รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ศูนย์ป่าไม้ระนอง

ศูนย์ป่าไม้ระนอง
สังกัด สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
กรมป่ าไม้

คานา
ตามค าสั่ งกรม ป่าไม้ท่ี 1460/2561 ลงวัน ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป่ า ไม้ โดยให้ เปลี่ ย นชื่ อ จาก “ศู น ย์ ป่ า ไม้ จั ง หวั ด ”เป็ น “ศู น ย์ ป่ า ไม้ ”
ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของส านั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ที่ 1 – 13 และ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา)
ก ารด าเนิ นงาน ของศู นย์ ป่ าไม้ ระน องซึ่ งป ฏิ บั ติ ง าน ใน ด้ าน ต่ างๆ
เริ่ ม มาตั้ ง แต่ เดื อ นเมษายน ๒๕๕๐ จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยมี นายนพวงศ์ อาภรณ์
นักวิชาการ ป่าไม้ชานาญการ ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ ระนอง ซึ่งการดาเนินงานในทุก
กิจกรรมสาเร็จลุลว่ งตามที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ได้ร่วมงานและสนับสนุนการปฏิบัตกิ ับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องที่รับผิดชอบ ซึ่ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้ทุกประการ

คณะผู้จัดทาโดย
ศูนย์ป่าไม้ระนอง
๒๕๖๑

สารบัญ
คานา

หน้า

อัตรากาลัง ข้าราชการ พนักงานราชการ และTOR (จ้างเหมา)

๒

อานาจหน้าที่และการปฏิบัติงานศูนย์ป่าไม้ระนอง
๔-๑๐
สรุปแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยเงิน
ในกิจกรรมต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑
๑.ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กิจกรรมอานวยการ
๒. ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้
- งานด้านการอนุญาต
- งานจัดการที่ดินป่าไม้
- งานป้องกันรักษาป่า
- งานส่งเสริมการปลูกป่า
- งานจัดการป่าชุมชน
ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ

๑๒
๑๓-๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๗-๓๔
๓๕-๓๘
๓๙-๔๓
๔๔-๕๑

อัตรากาลัง
ข้าราชการ พนักงานราชการ
และTOR (จ้างเหมา)

ศูนย์ป่าไม้ระนอง สังกัดสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งเลขที่ ๒/๑ หมู่ท่ี ๑ ถนนเพชรเกษม ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
มีข้าราชการ พนักงานราชการ และTOR (จ้างเหมา)
ที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์ป่าไม้ระนอง

ข้าราชการ จานวน ๓ คน
๑. นายนพวงศ์ อาภรณ์

ตาแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ผูอ้ านวยการศูนย์ป่าไม้ระนอง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน (อีกหน้าที่หนึ่ง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่า

๒. นายแสงสว่าง ทรงประพาส

ตาแหน่ง

๓. นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ

ตาแหน่ง

๔. นายไพศาล ขนานชี

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานเกษตร

ไม้

พนักงานราชการ จานวน ๖ คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายเลิศ ขุนสุนทร
นายประเสริฐ อัมรักษ์
นางโชติรส เรืองพุ่ม
นางสาวสุพรทิพย์ ฤทธิเดช
นางสาวดารุนี สุดกันหา
นางสาวนัยเนตร เขียนเทียม

TOR (จ้างเหมา) จานวน ๒ คน
๑. นายศักดา นวะสุทธิ
๒. นายโกศล ผลสะอาด

ลูกจ้าง TOR (จ้างเหมา)
ลูกจ้าง TOR (จ้างเหมา)

รวมมีเจ้าหน้าทีท่ ั้งหมด ๑๑ คน ข้าราชการ ๓ คน ข้าราชการ ๑ คน อีกหน้าที่หนึ่ง
พนักงานราชการ ๖ คน และ TOR ๒ คน

