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ข้อมูลพื้นฐาน 
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จังหวัดนราธิวาส  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13สาขานราธิวาส 
และ 

ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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     ค ำน ำ 

 

 

การจัดท าข้อมูลพื้นฐานอย่างละเอียดของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก  

จังหวัดนราธิวาส  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรมป่าไม้  เพื่อ

บรรลุตามเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตรแ์ละแผนการปฏิบัติงาน  คือ  การพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มี

สภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่ป่าไม้  ๔๐% ของพื้นที่ประเทศ   

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการป้องกันรักษาป่าไม้ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก  

จังหวัดนราธิวาส  จึงมีความคาดหวังว่าข้อมูลพื้นฐานอย่างละเอียดเล่มนี้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางใน

การบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติได้ในที่สุด และเป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวน

แหง่ชาติอย่างเป็นระบบ  คืนความสมบูรณ์ให้ป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

        (นายอดุลย์  ดอมิ) 

      ผูอ้ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ  ที่  ๓๐๙   

       ป่าโคกจะโก  จังหวัดนราธิวาส 
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สำรบัญ 
 

หนา้ 

ค าน า 

สารบัญ 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร         ๓ 

บทที่  ๑  ข้อมูลที่ตัง้ส านักงาน       ๔ 

บทที่๒  ข้อมูลพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติตามกฎกระทรวง          ๙ 

บทที่  ๓  แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบ มาตราส่วน ๑:๕๐๐๐๐                   ๑๐ 

บทที่  ๔ข้อมูลหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพืน้ที่รับผิดชอบ                                                  ๒๖ 

บทที่๕แผนที่ท้ายกฎกระทรวง๔๔ 

ภำคผนวก        ๗๔ 

ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่                                 ๗๖ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

ความส าคัญของพื้นที่ 

 ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนจัดการพื้นที่ และจัดท าแผนแม่บทของศูนย์จัดการ

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ในเบื้องต้นกรมป่าไม้ใช้แนวเขตปกครองระดับต าบลเป็นกรอบในการจัดท าข้อมูล

พืน้ฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตรข์องกรมป่าไม้ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในระดับต าบลสรุป

ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ๑. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ บ้านตอหลัง  

ต าบลไพรวัน  อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

 ๒. พืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จังหวัดนราธิวาส 

มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงฯ ทั้งหมด ๑๖ ป่า ประกอบด้วย 

     ๒.๑ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกจะโก อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่  ๖,๔๑๕ ไร่ 

 -คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ เนื้อที่ ๖,๔๑๕ ไร่  

     ๒.๒ป่าสงวนแห่งชาติป่าไอยสะเตยีร์ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่  ๕๘๕ ไร่ 

 -คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๕๘๕ ไร่ 

     ๒.๓ป่าสงวนแห่งชาติป่ากะลุบี อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่  ๒,๐๔๓.๗๕ ไร่ 

 -เป็นเขตพืน้ที่โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณพ์ัฒนา ๕ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๒,๐๔๓.๗๕ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๐  ไร่ 

      ๒.๔ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบาลา  อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๐๕,๖๒๕ ไร่ 

 -เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ เนื้อที่ ๑๐๑,๘๗๕ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๓,๗๕๐ ไร่ 

      ๒.๕ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ าบางนรา แปลงที่ ๑ อ าเภอระแงะ,อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส  เนือ้ที่ ๑๙,๑๐๐  ไร่ 

-เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ เนื้อที่ ๑๕,๒๕๐ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๓,๘๕๐ ไร่ 

     ๒.๖ป่าสงวนแห่งชาติป่าบูเก๊ะตามง อ าเภอระแงะ,อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส       

เนือ้ที่ ๘,๖๘๑ ไร่ 

-เป็นพืน้ที่ส่งมอบให้ ส.ป.ก. เนือ้ที่ ๒,๔๓๑ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๖,๒๕๐ ไร่ 
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      ๒.๗ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ าบางนรา แปลงที่ ๒ อ าเภอเมืองนราธิวาส,อ าเภอตากใบ,อ าเภอ

สุไหงโก-ลก,อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่  ๑๗๘,๘๕๐ ไร่ 

-เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ เนื้อที่ ๑๕๖,๓๗๕ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๒๒,๔๗๕ ไร่ 

     ๒.๘ป่าสงวนแหง่ชาติป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่ ๒ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๙,๖๑๘ ไร่ 

-เป็นเขตประกาศก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เนือ้ที่ ๑๘,๙๑๘ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๗๐๐ ไร่ 

๒.๙ป่าสงวนแห่งชาติป่าป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่ ๑ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 

๓๑,๖๓๑ ไร่ 

-เป็นเขตประกาศก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เนือ้ที่ ๒๖,๐๐๖ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๕,๖๒๕ ไร่ 

     ๒.๑๐ป่าสงวนแห่งชาติป่าบองอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๕๘,๗๕๐ ไร่ 

-เป็นเขตประกาศก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เนือ้ที่ ๕๔,๗๕๐ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๔,๐๐๐ ไร่ 

     ๒.๑๑ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาส านัก อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๒,๕๗๕ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๒,๕๗๕  ไร่ 

    ๒.๑๒ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรอื อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เนือ้ที่ ๑๖,๔๘๑ ไร่ 

-เป็นพืน้ที่ส่งมอบให้ ส.ป.ก. เนือ้ที่ ๕,๒๓๑ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๑๑,๒๕๐ ไร่ 

      ๒.๑๓ป่าสงวนแหง่ชาติป่าเขาตันหยง อ าเภอเมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๒,๖๘๗ ไร่ 

-เป็นเขตประกาศก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติอา่วมะนาว-เขาตันหยง เนื้อที่ ๗๐๐ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๑,๙๘๗ ไร่ 

      ๒.๑๔ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือเขากรือซอ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๘,๗๕๐ ไร่ 

-เป็นเขตนิคมสรา้งตนเองอ าเภอแว้ง  เนือ้ที่ ๑,๒๕๐ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๗,๕๐๐ ไร่ 

      ๒.๑๕ป่าสงวนแห่งชาติป่าลูโบ๊ะลาเซาะ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๓,๑๒๕ ไร่ 

-เป็นพืน้ที่ส่งมอบให้ ส.ป.ก. เนือ้ที่ ๑๒๕ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่  ๑๓,๐๐๐ ไร่ 

      ๒.๑๖ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ าสายบุรี อ าเภอจะแนะ,อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

เนือ้ที่ ๘,๑๒๕ ไร่ 

-เป็นเขตประกาศก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติฮาลา-บาลา และเขตนิคมสร้างตนเองอ าเภอสุคิริน 

เนือ้ที่ ๘,๑๒๕ ไร่ 

-คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้เนือ้ที่ ๐ ไร่ 
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     บทที่  ๑ 

    ข้อมูลที่ต้ังส ำนักงำน 

 

