหมดประสิทธิภาพ)
๔. ยานพาหนะเก่าเริ่มหมดสภาพ/อายุการใช้งาน การซ่อมบารุงสูง
๕. ขาดงบประมาณ
แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ
๑. เพิ่มอัตรากาลังข้าราชการ อย่างน้อยอีก ๑ นาย
๒. จัดหาเครื่องมือหาค่าพิกัด GPS ให้ใหม่
๓. จัดงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งงบดาเนินงานและค่าใช้สอยเพื่อซ่อมดูแลยานพาหนะและครุภัณฑ์

๑๓๙

ภำพถ่ำยกิจกรรมผลกำรปฏิบัติงำน ประจำปี ๒๕๕๘

สารวจฐานข้อมูลด้านพืน้ ที่และกาลังผลิตไม้เศรษฐกิจของสวนป่าของเอกชน จังหวัดจันบุรี

สารวจฐานข้อมูลด้านพืน้ ที่และกาลังผลิตไม้เศรษฐกิจของสวนป่าของเอกชน จังหวัดจันบุรี

๑๔๐

ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้

ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม

๑๔๑

ตรวจสอบการอนุญาตทาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ตรวจสอบสภำพป่ำกรณีกำรขอใช้พื้นที่ป่ำไม้

๑๔๒

ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดตรำด
อำนำจหน้ำที่

•
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนป่ำไม้ในระดับจังหวัด
•
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นทีร่ บั ผิดชอบด้ำนกำร
ป้องกัน กำรจัดกำรทีด่ ินป่ำและกำรใช้ประโยชน์
•
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ กำรส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน
และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ป่ำไม้จังหวัดตรำด
นำยนิรมิตร ธรรมสะโร นักวิชำกำรป่ำไม้ชำนำญกำร

อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดตรำด

อัตรำกำลัง
(คน)

อัตรำที่กรมป่ำไม้จัดสรร
(คน)

ข้ำรำชกำร

๑

ลูกจ้ำงประจำ

๓

พนักงำนรำชกำร

๔

พนักงำนจ้ำงเหมำ(TOR)

-

รวมทั้งหมด

๘

๑๔๓

หมำยเหตุ

ผลกำรดำเนินงำน
๑. ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตพืน้ ทีป่ ่าไม้ 2 ราย
๒. ตรวจสอบและติดตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตพืน้ ที่ปา่ ไม้ – ราย
๓. ตรวจสอบการอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักรทุกประเภท 2 ราย
๔. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 120 ราย
๕. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้สัก ไม้ยาง ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ฯ ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครอง 5 ราย
๖. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในพืน้ ทีป่ ่าที่เปิดใช้ทด่ี นิ เพื่อทาประโยชน์ - ราย
๗. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 2 ราย
8. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขตทางหลวง – ราย
9. ตรวจสอบการขออนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ – ราย
10. ตรวจสอบควบคุมการค้าของป่าหวงห้าม – ราย
11. ตรวจวัดประทับตราไม้ – ราย
12. ประสานการปฏิบตั ิงานด้านป่าไม้

ผลกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ 2558
งบประมาณ
งบดำเนินงำน
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวม

งบประมาณที่จดั สรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

30,000
30,000

30,000
30,000

๑๔๔

โครงกำรปลูกป่ำเนื่องในวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชำติ
บริเวณเขำตำยิ้ม หมู่ที่ 1 ต.ท่ำกุ่ม อ.เมืองตรำด จ.ตรำด

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี
เนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 60 พรรษำ
บริเวณพื้นที่บ้ำนคันนำ หมู่ที่ 5 ต.ห้วงน้ำขำว อ.เมืองตรำด จ.ตรำด

๑๔๕

ระวังชี้แนวเขตที่ดิน ตรวจพิสูจน์ที่ดนิ

ตรวจสอบกำรขออนุญำตกำรทำไม้สักและไม้ยำงในที่ดินกรรมสิทธิ์

๑๔๖

ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจำจังหวัดตรำด

โครงกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน จังหวัดตรำด

๑๔๗

นำยสมคิด
นำยจำเลือง
นำยสมชำย
นำยสมเพ็ชร์

แก้วไทรหงวน
ด้วงนิล
ขยันกิจ
บุญนิตย์

ผู้อำนวยกำรสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
ผู้อำนวยกำรส่วนอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
นักวิชำกำรเผยแพร่

====================================================================================

๑๔๘

สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๙ (ชลบุร)ี ๒๐๑ หมู่ที่ ๑
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๘ ๐๔๗๕๒๘-๓๐
โทรสำร ๐๓๘ ๐๔๗๕๓๑