อานาจหน้าที่

ศูนย์ป่าไม้ระนอง
ตามค าสั่ งกรมป่ าไม้ ท่ี 1460/2561 ลงวัน ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป่ า ไม้ โดยให้ เปลี่ ย นชื่ อ จาก “ศู น ย์ ป่ า ไม้ จั ง หวั ด ”เป็ น “ศู น ย์ ป่ า ไม้ ”
ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของส านั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ที่ 1 – 13 และ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา)

อานาจหน้าที่ และการปฏิบัติงานศูนย์ป่าไม้ระนอง
๑. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะการกาหนด และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่า
ไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.จัดทาและพัฒ นาแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่
จั ง หวั ด ให้ ส อดคล้ อ งเชื่ อ งโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ทุ ก ระดั บ (จั ง หวั ด กระทรวง และ
ระดับชาติ)
๓. เป็นศูนย์กลางในการดาเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้
ทั้งการ สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่ าไม้ และจัดทารายงานสถานการณ์ ป่าไม้ของ
จังหวัด
๔. ด าเนิ น การและประสานด าเนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป่ า ไม้
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัด
๕. ด าเนินการและประสานการด าเนิน การเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตและการ
ให้บริการด้านป่าไม้ให้เป็นไปตามกฏระเบียบและแนวทางปฏิบัตทิ ่เี กี่ยวข้อง
๖. สนับสนุนการสารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรม
ป่าไม้และจัดทาฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด
๗. ก ากั บ ดู แ ล ให้ ค าปรึก ษา สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติงานของหน่วยป้อ งกั น
และพั ฒ นาป่ าไม้ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานและจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ งานตาม
แผนงาน
๘. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

-๒-

การมอบหมายงานและการปฏิบัติงานในศูนย์ป่าไม้ระนอง ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย มี
ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
๑.๑ ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การ
พัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ
๑.๒ จัดทาแผน ใช่จ่ายงบประมาณของ ควบคุมและติดตาม รวบรวมและ
จัดทารายงานผลปฏิบัตงิ านแผนงาน/กิจกรรมที่ได้รบั อนุมัติงบประมาณ
๑.๓ ปฏิ บั ติงานร่วมกับ หรือสนั บสนุ นการปฏิ บั ติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒.๑ จัดทาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่
จังหวัด และจัดทาแผนการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดจาแนกเป็นรายอาเภอ
๒.๒ เป็นศูนย์กลางในการดาเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่า
ไม้ ทั้ งการสงวน อนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ทรั พ ยากรป่ าไม้ จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน และ
รายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด
๒.๓ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า การฟื้นฟูป่า
การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ การจัดการป่าชุมชน โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ
และการจัดการที่ดนิ ป่าไม้
๒.๔ ประสานการดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่า
ไม้และการติดตามตรวจสอบการดาเนินการของผู้ท่ีได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการ กฎหมายว่าด้ วยการป่าไม้ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.5 ปฏิ บั ติงานร่ว มกั บ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติงานของหน่ว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สรุปแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
ในกิจกรรมต่างๆ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตารางสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์ป่าไม้ระนอง
แผนงานพืน้ ฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยื น
ผลผลิตพืน้ ทีป่ ่ าไม้ได้รบั การบริ หารจัดการ
กิจกรรมหลักบริ หารจัดการงานป่ าไม้
กิจกรรมอานวยการ งานแผนงานและสารสนเทศ (ส่ วนกลาง) งบประมาณ ๒๐๕,๑๘๔ บาท
รายละเอียดแผนงาน/งานทีป่ ฏิ บตั ิ
กิจกรรมอำนวยกำร (สำนักบริ หำรกลำง)
- ปฏิ บตั งิ านตามภารกิจทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
- การให้บริ การประชาชน