 
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่  ๓๐๙ ป่าโคกจะโก  จังหวัดนราธิวาส 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส 

ที่ตัง้  หมู่ที่  ๓  บ้านตอหลัง  ต าบลไพรวัน  อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ตารางที่ ๑  ข้อมูลติดตอ่ผูอ้ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่  ๓๐๙ ป่าโคกจะโก  จังหวัด

นราธิวาส 

 

ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ นายอดุลย์  ดอมิ 

ต าแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง ปี ๒๕๕๙ 

โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๙๖๑๑๑๐ 

โทรสาร ๐๗๓-๕๑๒๕๙๗ 

Email Nanapinan18@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ภาพที่ ๑ ที่ตัง้ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

ตารางที่ ๒  ค่าพิกัดศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จังหวัดนราธิวา 

 

UTM พืน้หลักฐาน WGS 84 47N 0824854 E  0696483  N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๘ 

 

แผนท่ีแสดงพืน้ที่รับผิดชอบของศนูย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ ท่ี ๓๐๙ ปำ่โคกจะโก จังหวัดนรำธวิำส 

   ทั้งหมด  ๑๖  ป่ำสงวนแห่งชำติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๙ 

 

แผนท่ีแสดงพืน้ที่รับผิดชอบของศนูย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ ท่ี ๓๐๙ ปำ่โคกจะโก จังหวัดนรำธวิำส 

ทั้งหมด  ๑๖  ป่ำสงวนแห่งชำติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๑๐ 

 

    บทที่ ๒ 

ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติตำมกฎกระทรวง 

 

 

ล ำดับ 

ที ่

ชื่อป่ำสงวนแห่งชำต ิ ต ำบล อ ำเภอ พื้นที่(ไร่) กฎกระทรวง 

ฉบับที/่พ.ศ. 

หน่วยป้องกันฯ 

ที่รับผิดชอบ 

๑ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาโคกจะโก นานาค ตากใบ ๖,๔๑๕ ๑,๐๒๒/๒๕๒๖ นธ.๑๐ (ตากใบ) 

๒ ป่าไอย์สะเตยีร์ บูกิต เจาะไอร้อง ๕๘๕ พ.ร.ฏ./๒๔๙๔ นธ.๖ (จะแนะ) 

๓ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิากะลุบี ตันหยงมัส 

ตันหยงลิมอ 

บองอ 

ระแงะ ๒,๐๔๓.๗๕ ๑๐๑/๒๕๐๕ นธ.๓ (ระแงะ) 

๔ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาเทือกเขาบาลา   แวง้,แมด่ง, 

โล๊ะจูด 

มาโมง,ภูเขาทอง 

แวง้ 

แวง้ 

สุคิริน 

๑๐๕,๖๒๕ ๒๖/๒๕๐๗ นธ.๕ (แวง้) 

 

นธ.๗ (สุคิริน) 

๕ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาลุ่มน้ าบางนรา แปลงท่ี ๑ มะรือโบออก, 

จวบ 

สุไหงปาด ี

เจาะไอร้อง 

 

สุไหงปาด ี

๑๙,๑๐๐ ๒๐/๒๕๐๗ นธ.๖ (จะแนะ) 

 

นธ.๔ (สุไหงปาด)ี 

๖ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาบูเก๊ะตามง บูกิต 

โตะ๊เด็ง,สุไหงปาดี 

เจาะไอร้อง 

สุไหงปาด ี

๘,๖๘๑ ๒๙/๒๕๐๗ นธ.๖ (จะแนะ) 

นธ.๔ (สุไหงปาด)ี 

๗ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาลุ่มน้ าบางนรา แปลงท่ี ๒      

๘ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาบูเก๊ะตาเว แปลงท่ี ๑ โตะ๊เด็ง,ริโก ๋

สากอ 

สุไหงปาด ี ๓๑,๖๓๑ ๑๕๙/๒๕๐๙ นธ.๔ (สุไหงปาด)ี 

 

๙ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาบูเก๊ะตาเว แปลงท่ี ๒ จวบ 

บูกิต 

เจาะไอร้อง ๑๙,๖๑๘ ๘๙/๒๕๐๘ นธ.๖ (จะแนะ) 

 

๑๐ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาบองอ บองอ ระแงะ ๕๘,๗๕๐ ๓๗๗/๒๕๑๑ นธ.๓ (ระแงะ) 

๑๑ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาเขาส านัก กะลุวอ เมอืงนราธิวาส ๑,๒๕๐ ๘๑๐/๒๕๒๑ นธ.๑๐ (ตากใบ) 

๑๒ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาโคกไม้เรือ กะลุวอ 

ไพรวัณ 

เมอืงนราธิวาส 

ตากใบ 

๑๖,๔๘๑ ๔๓๘/๒๕๑๔ นธ.๑๐ (ตากใบ) 

 

๑๓ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาเขาตันหยง กะลุวอเหนอื เมอืงนราธิวาส ๒,๖๘๗ ๖๗๓/๒๕๑๗ นธ.๑๐ (ตากใบ) 

๑๔ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาเทือเขากรือซอ สากอ 

เกียร์ 

แวง้,เอราวัณ 

สุไหงปาด ี

สุคิริน 

แวง้ 

๘,๗๕๐ ๘๐๑/๒๕๒๑ นธ.๔ (สุไหงปาด)ี 

นธ.๗ (สุคิริน) 

นธ.๕ (แวง้) 

๑๕ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาลูโบ๊ะลาเซาะ ผดุงมาตร, 

ร่มไทร 

จะแนะ, 

สุคิริน 

๑๓,๑๒๕ ๙๑๗/๒๕๒๓ นธ.๖ (จะแนะ) 

นธ.๗ (สุคิริน) 

๑๖ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาฝั่งขวาแมน่้ าสายบุรี ร่มไทร,เกียร์ สุคิริน ๘,๑๒๕ ๑,๒๒๖/๒๕๓๒ นธ.๗ (สุคิริน) 

     



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๑๑ 

 

บทที่ ๓ 

แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบ มำตรำส่วน ๑:๕๐๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๑๒ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๑๓ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๑๔ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๑๕ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๑๖ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๑๗ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๑๘ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๑๙ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๒๐ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๒๑ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๒๒ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๒๓ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๒๔ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๒๕ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๒๖ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๒๗ 

 

บทที่ ๔ 

ข้อมูลหน่วยงำนเกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ ที่ ๓๐๙ ป่ำโคกจะโก จังหวัดนรำธิวำส 

 

 
หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ กจิกรรม งบประมำณ หมำยเหต ุ

๑.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๓ (ระแงะ) ๑.กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

๘๘๖,๖๐๐  

๒.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๔ (สุไหงปาดี) ๑.กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

๗๓๐,๖๐๐  

๓.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๕ (แวง้) ๑.กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

๒๙๘,๖๐๐  

๔.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๖ (จะแนะ) ๑.กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

๑,๑๔๐,๘๘๐  

๕.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๗ (สุคิริน) ๑.กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

