สรุปผลการปฏิบัตงิ าน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับ

หมวดรำยจ่ำย

1

กิจกรรมจัดกำรที่ดินป่ ำไม้

2

กิจกรรมจัดกำรแนวเขตป่ ำสงวนแห่งชำติ

3

กิจกรรมสำรวจทรัพยำกรที่ดินและป่ ำไม้ เพื่อจัดทำข้ อมูลที่ดินและแผนที่

ปริมำณงำน ผลกำร
(จำนวน) ปฏิบตั ิงำน หน่วยนับ
2,620

3,105

รำย

27

27

กม.

9,000

9,579

ไร่

100

100

ระวำง

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (บำท)
ได้ รับ
%
เบิกจ่ำยสะสม
งบประมำณ
เบิกสะสม
2,052,800
349,400
801,700

คงเหลือยังไม่เบิกจ่ำย
(บำท)

%

2,052,752.85

100.00

47.15

0.00

348,817.80

99.83

582.20

0.17

801610.55

99.99

89.45

0.01

723,925.90

97.30

74.10

0.01

777,263.84

99.97

236.16

0.03

335,297.00

99.91

303.00

0.09

178,200.00

100.00

-

201,500.00

100.00

-

-

398,495.26

100.00

4.74

0.00

5,817,863.20

99.63

1,336.80

0.02

ขอบเขตที่ดินในพื ้นที่ป่ำไม้ ถำวร
4

กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐำนแผนที่โดยระบบดำวเทียม

5

ตรวจสอบพื ้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติเพื่อกำรจัดหำที่ดนิ ทำกินให้ ชมุ ชน

23,737

32,271

ไร่

6

จัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ ชมุ ชนในพื ้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ

15,258

15,258

ไร่

7

โครงกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรอนุญำตและตรวจติดตำม

2,900

2,668

ไร่

744,000
777,500.00
335,600
178,200

-

กำรใช้ ประโยชน์ที่ดินของรำษฎรที่ได้ รับอนุญำต
8

โครงกำรจัดกำรป่ ำสงวนแห่งชำติ

10

10

หมูบ่ ้ ำน

9

จัดทำแผนที่แนบท้ ำยกฎกระทรวงป่ ำสงวนแห่งชำติภำยหลังจัดทำแผนที่ฯ

234

581

ระวำง

รวมทังสิ
้ ้น

201,500
398,500
5,839,200

ลำดับที่

1

กิจกรรม/พืน้ ที่ดำเนินกำร

เป้ ำหมำย (รำย)

ผลกำรดำเนินงำน

1.1 ป่ ำท่ำชนะ

1,500

1.2 ป่ ำท่ำเคย ป่ ำคลองไทร ป่ ำมะลวน และป่ ำ
บำงงอน

300

1,639 รำย 1,983 แปลง
เนื ้อที่ 20,077-0-50 ไร่
356 รำย 406 แปลง
เนื ้อที่ 4,983-0-07 ไร่
เสร็จสิ ้นโครงกำร

จัดกำรที่ดนิ ป่ ำไม้
จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี

จังหวัดชุมพร
1.3 ป่ ำหนองห้ ำงและป่ ำเกำะเรื อโกลน

120

77 รำย 84 แปลง
เนื ้อที่ 423 ไร่
เสร็จสิ ้นโครงกำร

700

1,033 รำย 1,194 แปลง
เนื ้อที่ 8,420-3-31 ไร่

2,620

3,105

จังหวัดระนอง
1.4 ป่ ำลำเลียง

รวมทัง้ สิน้

ลำดับที่

กิจกรรม/พืน้ ที่ดำเนินกำร

เป้ ำหมำย (กิโลเมตร)

ผลกำรดำเนินงำน

2

จัดกำรแนวเขตป่ ำสงวนแห่ งชำติ

27

27

จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี
2.1 ป่ ำท่ำเคย ป่ ำคลองไทร ป่ ำมะลวน และป่ ำบำงงอน
ดำเนินกำรเสร็จสิ ้นแล้ ว