ตัวชี้วดั

จังหวัด
จานวน ๕ อาเภอ

เป้าหมาย/ปี

- การให้บริ การประชาชนในท้องที่
จังหวัดระนอง จานวน ๕ อาเภอ

ผลการดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๑. ปฏิ บตั งิ านตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบ
หมาย
๒.เข้าร่วมกิจกรรมตามหนังสื อเชิญของ
หน่วยงานในท้องทีจ่ งั หวัดระนอง
๓. ปฏิ บตั งิ านตามคาสัง่ ทีจ่ งั หวัดได้
แต่งตัง้ และได้รบั มอบหมาย
๔. ประสานการปฏิ บตั งิ านกับหน่วย
งานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและได้รบั มอบหมาย
- ร่ วมประชุมต่ ำง ๆ
- ประชุมคณะกรรมการรักษาความมัน่ คง
ระดับอาเภอ
- ประชุมสานักฯ๑๑ (สุ ราษฎร์ธานี)
- ประชุมคณะกรมการจังหวัด
- ประชุมฯ คปป.จ.ระนอง
- ประชุมคณะกรรมการรักษาความมัน่ คง
และความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดระนอง
- ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบานทีด่ ิน
จังหวัดระนอง (คทช.จ.ระนอง)
- ตรวจสอบติดตามเงื่อนไขการอนุญาต
ให้เข้าทาประโยชน์ในเขตพืน้ ทีป่ ่ าไม้
- ร่วมกิจกรรม และพิธีตา่ งๆ ในพืน้ ที่
จังหวัดระนอง
- อืน่ ๆ

ศูนย์ป่าไม้ระนอง
สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ ๑๑ (สุ ราษฏร์ธานี)

ทีม่ าแห่งความสาเร็จ /
ความประทับใจ
- การให้บริ การและให้
คาปรึ กษา
-การประชาสัมพันธ์
- การให้ความร่วมมื อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

จานวน ครั้ง
๙
๙
๙
๔
๙
๔
๒๔
๓๐
๑๐๕

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
- งบประมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์

ทะเบียน รับ – ส่ ง หนังสื อ

ทะเบียนเลขหนังสื อ ลงรับ ศูนย์ป่าไม้ระนอง
เริ่ มวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปัจจุบนั
เลขทะเบียนหนังสื อ ลงรับ จานวน ๘๘๙ เรื่ อง
ทะเบียนเลขหนังสื อ ออก ศูนย์ป่าไม้ระนอง
เริ่ มวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปัจจุบนั
เลขทะเบียนหนังสื อ ออก จานวน ๖๓๖ เรื่ อง

๒.ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้
- งานด้านการอนุญาต
- งานจัดการที่ดินป่าไม้
- งานป้องกันรักษาป่า
- งานส่งเสริมการปลูกป่า
- งานจัดการป่าชุมชน

- งานด้านการอนุญาต

ตารางสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์ป่าไม้ระนอง
แผนงานรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และแก้ปัญหาทีด่ ินทากิน ผลผลิตที่ ๑ พืน้ ทีป่ ่ าไม้ได้รบั การบริ หารจัดการ
กิจกรรมหลัก บริ หารจัดการงานป่ าไม้
กิจกรรมบริ การด้านการอนุญาต งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดแผนงาน/งานทีป่ ฏิ บตั ิ
กิจกรรม บริ กำรด้ ำนกำรอนุญำต
๑.ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ในเขตพืน้ ทีป่ ่ าไม้
๒.ตรวจสอบติดตามเงื่อนไขการ
อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขต
พืน้ ทีป่ ่ าไม้
๓.ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการ
ด้านอุตสาหกรรมไม้ทกุ ประเภท
๔.ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรม
ไม้ทกุ ประเภท

ตัวชี้วดั

ศูนย์ป่าไม้ระนอง
สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 11 (สุ ราษฏร์ธานี)

เป้าหมาย/ปี

- ประชาชนได้รบั การบริ การด้านป่ าไม้

๕ ราย

- ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจ

๒๐ ราย

๕ ราย

๗๐ ราย

๕.ตรวจสอบการอนุญาตทาไม้สกั ไม้พะยูง
ไม้ชิงชันฯ ในทีด่ ินกรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ
ครอบครอง
๖.ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขต
ป่ าสงวนแห่งชาติ