๖๗๐,๖๐๐  

๖.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๑๐ (ตากใบ) ๑.กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

๘๓๘,๖๐๐  

๗.สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดนราธวิาส ๑.กิจกรรมเพาะช ากล้าไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 

-เพาะช ากล้าไมท่ั้วไป 

-จัดท ากล้าไมข้นาดใหญ ่

-เพาะช ากล้าไมร้ะบบรากลอย 

๒.กิจกรรมโครงการเพาะช ากลา้ไม้เพื่อสง่เสริมความ

ร่วมมอืเครอืขา่ยภาครัฐ 

 

๖๑๓,๘๐๐ 

๒๕๙,๐๐๐ 

๔๘,๐๐๐ 

๙๒,๐๗๐ 

 

 

๒๒๐,๐๐ กลา้ 

๓๕,๐๐๐ กล้า 

๒๔,๐๐๐ กล้า 

๓๓,๐๐๐ กลา้ 

 

๘.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าลุม่น้ าบางนราแปลง ที่ ๒ ท่ี ๑  

จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม  

-บ ารุงรักษาป่าปีท่ี ๒ 

-จัดท าแนวกันไฟ 

 

๓๘๖,๐๐๐ 

๗,๕๐๐ 

 

๓๘๖ ไร่ 

๑.๕ กิโลเมตร 

๙.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าโคกไมเ้รือ ที่ ๑ จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม  

-บ ารุงรักษาป่าปีท่ี ๒ 

-จัดท าแนวกันไฟ 

 

๗๖๙,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๐ 

 

๗๖๙ ไร่ 

๕ กิโลเมตร 

 
 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๒๘ 

 

 

 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ กจิกรรม งบประมำณ หมำยเหต ุ

๑๐.แปลงปลูกปา่วันตน้ไม้ประจ าปขีองชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๐ อ าเภอเมอืง จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 

-บ ารุงรักษาป่าปีท่ี ๗-๑๐ 

 

๙,๖๐๐ 

 

๒๐ ไร่ 

๑๑.โครงการนอ้มเกล้าสดุด ี๘๔ พรรษาฯ 

จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 

-บ ารุงรักษาป่าปีท่ี ๒-๖ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑ ไร่ 

๑๒.ศูนยจ์ัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี ๓๐๙ 

ป่าโคกจะโก จังหวัดนราธวิาส 

๑.โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ๑๐๐,๒๓๕ ๑๖ ป่า 

๑๓.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าโคกไมเ้รือ ที่ ๑ จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมบ ารุงป่าปีท่ี ๒(เงินนอกงบประมาณ) 

-ปลูกปา่ปท่ีี ๒ 

 

๓๐๖,๐๐๐ 

 

๓๐๐ ไร่ 

๑๔.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าโคกไมเ้รือ ที่ ๑ จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า(เงินนอกงบประมาณ) 

-ปลูกปา่ทั่วไป 

 

๑,๑๗๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐ ไร่ 

๑๕.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ (สุไหงปาด)ี ท่ี ๑  

จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า(เงินนอกงบประมาณ) 

-ปลูกปา่ทั่วไป 

 

๑,๑๗๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐ ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๒๙ 

 

อัตรำก ำลัง บุคลำกรของทุกหน่วยงำน/โครงกำร/กิจกรรมกรมป่ำไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบของ 

ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ ที่ ๓๐๙ ป่ำโคกจะโก จังหวัดนรำธิวำส 

 

หน่วยงำนในพื้นที่

รับผดิชอบ 

กจิกรรม งบประมำณป ี

๒๕๕๘ 

รำยละเอียด ข้ำรำชกำร 

(คน) 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

(คน) 

พนักงำนรำชกำร 

(คน) 

จ้ำงเหมำบริกำร 

(คน) 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 

(คน) 

รวม 

๑.หนว่ยป้องกันรักษาป่า 

ท่ี นธ.๓ (ระแงะ) 

๑.กิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

๘๘๖,๖๐๐  ๑ ๒ ๔ ๕ - ๑๒ 

๒.หนว่ยป้องกันรักษาป่า 

ท่ี นธ.๔ (สุไหงปาดี) 

๑.กิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

๒.กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 

-บ ารุงรักษาป่าปีท่ี ๒-๖ 

-จัดท าแนวกันไฟ 

๗๓๐,๖๐๐ 

 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๒๐๐ ไร่ 

๒ กิโลเมตร 

- 

 

 

- 

๓ 

 

 

๑ 

๔ 

 

 

- 

๔ 

 

 

- 

- 

 

 

๕ 

๑๑ 

 

 

๖ 

๓.หนว่ยป้องกันรักษาป่า 

ท่ี นธ.๕ (แวง้) 

๑.กิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

๒๙๘,๖๐๐  ๑ ๒ ๖ - - ๙ 

๔.หนว่ยป้องกันรักษาป่า 

ท่ี นธ.๖ (จะแนะ) 

๑.กิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

๑,๑๔๐,๘๘๐  - ๒ ๒ ๗ - ๑๑ 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๓๐ 

 

 

หน่วยงำนในพื้นที่

รับผดิชอบ 

กจิกรรม งบประมำณป ี

๒๕๕๘ 

รำยละเอียด ข้ำรำชกำร 

(คน) 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

(คน) 

พนักงำนรำชกำร 

(คน) 

จ้ำงเหมำบริกำร 

(คน) 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 

(คน) 

รวม 

๕.หนว่ยป้องกันรักษาป่า 

ท่ี นธ.๗ (สุคิริน) 

๑.กิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

๖๗๐,๖๐๐  - ๒ ๔ ๓ - ๙ 

๖.หนว่ยป้องกันรักษาป่า 

ท่ี นธ.๑๐ (ตากใบ) 

๑.กิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 

๘๓๘,๖๐๐  - ๓ ๓ ๕ - ๑๑ 

๗.สถานีเพาะช ากล้าไม้

จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมเพาะช ากล้าไมเ้พื่อเพิ่ม

พื้นท่ีสเีขียว 

-เพาะช ากล้าไมท่ั้วไป 

-จัดท ากล้าไมข้นาดใหญ ่

-เพาะช ากล้าไมร้ะบบรากลอย 

๒.กิจกรรมโครงการเพาะช ากลา้

ไม้เพื่อสง่เสริมความร่วมมอื

เครอืขา่ยภาครัฐ 

 

 

๖๑๓,๘๐๐ 

๒๕๙,๐๐๐ 

๔๘,๐๐๐ 

๙๒,๐๗๐ 

 

 

 

 

๒๒๐,๐๐ กลา้ 

๓๕,๐๐๐ กล้า 

๒๔,๐๐๐ กล้า 

๓๓,๐๐๐ กลา้ 

 

 

 

๑ 

 

 

- ๑ - ๓๑ ๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๓๑ 

 

 
 