ลำดับที่
3

กิจกรรม/พืน้ ที่ดำเนินกำร

เป้ ำหมำย (ไร่ ) ผลกำรดำเนินงำน

สำรวจทรั พยำกรที่ดนิ และป่ ำไม้ เพื่อจัดทำข้ อมูลที่ดนิ และแผนที่ขอบเขต

ที่ดนิ ในพืน้ ที่ป่ำไม้ ถำวร
จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี
3.1 ป่ ำที่จะดำเนินกำรหมำยเลข 92

9,000

527 รำย 621 แปลง
เนื ้อที่ 9,579-2-85 ไร่

ลำดับที่

4

กิจกรรม/พืน้ ที่ดำเนินกำร

เป้ ำหมำย (ไร่ )

ผลกำรดำเนินงำน

ตรวจสอบพืน้ ที่ป่ำสงวนแห่ งชำติเพื่อกำรจัดหำที่ดนิ ทำกินให้ ชุมชน
จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี
4.1 ป่ ำทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟำ้ และคลองกงชัง

300
14 รำย 14 แปลง
เนื ้อที่ 77-3-40 ไร่
แปลงรวม เนื ้อที่ 78-1-35 ไร่

คทช.จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี ไม่เห็นชอบในกำรจัดที่ดินทำกินให้ ชมุ ชนตำมนโยบำยรัฐบำล
เนื่องจำกแปลงรำษฎร อยู่กระจำย ไม่ต่อเนื่อง
จังหวัดระนอง
4.2 ป่ ำคลองหัวเขียว และป่ ำคลองเกำะสุย

จังหวัดชุมพร
4.3 ป่ ำรับร่อและป่ ำสลุย

700
242 รำย 276 แปลง
เนื ้อที่ 676-0-21 ไร่
แปลงรวม เนื ้อที่ 710-2-21 ไร่
22,737
6,681

4.4 ป่ ำละแม

รวมทัง้ สิน้

23,737

860 รำย 1,381 แปลง
เนื ้อที่ 6,681-0-75 ไร่
1,406 รำย 1,756 แปลง
เนื ้อที่ 14,140-2-95 ไร่

32,271

โครงการจัดทีด่ นิ ทากินให้ ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ป่ ำรั บร่ อและป่ ำสลุย จ.ชพ
ป่ ำคลองหัวเขียวฯ
จ.รน

ป่ ำละแม จ.ชพ

ป่ ำทุ่งรั ง ควนเสียด ฯ จ.สฏ

ลำดับ
ที่

กิจกรรม/พืน้ ที่ดำเนินกำร

เป้ ำหมำย
(ระวำง)

ผลกำร
ดำเนินงำน

5 จัดทำหมุดหลักฐำนแผนที่โดยระบบดำวเทียม
จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี
5.1 ป่ ำบำงเบำและป่ ำคลองเซียด
5.2 ป่ ำบ้ ำนนำ ป่ ำท่ำเรื อ และป่ ำเคียนซำ
5.3 ป่ ำท่ำเคย ป่ ำคลองไทร ป่ ำมะลวน และป่ ำบำงงอน
5.4 ป่ ำทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้ำ และคลองกงชัง

รวมทัง้ สิน้
เสร็จสิน้ โครงกำร

35
25
23
17

35
25
23
17

100

100

ลำดับที่

6

กิจกรรม/พืน้ ที่ดำเนินกำร

เป้ ำหมำย (ไร่ )

ผลกำรดำเนินงำน

ติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรอนุญำตและตรวจติดตำมกำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ของรำษฎรที่ได้ รับอนุญำต
จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี

2,900

ป่ ำสงวนแห่งชำติป่ำบำงเบำ และป่ ำคลองเซียด
ตรวจสอบรำยชื่อตำมที่ คทช.จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี เห็นชอบ
1.ผู้ครอบครองรำยเดิมชื่อตรง/แปลงตรง จำนวน 20 แปลง 16 รำย
เนื ้อที่ 161-1-63.37 ไร่ มติที่ประชุมเห็นชอบ
2.ทำยำทผู้ครอบครองรำยเดิม/แปลงตรง จำนวน 25 แปลง 23 รำย
เนื ้อที่ 280-1-42.7 ไร่ มติที่ประชุมเห็นชอบ
3.ผู้ครอบครองรำยเดิม ชื่อตรง และให้ ทำยำทเข้ ำถือครองร่วม/แปลงตรง
จำนวน 4 แปลง 8 รำย เนื ้อที่ 79-3-63.69 ไร่ มติที่ประชุมเห็นชอบ
4.ผู้ครอบครองรำยเดิม/ผู้ครอบครองชื่อไม่ตรง แต่เนื ้อที่เกินกว่ำ 20 ไร่ แต่ไม่ถึง
21 ไร่ จำนวน 16 แปลง 16 รำย เนื ้อที่ 324-1-25.19 ไร่ มติที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ มีกำรปลูกไม้ ยืนต้ นในพื ้นที่ที่เกิน 20 ไร่ แต่ไม่ถึง 21 ไร่ กับผู้ครอบครอง
รำยเดิม/ผู้ครอบครองชื่อไม่ตรง

เสร็จสิน้ โครงกำร

164 รำย 197 แปลง
เนื ้อที่ 1,474-0-5.41 ไร่

ลำดับที่

7

กิจกรรม/พืน้ ที่ดำเนินกำร

เป้ ำหมำย (ไร่ )

ผลกำรดำเนินงำน

จัดระเบียบเพื่อจัดที่ดนิ ทำกินให้ ชุมชนในพืน้ ที่ป่ำสงวนแห่ งชำติ
จังหวัดระนอง
7.1 ป่ ำน ้ำขำว

4,575
438 รำย 558 แปลง เนื ้อที่ 2,821-2-95 ไร่
แปลงรวม เนื ้อที่ 2,884-1-75 ไร่

7.2 ป่ ำคลองลำเลียง – ละอุ่น

141 รำย 159 แปลง เนื ้อที่ 1,161-0-39 ไร่
แปลงรวม เนื ้อที่ 1,161-0-39 ไร่

จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี
7.3 ป่ ำบ้ ำนหมำกและป่ ำปำกพัง
7.3.1 บริ ษัท ไทยบุญทอง จำกัด
7.3.2 บริ ษัท พันธ์ศรี จำกัด

10,683
191 รำย 220 แปลง เนื ้อที่ 1,741-0-43 ไร่
แปลงรวม เนื ้อที่ 1,843-1-26 ไร่
เนื ้อที่ 6,466-2-52 ไร่

รวมทัง้ สิน้

15,258

เสร็จสิน้ โครงกำร

ลำดับที่

8

กิจกรรม/พืน้ ที่ดำเนินกำร

เป้ ำหมำย (หมู่บ้ำน)

ผลกำรดำเนินงำน

โครงกำรจัดกำรป่ ำสงวนแห่ งชำติ
5
จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี
8.1 ป่ ำท่ำชนะ
5
จังหวัดระนอง
8.2 ป่ ำลำเลียง
รวมทัง้ สิน้
10
เสร็จสิน้ โครงกำร

5
5

10

ลำดับที่ กิจกรรม/พืน้ ที่ดำเนินกำร เป้ ำหมำย (ระวำง) ผลกำรดำเนินงำน
9
จัดทำแผนที่แนบท้ ำยกฎกระทรวงป่ ำสงวนแห่งชำติภำยหลังจำกกำรปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร มำตรำส่วน 1:4,000
122
358
จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี
11
12
จังหวัดชุมพร
101
211
จังหวัดระนอง
รวมทัง้ สิน้
234
581
เสร็จสิน้ โครงกำร