-

๗.ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขต
ป่ าสงวนแห่งชาติ
๘. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขต
ทางหลวง
๙. ตรวจสอบการขออนุญาตเก็บหาของป่ า
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ

-

-

-

ผลการดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๑.ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ในเขตพืน้ ทีป่ ่ าไม้ - ราย
๒.ตรวจสอบติดตามเงื่อนไขการ
อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขต
พืน้ ทีป่ ่ าไม้ ๒๒ ราย
๓.ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการ
ด้านอุตสาหกรรมไม้ทกุ ประเภท
๓ ราย
๔.ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรม
ไม้ทกุ ประเภท ๔๕ ราย
๕.ตรวจสอบการอนุญาตทาไม้สกั ไม้พะยูง
ไม้ชิงชันฯ ในทีด่ ินกรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ
ครอบครอง
๖.ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขต
ป่ าสงวนแห่งชาติ
๗.ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขต
ป่ าสงวนแห่งชาติ
๘. ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ในเขต
ทางหลวง
๙. ตรวจสอบการขออนุญาตเก็บหาของป่ า
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ

ทีม่ าแห่งความสาเร็จ /
ความประทับใจ
- ประชาชนได้รบั การให้
บริ การทีร่ วดเร็ว
-ประชาชนได้รบั การอานวย
ความสะดวกในด้านคาแนะนา
ด้านกฎหมายและระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
- กล้องถ่ายรูป
ระบบบดิจิตอล
ในการออกสารวจ
จัดเก็บรูป
- งบประมาณ

๒
รายละเอียดแผนงาน/งานทีป่ ฏิ บตั ิ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/ปี

๑๐. ตรวจสอบควบคุมการค้าของป่ าหวง
ห้าม
๑๑. ตรวจวัดประทับตราไม้
๑๒. รวบรวมข้อมูลการอนุญาตตามกฏหมาย
ว่าด้วยการป่ าไม้
งำนจัดกำรทีด่ ินป่ ำไม้
๑. การระวังชี้แนวเขตและลงชือ่
- ประชาชนได้รบั การบริ การด้านป่ าไม้ - การให้บริ การประชาชนในท้องที่
รับรองเขตทีด่ ินของจังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง จานวน ๕ อาเภอ
๒. ตรวจสอบค่าพิกดั ภู มิศาสตร์

งำนป้ องกันรั กษำป่ ำ
๑. คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบรามการ
ตัดไม้ทาลายป่ าระดับจังหวัด จังหวัดระนอง
๒.ปฏิ บตั กิ ารเพือ่ บังคับใช้กฏหมายต่อพืน้ ที่ -เป้าหมายในท้องทีจ่ งั หวัดระนอง
ป่ าทีถ่ กู บุกรุกปลูกยางพารา ผลการดาเนินการ ปี ๒๕๖๑ จานวน ๒๕๐ ไร่
ตามมาตรา ๒๕
๓. การปฏิ บตั กิ ารยึ ดคืนพืน้ ทีป่ ่ าทีถ่ กู บุกรุก
- เป้าหมายในท้องทีจ่ งั หวัดระนอง
จานวน ๗๐๐ ไร่ โดยกาหนดให้
หน่วยป้องกันรักษาป่ าในท้องที่
จังหวัดระนอง จานวน ๖ หน่วย
ดาเนินการหน่วยละ ๑๑๖.๖ ไร่
(ตัวชีวดั )

- ผลการดาเนินการตามมาตรา ๒๕
ดาเนินการไปทั้งหมดจานวน ๒๓
แปลง ๒๖๐.๗๒ ไร่
- ผลการยึ ดคืนพืน้ ทีป่ ่ าทาได้จานวน
๙๘๗.๖๕ ไร่ เหลือพืน้ ทีต่ อ้ งดาเนิน
การ จานวน - ไร่
- คดีเกิดขึ้น ๔๘ คดี พืน้ ทีป่ ่ าถูก
บุกรุก จานวน ๓๐๗-๐-๖๑ ไร่
แบ่งเป็ น
คดีแผ้วถางป่ า จานวน ๓๘ คดี
ผูต้ อ้ งหา ๒ คน
คดีทาไม้ จานวน ๑๐ คดี
ผูต้ อ้ งหา ๔ คน