หน่วยงำนในพื้นที่

รับผดิชอบ 

กจิกรรม งบประมำณป ี

๒๕๕๘ 

รำยละเอียด ข้ำรำชกำร 

(คน) 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

(คน) 

พนักงำนรำชกำร 

(คน) 

จ้ำงเหมำบริกำร 

(คน) 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 

(คน) 

รวม 

๘.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่า

สงวนแห่งชาติ  

ป่าลุม่น้ าบางนราแปลง 

ท่ี ๒ ท่ี ๑  

จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม  

-บ ารุงรักษาป่าปีท่ี ๒ 

-จัดท าแนวกันไฟ 

 

๓๗๒,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๓๗๒ ไร่ 

๔ กิโลเมตร 

๑ - - - ๗ ๘ 

๙.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่า

สงวนแห่งชาติ  

ป่าโคกไมเ้รือ ที่ ๑ 

จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม  

-บ ารุงรักษาป่าปีท่ี ๒ 

-จัดท าแนวกันไฟ 

 

๗๔๓,๐๐๐ 

๓๕,๐๐๐ 

 

๗๔๓ ไร่ 

๗ กิโลเมตร 

๑ - - - ๑๗ ๑๘ 

๑๐.แปลงปลูกปา่วัน

ตน้ไม้ประจ าปขีองชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๐ อ าเภอเมอืง 

จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 

-บ ารุงรักษาป่าปีท่ี ๗-๑๐ 

 

๙,๖๐๐ 

 

๒๐ ไร่ 

๑ - - - ๑ ๒ 

๑๑.โครงการนอ้มเกล้า

สดุด ี๘๔ พรรษาฯ 

จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 

-บ ารุงรักษาป่าปีท่ี ๒-๖ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑ ไร่ 

๑ - - - ๑ ๒ 

๑๒.ศูนยจ์ัดการกลุ่มป่า

สงวนแห่งชาติ ท่ี ๓๐๙ 

ป่าโคกจะโก จังหวัด

นราธวิาส 

๑.โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ ๑๐๐,๒๓๕  ๒ ๑๐ ๑๗ - - ๓๐ 

๑๑ หน่วยงำน รวมทั้งสิ้น ๗,๑๓๑,๖๐๐ - ๙ ๒๕ ๔๑ ๒๔ ๖๒ ๑๖๑ 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๓๒ 

 

 

 

หน่วยงำนในพื้นที่

รับผดิชอบ 

กจิกรรม งบประมำณป ี

๒๕๕๘ 

รำยละเอียด ข้ำรำชกำร 

(คน) 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

(คน) 

พนักงำนรำชกำร 

(คน) 

จ้ำงเหมำบริกำร 

(คน) 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 

(คน) 

รวม 

๑.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่า

สงวนแห่งชาติ  

ป่าโคกไมเ้รือ ที่ ๑ 

จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมบ ารุงป่าปีท่ี ๒(เงินฝาก

เพื่อบูรณะทรัพย์สนิฯ) 

-ปลูกปา่ปท่ีี ๒ 

 

 

๓๐๖,๐๐๐ 

 

 

๓๐๐ ไร่ 

๑ - - - ๖ ๗ 

๒.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่า

สงวนแห่งชาติ  

ป่าโคกไมเ้รือ ที่ ๑ 

จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า(เงิน

ฝากเพื่อบูรณะทรัพยส์ินฯ) 

-ปลูกปา่ทั่วไป 

 

 

๑,๑๗๐,๐๐๐ 

 

 

๓๐๐ ไร่ 

๑ - - - ๓๐ ๓๑ 

๓.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่า 

ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔  

(สุไหงปาด)ี ท่ี ๑  

จังหวัดนราธวิาส 

๑.กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า(เงิน

ฝากเพื่อบูรณะทรัพยส์ินฯ) 

-ปลูกปา่ทั่วไป 

 

 

๑,๑๗๐,๐๐๐ 

 

 

๓๐๐ ไร่ 

๑ - - - ๓๐ ๓๑ 

๓ หน่วยงำน รวมทั้งสิ้น ๒,๖๔๖,๐๐๐ ๙๐๐ ไร ่ ๓ - - - ๖๖ ๖๙ 

 

 

 

 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๓๓ 

 

ส ำรวจรำยชื่อ ข้ำรำชกำร สังกัดหน่วยงำน/โครงกำร/กิจกรรมกรมป่ำไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบของ 

ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ ที่ ๓๐๙ ป่ำโคกจะโก จังหวัดนรำธิวำส(งบปกติกรมป่ำไม้) 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ ชื่อข้ำรำชกำร ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ ไอดไีลน์/อเีมล ์

๑.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๓ (ระแงะ) นายสรธร  เพชรแก้วเพชร เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ๐๘๖-๙๐๕๗๗๖๓  

๒.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๔ (สุไหงปาด)ี นายสิทธิพล  ทองค า พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

(ท าหน้าท่ีหัวหนา้หน่วยฯ) 

๐๘๑-๘๙๗๐๐๔๑  

๓.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๕ (แวง้) นายสมพร  สุขเกือ้ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ๐๘๖-๙๔๗๔๕๙๒  

๔.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ท่ี นธ.๖ (จะแนะ) นายสรธร  เพชรแก้วเพชร เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ๐๘๑-๗๔๘๕๒๐๓  

๕.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๗ (สุคิริน) นายอาทร  เดิมหมวก พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

(ท าหน้าท่ีหัวหนา้หน่วยฯ) 

๐๘๗-๒๘๗๖๗๔๔  

๖.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๑๐ (ตากใบ) นายยาบดีี  กุเวกามา พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

(ท าหน้าท่ีหัวหนา้หน่วยฯ) 

๐๘๙-๒๙๓๒๙๖๓  

๗.สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดนราธวิาส นายวรวทิย ์ไอยรากาญจนกุล เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ๐๘๙-๗๓๙๐๐๒๙  

๘.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าลุม่น้ าบางนราแปลง ที่ ๒ ท่ี ๑  

จังหวัดนราธวิาส 

นายพนิัย  ทองเป็นแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ๐๘๙-๗๓๙๐๐๒๙  

๙.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าโคกไมเ้รือ ที่ ๑ จังหวัดนราธวิาส 

นายวรวทิย ์ไอยรากาญจนกุล เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ๐๘๙-๗๓๙๐๐๒๙  

๑๐.แปลงปลูกปา่วันตน้ไม้ประจ าปขีองชาติ 

 พ.ศ.๒๕๕๐ อ าเภอเมอืง จังหวัดนราธวิาส 

นายพนิัย  ทองเป็นแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ๐๘๙-๗๓๙๐๐๒๙  

๑๑.โครงการนอ้มเกล้าสดุด ี๘๔ พรรษาฯ  

จังหวัดนราธวิาส 

นายพนิัย  ทองเป็นแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ๐๘๙-๕๙๖๑๑๑๐  