ทีม่ าแห่งความสาเร็จ /
ความประทับใจ

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

- การรับรองเขตทีด่ ินเพือ่ ออกโฉนด
ร่วมกับเจ้าพนักงานทีด่ ินจังหวัดระนอง
- ตรวจสอบค่าพิกดั ทีร่ าษฎรขอรับ
การคสงเคราะห์โดยไม่มีเอกสารสิ ทธ์ทดี่ ิน
- เป็ นคณะกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
โดยสานักฯ๑๑(สฎ) มอบหมายให้
นายนพวงศ์ อาภรณ์ เป็ นผูแ้ ทนสานักฯ๑๑
(สฎ)

- การให้บริ การและให้
คาปรึ กษา
- การประชาสัมพันธ์
- การให้ความร่วมมื อกับ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

- กล้องถ่ายรูป
ระบบบดิจิตอล
ในการออกสารวจ
จัดเก็บรูป
- งบประมาณ

๑. รับแจ้งการบุกรุกทาลายป่ า
๒. รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ
รายงานให้ ทสจ.รน.ทุกสิ้นเดือน
๓. ประสานงานการดาเนินการกับ
หน่วยป้องกันฯ ในท้องทีจ่ งั หวัดระนอง

- การให้บริ การและให้
คาปรึ กษา
- การประชาสัมพันธ์
- การให้ความร่วมมื อกับ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

- กล้องถ่ายรูป
ระบบบดิจิตอล
ในการออกสารวจ
จัดเก็บรูป
- งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
๑๐. ตรวจสอบควบคุมการค้าของป่ าหวง
ห้าม
๑๑. ตรวจวัดประทับตราไม้
๑๒. รวบรวมข้อมูลการอนุญาตตามกฏหมาย
ว่าด้วยการป่ าไม้

๓
รายละเอียดแผนงาน/งานทีป่ ฏิ บตั ิ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/ปี
- ตรวจยึ ดไม้กระยาเลยแปรรูป
จานวน ๙๘ แผ่น ปริ มาตร ๓.๖๗๕ ม.๓
- ตรวจยึ ดไม้กระยาเลยท่อนต้น
จานวน ๗๐ ท่อน/ต้น
ปริ มาตร ๓๗.๖๔๘ ม.๓
- อุปกรณ์ การกระทาผิด จานวน ๖ ราย
การ

ผลการดาเนินงาน

ทีม่ าแห่งความสาเร็จ /
ความประทับใจ

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

- งานจัดการที่ดินป่าไม้

-ปีงบประมาณ 2559 จานวน 2 ป่า
1.ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองเส็ตกวด ป่าเขาหินช้างและป่าเขาสามแหลม
2.ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองลาเลียง-ละอุน่
-ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1 ป่า
1.ป่าสงวนแห่งชาติปา่ น้าขาว
-ปีงบประมาณ 2561 จานวน 1 ป่า
1.ป่าสงวนแห่งชาติปา่ คลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย

โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ตกวด ป่าเขาหินช้าง และ ป่าเขาสามแหลม
ตาบลปากน้า ตาบลทรายแดง ตาบลบางนอน อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
พื้นที่ป่าคลองลาเลียง-ละอุ่น
ตาบลทรายแดง อาเภอเมือง,ตาบลบางใหญ่ อาเภอกระบุรี
ตาบลบางแก้ว,ตาบลบางพระใต้,ตาบลละอุ่นใต้,อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้าขาว
ตาบล จ.ป.ร. อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย
ตาบลบางริ้น ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