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๓๔ 

 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ ชื่อข้ำรำชกำร ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ ไอดไีลน์/อเีมล ์

๑๒.ศูนยจ์ัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี ๓๐๙ ป่า

โคกจะโก จังหวัดนราธวิาส 

นายอดุลย ์ ดอมิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ๐๘๑-๘๙๘๕๗๓๕  

 

 

ส ำรวจรำยชื่อ ข้ำรำชกำร สังกัดหน่วยงำน/โครงกำร/กิจกรรมกรมป่ำไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบของ 

ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ ที่ ๓๐๙ ป่ำโคกจะโก จังหวัดนรำธิวำส(เงินนอกงบประมำณ) 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ ชื่อข้ำรำชกำร ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ ไอดไีลน์/อเีมล ์

๑.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าโคกไมเ้รือ ที่ ๑ จังหวัดนราธวิาส 

นายวรวทิย ์ไอยรากาญจนกุล เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ๐๘๙-๗๓๙๐๐๒๙  

๒.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าโคกไมเ้รือ ที่ ๑ จังหวัดนราธวิาส 

นายวรวทิย ์ไอยรากาญจนกุล เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ๐๘๙-๗๓๙๐๐๒๙  

๓.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ (สุไหงปาด)ี ท่ี ๑  

จังหวัดนราธวิาส 

นายพนิัย  ทองเป็นแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ๐๘๖-๙๔๗๔๕๙๒  

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๓๕ 

 

 

รำยชื่อ ลูกจ้ำงประจ ำ สังกัดหน่วยงำน/โครงกำร/กิจกรรมกรมป่ำไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบของ 

ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ ที่ ๓๐๙ ป่ำโคกจะโก จังหวัดนรำธิวำส 
 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ ชื่อลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ ไอดไีลน์/อเีมล ์

๑.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๓ (ระแงะ) ๑.นายทนง  เดน่หยา 

๒.นายอับดุลกอเดร์  วาเตะ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

๘๖-๙๖๙๖๕๑๒ 

- 

 

๒.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๔ (สุไหงปาด)ี ๑.นายสิทธิพล  ทองค า 

๒.นายวัลลบ  ทองจารุแข 

๓.นายมะปี  มะดิง 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

๐๘๑-๘๙๗๐๐๔๑ 

๐๘๖-๙๖๗๖๙๓๗ 

๐๘๖-๙๖๔๗๘๓๑ 

 

๓.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๕ (แวง้) ๑.นายชนนิทร์  เจ๊ะอารง 

๒.นายมะรูดงิ  บินอับดุลรอแม 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

๐๘๑-๑๘๙๗๑๗๔ 

๐๘๙-๒๙๔๑๘๑๑ 

 

๔.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๖ (จะแนะ) ๑.นายตอปา  แซะ 

๒.นายศรีเวยีง  ชุมไชโย 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

๐๘๑-๗๔๘๕๒๐๓ 

- 

 

๕.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๗ (สุคิริน) ๑.นายส าเร็จ  กล้าถึง 

๒.นายอับดุลฮาลิมลอเด็ง 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

๐๘๗-๒๘๗๖๗๔๔ 

๐๘๑-๐๙๖๖๖๒๙ 

 

๖.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๑๐ (ตากใบ) ๑.นายยาบดีี  กุเวกามา 

๒.นายทิม  ทองบุญยัง 

๓.นายจุมพจน์  สิทธิชัย 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานขับรถยนต์  ส.๒ 

๐๘๙-๒๙๓๒๙๖๓ 

๐๘๙-๙๗๒๔๗๑๕ 

๐๘๙-๒๙๙๐๖๕๐ 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๓๖ 

 

 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ ชื่อลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ ไอดไีลน์/อเีมล ์

๗.ศูนยจ์ัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ท่ี ๓๐๙ 

ป่าโคกจะโก จังหวัดนราธวิาส 

๑.นายสิทธิพล  ทองค า 

๒.นายวีที  แมส ิ

๓.นายยาบดีี  กุเวกามา 

๔.นายตอปา  แซะ 

๕.นายมะปี  มะดิง 

๖.นายอับดุลกอเดร์  วาเตะ 

๗.นายอาทร  เดิมหมวก 

๘.นายประวิตร์  สามกรม 

๙.นายมะรูดงิ  บินอับดุลรอแม 

๑๐.นายอับดุลฮาลิมลอเด็ง 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานขับรถยนต์  ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

พนักงานพิทักษป่์า ส.๒ 

๐๘๑-๘๙๗๐๐๔๑ 

๐๘๑-๔๗๙๑๔๑๑ 

๐๘๙-๒๙๓๒๙๖๓ 

๐๘๑-๗๔๘๕๒๐๓ 

๐๘๖-๙๖๔๗๘๓๑ 

- 

๐๘๑-๙๖๓๑๖๑๙ 

๐๘๙-๒๙๔๓๔๒๐ 

๐๘๙-๒๙๔๑๘๑๑ 

๐๘๑-๐๙๖๖๖๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๓๗ 

 

รำยชื่อ พนักงำนรำชกำร  สังกัดหน่วยงำน/โครงกำร/กิจกรรม ปฏิบัติงำนในพื้นที่รับผิดชอบของ 

ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ ที่ ๓๐๙ ป่ำโคกจะโก จังหวัดนรำธิวำส 
 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ ชื่อพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ ไอดไีลน์/อเีมล ์

๑.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๓ (ระแงะ) ๑.นายเจรญิ  พุฒยืน 

๒.นายปาอิส  เจ๊ะเต๊ะ 

๓.นายสุไฮมิน  มาจ า 

๔.นายศักดา  นันทจันทร์ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

๐๘๔-๘๕๕๓๙๒๖ 

๐๘๕-๐๘๐๔๖๕๖ 

๐๘๖-๙๕๙๕๒๙๙ 

๐๘๒-๔๓๘๓๖๘๐ 

 

๒.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๔ (สุไหงปาด)ี ๑.นายสมมาศ  แก้วเมฆ 

๒.นายสุคิน  เมฆรัตน์ 

๓.นายสายูตี  บินอาแวโซ๊ะ 

๔.นายชลาวัน  วาพา 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

๐๘๐-๔๒๒๓๐๘๖ 

๐๘๗-๔๓๔๑๑๐๘ 

๐๘๖-๒๒๘๘๑๑๑ 

- 

 

๓.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๕ (แวง้) ๑.นายสมพงคเ์บ็ญจา 

๒.นายอารมานบรอเฮง 

๓.นายซาการียา  ดือราแม 

๔.นายอาหามะ  ยาคอ 

๕.นายอาหามิ  หะม ุ

๖.นายชัยรัตน์  กาละเดมิ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

ผู้ช่วยพนักงานพทัิกษป่์า 

ผู้ช่วยพนักงานพทัิกษป่์า 

ผู้ช่วยพนักงานพทัิกษป่์า 

ผู้ช่วยพนักงานพทัิกษป่์า 

๐๘๗-๓๙๕๐๓๕๓ 

- 

๐๘๑-๗๙๘๑๘๔๙ 

๐๖๑-๐๖๗๓๕๕๐ 

๐๘๖-๒๘๗๐๘๔๑ 

๐๘๐-๘๗๔๔๐๑๓ 

 