- งานป้องกันรักษาป่า

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ท้องที่จังหวัดระนอง
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ได้กาหนดแผนการปฏิบัติการท้องที่จังหวัดระนอง ดังนี้

๑. แผนปฏิบัตกิ ารยึดคืนพื้นที่ปา่ จานวน ๗๐๐ ไร่ (ตัวชี้วัด)
ความคืบหน้า (รวมของหน่วย รน.๑ จานวน ๒๘ คดี)
ตรวจยึดจับกุมแล้ว จานวน ๖๗ แปลง เนื้อที่ ๙๗๙.๗๔ ไร่
๒. แผนการดาเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๐๗
การดาเนินการตัดฟันไม้ ยางพารา จานวน ๒๑ แปลง เนือ้ ที่ ๒๘๐ ไร่
จานวน ๒๕๐ ไร่ คือเป้าหมายของกรมป่าไม้กาหนดมา
จานวน ๒๕๐ ไร่ คือเป้าหมายของหน่วยป้องกันรักษาป่ารายงานสานักฯ๑๑ (สฎ)
ความคืบหน้า
รื้อถอนแล้ว

หมายเหตุ

จานวน ๒๓ แปลง เนื้อที่ ๒๖๐-๓-๐๐ ไร่

แผนการดาเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๐๗ (ในข้อ ๒)
อาจจะอยู่ในพืน้ ที่ ๗๐๐ ไร่ ตามข้อ ๑ หรืออาจจะอยู่ในพืน้ ที่ที่ยึดคืนไว้แล้วในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้

ข้อสั่งการ/งานตามนโยบาย
พื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มในเขตลุ่มน้าชั้น 1,2
หน่วยป้องกัน

ชื่อบ้าน/หมู่บา้ น/
ตาบล

ชั้นลุ่ม
น้า

จานวน
ครัวเรือน

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่อพยพ/รองรับ

ค่าพิกัด

หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่
รน.1 (ละอุ่น)

บ้านหมอลา
ม. 3 ต.ในวงเหนือ

1

30

ป่าละอุ่นและป่าราชกรูด

สานักสงฆ์บ้านหมอลา

E 483559
N 1108488

บ้านปากแพรก
ม.5 ต.ละอุ่นเหนือ

2

40

ป่าละอุ่นและป่าราชกรูด

ที่ว่าการกานัน ต.ละอุ่นเหนือ

E 480653
N 1115313

บ้านบางแกะ
ม.4 ต.ละอุ่นใต้

2

50

ป่าละอุ่นและป่าราชกรูด

ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

E 476454
N 1119887

บ้านชาคลี
ม.1 ต.บางหิน

2

60

ป่าเลนคลองม่วงกลวงและ
ป่าแหลมหน้าทุ่ง

ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

E 450741
N 1053376

บ้านบางหิน
ม.2 ต.บางหิน

1,2

100

ป่าไม้พุทธศักราช 2484

มัสยิคนูรุดดิน

E 453671
N 1054503

บ้านตะเคียนงาม
ม.3 ต.บางหิน

1,2

20

ป่าไม้พุทธศักราช 2484

วัดป่าตะเคียนงาม

E 453287
N 1052521

บ้านวังกุ่ม ม.4
ต.บางหิน

2

60

ป่าไม้พุทธศักราช 2484

สานักสงฆ์วังกุ่ม

E 455271
N 1053029

บ้านคลองทราย ม.5
ต.บางหิน

2

30

ป่าไม้พุทธศักราช 2484

ศาลเอนกประสงค์หมู่บ้าน

E 455271
N 1053029

บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.
8 ต. บ้านนา

1

40

ป่ากะเปอร์

ศาลเอนกประสงค์หมู่บ้าน

E 468612
N 1062853

บ้านบางหิน ม.2
ต.บางหิน

1,2

100

ป่าไม้พุทธศักราช 2484

มัสยิคนูรุดดิน

E 453671
N 1054503

หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่
รน.2 (ราช
กรูด)

หน่วยป้องกัน

ชื่อบ้าน/หมู่บา้ น/
ตาบล

ชั้นลุ่ม
น้า

จานวน
ครัวเรือน

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่อพยพ/รองรับ

ค่าพิกัด

หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่
รน.3 (จปร.)