๔.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๖ (จะแนะ) นายอัลซู  ดือรานิง 

นายปริญญา  กลับรินทร์ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

๐๘๖-๒๘๘๐๔๐๖ 

๐๘๙-๒๙๖๐๔๕๙ 

 

 

 

 
 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๓๘ 

 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ ชื่อพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ ไอดไีลน์/อเีมล ์

๕.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๗ (สุคิริน) ๑.นายมูอ ามัด  สะมะแอ 

๒.นายวิชิต  มะเอยีด 

๓.นายอีลยีัส  สะแปอิง 

๔.นางจุฑามาศ  มะเอียด 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

- 

- 

- 

- 

 

๖.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๑๐ (ตากใบ) ๑.นายนิมิต  สุวรรณพงษ์ 

๒.นายนเรศ  แดงคง 

๓.นายอับดุลมานะ๊  อุเซ็ง 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

- 

๐๘๙-๘๗๙๕๔๖๗ 

๐๘๕-๔๔๕๕๔๑๕ 

 

๗.สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดนราธวิาส นายแวฮาเล็ง  แวยูน ุ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร   

๗.ศูนยจ์ัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ท่ี ๓๐๙ 

ป่าโคกจะโก จังหวัดนราธวิาส 

๑.นายอภนิันท์  มะมิง 

๒.นายวัฒนา  จันทร์หอม 

๓.นายกูมายีเด็งตวันโซะ 

๔.นางรุสนนีาแว 

๕.นางสาวจุฑาทพิย์  หะยะมิน 

๖.นางสาวคอรีเยาะ  ดอเลาะ 

๗.นายอัลซู  ดือรานิง 

๘.นายปริญญา  กลับรินทร์ 

๙.นายสันต์  สือรี 

๑๐.นายนเรศ  แดงคง 

๑๑.นายนิรันดร์  อูมา 

๑๒.นายสาลี  ยิ้มยวน 

๑๓.นายอับดุลลาหเ์จ๊ะโด 

๑๔.นางสาววนิดา  วารีวะนิช 

๑๕.นางสาวพันทิพย ์ นราวงศ ์

เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.๓) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

เจ้าหนา้ที่การเกษตร 

เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล 

เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล 

เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.๓) 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

นติกิร 

เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

นายช่างส ารวจ 

เจ้าหนา้ที่การเกษตร 

นักวชิาการเผยแพร่ 

เจ้าหนา้ที่คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล 

๐๙๑-๐๙๙๙๔๘๗ 

๐๘๑-๖๙๘๙๖๔๕ 

๐๘๗-๒๘๕๖๒๒๔ 

๐๘๙-๖๕๗๖๐๑๔ 

๐๘๙-๒๙๘๑๐๖๗ 

๐๘๙-๗๓๙๐๐๒๙ 

๐๘๖-๒๘๘๐๔๐๖ 

๐๘๙-๒๙๖๐๔๕๙ 

๐๘๙-๑๒๗๙๑๔๑ 

๐๘๙-๘๗๙๕๔๖๗ 

๐๘๖-๙๖๙๐๔๑๑ 

๐๘๑-๐๙๗๒๔๙๖ 

๐๘๑-๗๙๘๕๐๒๐ 

๐๘๙-๙๗๖๒๗๘๑ 

๐๘๙-๗๓๒๔๑๓๘ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๓๙ 

 

ส ำรวจวัสดุ/ครุภัณฑ์  ของหน่วยงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ปฏิบัติงำนในพื้นที่รับผิดชอบของ 

ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ ที่ ๓๐๙ ป่ำโคกจะโก จังหวัดนรำธิวำส 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ วัสด/ุครุภณัฑ์/ครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้ำง หมำยเหต ุ

๑.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๓ (ระแงะ) ๑.ซูซูกิ รุน่ โชกันหัวฉีดขนาด 125 CC (รถจักรยานยนต์) 

๒.Fuji Mini UPS รุ่น GX200 700 VA (เครื่องส ารองไฟฟา้) 

๓.Fuji (เครื่องคอมพวิเตอร์) 

๔.Epson (เครื่องพิมพ)์ 

๕.PANASONIC รุ่น DMC-FTA (กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบม ีGPS) 

๖.เสื้อเกราะกันกระสุน 

๗.มอสเบิกร์ (ปืนลูกซองยาว) 

๘.บรรทุกเล็ก/โตโยตา้ 

๙.จักรยานยนต์/ฮอนดา้ 

๑๐.จักรยานยนต์/ซูซูก ิ

๑๑.อาคารท่ีท าการแบบคอนกรีต 2 ชัน้ 

๑๒.บ้านพักข้นราชการระดับ 1-2 จ านวน 1 หลัง 

๑๓.บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จ านวน 1 หลัง 

๑๔.บ้านพักคนงานแฝด 2 ครอบครัว จ านวน 2 หลัง 

๑๕.เสาอากาศวิทยุชนดิ 3 เหลี่ยม ขนาดความสูง  45  เมตร 

๑๖.เสาธงสูง  12  เมตร จ านวน 1 เสา 

๑๗.โรงจอดรถ  จ านวน 1 โรง 

๑๘.บ่อน้ า จ านวน  1 บ่อ 

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ช ารุดใช้การไม่ได ้

ช ารุดใช้การไม่ได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๔๐ 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ วัสด/ุครุภณัฑ์/ครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้ำง หมำยเหต ุ

๒.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๔ (สุไหงปาด)ี ๑.Magellan รุ่น Trition300(เครื่องมือหาพิกัดดว้ยสัญญาดาวเทียม (GPS) 

๒.เครื่องสแกนเนอร์ 

๓.PANASONIC รุ่น DMC-FTA(กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบม ีGPS) 

๔.เสื้อเกราะกันกระสุน 

๕.บรรทุก/โตโยตา้ 

๖.บรรทุกเล็ก/โตโยตา้ 

๗.จักรยานยนต์/ฮอนดา้ 

๘.อาคารท่ีท าการแบบคอนกรีต 2 ชัน้ 

๙.บ้านพักข้นราชการระดับ 1-2 จ านวน 1 หลัง 

๑๐.บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จ านวน 1 หลัง 

๑๑.บ้านพักคนงานแฝด 2 ครอบครัว จ านวน 2 หลัง 

๑๒.เสาอากาศวิทยุชนดิ 3 เหลี่ยม ขนาดความสูง  45  เมตร 

๑๓.เสาธงสูง  12  เมตร จ านวน 1 เสา 

๑๔.โรงจอดรถ  จ านวน 1 โรง 

๑๕.บ่อน้ า จ านวน  1 บ่อ 

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ช ารุดใช้การไม่ได ้

ช ารุดใช้การไม่ได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

๓.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๕ (แวง้) ๑.Fuji Mini UPSรุ่น GX200 700 VA(เครื่องส ารองไฟฟา้) 

๒.Fuji (เครื่องคอมพวิเตอร์) 

๓.Epson (เครื่องพิมพ)์ 

๔.PANASONIC รุ่น DMC-FTA(กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบม ีGPS) 

๕.เสื้อเกราะกันกระสุน 

๖.บรรทุก/อซีูซุ 

๗.บรรทุก/โตโยตา้ 

๘.จักรยานยนต์/ฮอนดา้ 

๙.จักรยานยนต์/ยามาฮ่า 

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ช ารุดใช้การไม่ได ้

ช ารุดใช้การไม่ได ้

ช ารุดใช้การไม่ได ้



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๔๑ 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ วัสด/ุครุภณัฑ์/ครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้ำง หมำยเหต ุ

 ๑๐.อาคารท่ีท าการแบบคอนกรีต 2 ชัน้ 

๑๑.บ้านพักข้นราชการระดับ 1-2 จ านวน 1 หลัง 

๑๒.บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จ านวน 1 หลัง 

๑๓.บ้านพักคนงานแฝด 2 ครอบครัว จ านวน 2 หลัง 

๑๔.เสาอากาศวิทยุชนดิ 3 เหลี่ยม ขนาดความสูง  45  เมตร 

๑๕.เสาธงสูง  12  เมตร จ านวน 1 เสา 

๑๖.โรงจอดรถ  จ านวน 1 โรง 

๑๗.บ่อน้ า จ านวน  1 บ่อ 

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

๔.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๖ (จะแนะ) ๑.Magellan รุ่น Trition300(เครื่องมือหาพิกัดดว้ยสัญญาดาวเทียม (GPS) 

๒.Dell รุ่น Vostro 230JRS892S(เครื่องคอมพวิเตอร์) 

๓.Dell รุ่น E1911 (จอภาพสี)CNOCGJ4M6418015B3Q7S 

๔.SAMSUNG รุ่น ML-2580NZ2MDBABB500158(เครื่องพิมพแ์บบเลเซอร์) 

๕.CBC รุ่น PG-850E101011372(เครื่องส ารองไฟ) 

๖.เครื่องสแกนเนอร์PANASONIC รุ่น DMC-FTA(กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบม ีGPS) 

๗.เสื้อเกราะกันกระสุน 

๘.มอสเบิกร์ (ปืนลูกซองยาว)  3  กระบอก 

๙.บรรทุก2ตัน4ล้อ/อซีูซุ 

๑๐.จักรยานยนต์/ซูซูก ิ

๑๑.อาคารท่ีท าการแบบคอนกรีต 2 ชัน้ 

๑๒.บ้านพักข้นราชการระดับ 1-2 จ านวน 1 หลัง 

๑๓.บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จ านวน 1 หลัง 

๑๔.บ้านพักคนงานแฝด 2 ครอบครัว จ านวน 2 หลัง 

๑๕.เสาอากาศวิทยุชนดิ 3 เหลี่ยม ขนาดความสูง  45  เมตร 

๑๖.เสาธงสูง  12  เมตร จ านวน 1 เสา 

๑๗.โรงจอดรถ  จ านวน 1 โรง 

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ช ารุดใช้การไม่ได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๔๒ 

 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ วัสด/ุครุภณัฑ์/ครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้ำง หมำยเหต ุ

๕.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๗ (สุคิริน) ๑.Garmin รุ่น EtrexLegand(เครื่องมือหาพิกัดดว้ยสัญญาดาวเทียม (GPS) 

๒.Fuji Mini UPSรุ่น GX200 700 VA(เครื่องส ารองไฟฟา้) 

๓.Fuji (เครื่องคอมพวิเตอร์) 

๔.Epson (เครื่องพิมพ)์ 

๕.PANASONIC รุ่น DMC-FTA(กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบม ีGPS) 

๖.เสื้อเกราะกันกระสุน 

๗.บรรทุก2ตัน4ล้อ/อซีูซุ 

๘.จักรยานยนต์/ยามาฮ่า 

๙.อาคารท่ีท าการแบบคอนกรีต 2 ชัน้ 

๑๐.บ้านพักข้นราชการระดับ 1-2 จ านวน 1 หลัง 

๑๑.บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จ านวน 1 หลัง 

๑๒.บ้านพักคนงานแฝด 2 ครอบครัว จ านวน 2 หลัง 

๑๓.เสาอากาศวิทยุชนดิ 3 เหลี่ยม ขนาดความสูง  45  เมตร 

๑๔.เสาธงสูง  12  เมตร จ านวน 1 เสา 

๑๕.โรงจอดรถ  จ านวน 1 โรง 

๑๖.บ่อน้ า จ านวน  1 บ่อ 

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ช ารุดใช้การไม่ได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

๖.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๑๐ (ตากใบ) ๑.Magellan รุ่น Trition300(เครื่องมือหาพิกัดดว้ยสัญญาดาวเทียม (GPS) 

๒.Garmin รุ่น EtrexLegand(เครื่องมือหาพิกัดดว้ยสัญญาดาวเทียม (GPS) 

๓.Garmin รุ่น eTrex30 Thai(เครื่องมือหาพิกัดดว้ยสัญญาดาวเทียม (GPS) 

๔.Fuji Mini UPSรุ่น GX200 700 VA(เครื่องส ารองไฟฟา้) 

๕.Fuji (เครื่องคอมพวิเตอร์) 

๖.Epson (เครื่องพิมพ)์ 

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๔๓ 

 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ วัสด/ุครุภณัฑ์/ครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้ำง หมำยเหต ุ

 ๗.PANASONIC รุ่น DMC-FTA(กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบม ีGPS) 

๘.เสื้อเกราะกันกระสุน 

๙สรรพาวุธ (ปืนลูกซองยาว) 2 กระบอก 

๑๐.กระบะส าเร็จรูป/อซีูซ ุ

๑๑.จักรยานยนต์/ยามาฮ่า 

๑๒.จักรยานยนต์/ซูซูก ิ
๑๓.อาคารท่ีท าการแบบคอนกรีต 2 ชัน้ 

๑๔.บ้านพักข้นราชการระดับ 1-2 จ านวน 1 หลัง 

๑๕.บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จ านวน 1 หลัง 

๑๖.บ้านพักคนงานแฝด 2 ครอบครัว จ านวน 2 หลัง 

๑๗.เสาอากาศวิทยุชนดิ 3 เหลี่ยม ขนาดความสูง  45  เมตร 

๑๘.เสาธงสูง  12  เมตร จ านวน 1 เสา 

๑๙.โรงจอดรถ  จ านวน 1 โรง 

๒๐.บ่อน้ า จ านวน  1 บ่อ 

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ช ารุดใช้การไม่ได ้

ช ารุดใช้การไม่ได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

๗.สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดนราธวิาส อาคารส านักงาน จ านวน 1 หลัง 

รถกระบะตอนครึ่งโตโยตา้วโีก้แชมป์  ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

ใชก้ารได ้

ใชก้ารได ้

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๔๔ 

 

 

พิกัด ที่ตั้ง  ของหน่วยงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ปฏิบัติงำนในพื้นที่รับผิดชอบของ 

ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ ที่ ๓๐๙ ป่ำโคกจะโก จังหวัดนรำธิวำส 

 

หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบ พิกัดที่ต้ัง (X) พิกัดที่ต้ัง (Y) ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั 

๑.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๓ (ระแงะ) ๘๐๒๑๓๘ ๖๙๖๗๘๘ ตันหยงมัส ระแงะ นราธวิาส 

๒.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๔ (สุไหงปาด)ี ๘๑๒๗๐๖ ๖๘๕๙๗๗ ปะลุร ู สุไหงปาด ี นราธวิาส 

๓.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๕ (แวง้) ๘๑๙๓๔๔ ๖๔๙๑๖๕ โล๊ะจูด แวง้ นราธวิาส 

๔.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๖ (จะแนะ) ๘๑๒๖๙๔ ๖๘๕๙๖๓ บูก๊ต เจาะไอร้อง นราธวิาส 

๕.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๗ (สุคิริน) ๘๐๐๗๖๒ ๖๔๑๗๙๒ โตะ๊โมะ สุคิริน นราธวิาส 

๖.หนว่ยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.๑๐ (ตากใบ) ๘๒๕๑๙๑ ๖๙๖๔๖๖ ไพรวัน ตากใบ นราธวิาส 

๗.สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดนราธวิาส ๘๒๕๕๑๑ ๖๙๖๓๒๐ ไพรวัน ตากใบ นราธวิาส 

๘.ศูนยจ์ัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี ๓๐๙ 

ป่าโคกจะโก จังหวัดนราธวิาส 

๐๘๒๔๘๕๔ ๐๖๙๖๔๘๓ ไพรวัน ตากใบ นราธวิาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๔๕ 

 

บทที่ ๕ 

แผนที่ท้ำยกฎกระทรวง 

 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๔๖ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๔๘ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๔๙ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๕๐ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๕๑ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๕๒ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๕๓ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๕๔ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๕๕ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๕๖ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๕๗ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๕๘ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๕๙ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๖๐ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๖๑ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๖๒ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๖๓ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๖๔ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๖๕ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๖๖ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๖๗ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๖๘ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๖๙ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๗๐ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๗๑ 

 

 
 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๗๒ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๗๓ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๗๔ 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๗๖ 

 

 
 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๗๗ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ศนูยจ์ดัการกลุม่ปา่สงวนแหง่ชาติที ่309 ปา่โคกจะโกจงัหวดันราธวิาส 

ศนูยจ์ดัการกลุม่ปา่สงวนแหง่ชาติที ่309 ปา่โคกจะโกจงัหวดันราธวิาส 

ศนูยจ์ดัการกลุม่ปา่สงวนแหง่ชาติที ่309 ปา่โคกจะโกจงัหวดันราธวิาส 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๗๘ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
๑.ป้ำยป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำไอย์สะเตยีร์จังหวัดนรำธิวำส 

เห็ดถว้ย 

ส้มแขก 

รังแข 

ศนูยจ์ดัการกลุม่ปา่สงวนแหง่ชาติที ่309 ปา่โคกจะโกจงัหวดันราธวิาส 

ศนูยจ์ดัการกลุม่ปา่สงวนแหง่ชาติที ่309 ปา่โคกจะโกจงัหวดันราธวิาส 

ศนูยจ์ดัการกลุม่ปา่สงวนแหง่ชาติที ่309 ปา่โคกจะโกจงัหวดันราธวิาส 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๗๙ 

 

ที่ต้ัง   บ้ำนบำโงอซีำ  หมู่ท่ี  8ต ำบลบูกิ๊ต  อ ำเภอเจำะไอร้อง  จังหวัดนรำธิวำส 

 

 

 

 

 

 

๒.ป้ำยป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำเทอืกเขำกรือซอจังหวัดนรำธิวำส 

ที่ต้ัง   บ้ำนตือระ  หมูท่ี่ ๑  ต ำบลสำกอ  อ ำเภอสุไหงปำดี  จังหวัดนรำธิวำส 

พิกัดที่ต้ัง  47N  0810654  E  0663517  N 

 

 

 

 

 

๓.ป้ำยป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำโคกไม้เรือ จังหวัดนรำธิวำส 

ที่ต้ัง   บ้ำนตอหลัง  หมู่ที่  3  ต ำบลไพรวัน  อ ำเภอตำกใบ  จังหวัดนรำธิวำส 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๘๐ 

 

พิกัดที่ต้ัง   47N  825465  E  695881  N 

 

 

 

 

 

๔.ป้ำยป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำบูเก๊ะตำเว  แปลงท่ี ๑ จังหวัดนรำธิวำส 

ที่ต้ัง   บ้ำนเจำะไอร้อง  หมู่ที่ 1  ต ำบลจวบ  อ ำเภอเจำะไอร้อง  จังหวัดนรำธิวำส 

พิกัดที่ต้ัง   E 0690560    N  0808848 

 

 

 

 

 

๕.ป้ำยป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำบูเก๊ะตำเว  แปลงท่ี ๒ จังหวัดนรำธิวำส 

ที่ต้ัง   บ้ำนลำแลลูวะ  หมู่ท่ี ๗  ต ำบลริโก๋  อ ำเภอสุไหงปำดี  จังหวัดนรำธิวำส 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๘๑ 

 

พิกัดที่ต้ัง  47N  0814437 E  0671397  N 

 

 

 

 

 

๖.ป้ำยป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำลุ่มน้ ำบำงนรำ  แปลงที่ ๒ จังหวัดนรำธวิำส 

ที่ต้ัง   บ้ำนตำเซะ  หมูท่ี่  ๕  ต ำบลสุไหงปำดี  อ ำเภอสุไหงปำดี  จังหวัดนรำธิวำส 

พิกัดที่ต้ัง  47N  0824060  E  0675677  N 

 

 

 

 

 

๗.ป้ำยป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำบูเก๊ะตำมงจังหวัดนรำธิวำส 

ที่ต้ัง   บ้ำนโคกโก  หมู่ท่ี ๒ ต ำบลโต๊ะเด็ง  อ ำเภอสุไหงปำดี  จังหวัดนรำธิวำส 



ข้อมลูพืน้ฐานศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ ๓๐๙ ป่าโคกจะโก จงัหวดันราธิวาส หนา้ ๘๒ 

 

 

 

 

 

 