-

-

-

-

-

-

หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่
รน.4
(ลาเลียง)

-

-

-

-

-

-

หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่
รน.5 (น้า
ทุ่น)

บ้านในกรัง ม.9
ต. จ.ป.ร.

1,2

906

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าน้าขาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใน
กรัง

E 483372
N 1188318

บ้านรังแตน ม.11
ต. จ.ป.ร.

2

377

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าน้าขาว

โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 15

E 485059
N 1177046

บ้านน้าขาว ม.6
ต. จ.ป.ร.

2

711

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าน้าขาว

โรงเรียนบ้านน้าขาว

E 486408
N 1173252

บ้านคลองจั่น ม.8
ต. จ.ป.ร.

2

801

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าน้าขาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองจั่น

E 491483
N 1172654

บ้านหนองจิก
เขาช้างกลิ้ง ม.3 ต.
ปากจั่น

2

302

ป่าไม้พุทธศักราช 2484

โรงเรียนบ้านหนองจิก

E 483975
N 1163704

บ้านหาดจิก ม.5
ต.ปากจั่น

2

400

ป่าไม้พุทธศักราช 2484

โรงเรียนบ้านหาดจิก

E 478626
N 1167315

บ้านหาดตุ่น ม.8
ต. ปากจั่น

1,2

848

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าน้าขาว, ป่าไม้
พุทธศักราช 2484

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด
ตุ่น

E 479175
N 1171485

-

-

-

-

-

-

หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่
รน.6
(บ่อน้าร้อน)

พื้นที่เสีย่ งภัยดินโคลนถล่มในเขตลุม่ น้าชัน้ 1,2

การสารวจแหล่งท่องเที่ยว
ชื่อหน่วยฯ

บริเวณ

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
รน.1 (ละอุ่น)

จุดชมวิวเขาฝาชี ม.4 ต.ละอุ่น อ.ละอุ่น
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ม.2 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
รน. 2 (ราชกรูด)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
รน.3 (จปร.)

น้าตกบ้านละออง ม.1 ต.ราชกรูด อ.เมือง
น้าตกบ้านนกงาง ม.5 ต.ราชกรูด อ.เมือง

น้าตกสองแพรก ม.3 ต.มะมุ อ.กระบุรี
น้าตกชุมแสง ม.1 ต.จปร. อ.กระบุรี

ค่าพิกัด

เสี่ยงต่อภัยพิบัติ
เสี่ยง/ไม่เสี่ยง

E 468630
1126332
E 482509
1108770

N

E 457221
1082548
E 454848
1071258

N

E 486093
1153989
E 487274
1160770

N

ไม่เสี่ยง
ไม่เสี่ยง

N
เสี่ยง
เสี่ยง

N
เสี่ยง
เสี่ยง

N

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
รน.4 (ลาเลียง)

น้าตกบางใหญ่ ม.5 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี

E 473398
1130440

N

เสี่ยง

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
รน .5 (น้าทุ่น)

ล่องแพ บ้านน้าทุ่น ม.8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี
น้าตกเก้าชั้น บ้านในตุ่น ม.8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี
น้าตกงามมีศรี บ้านในกรัง ม.9 ต.จปร. อ.กระบุรี

E 476094
1179974
E 481110
1173279
E 486306
1184753

N

เสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยง

E 464186
1101190

N

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
รน .6 (บ่อน้าร้อน)

น้าตกดาดหินงาม ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง

N
N

เสี่ยง

การสารวจแหล่งท่องเที่ยว

- งานส่งเสริมการปลูกป่า

ตารางสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์ป่าไม้ระนอง
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการปกป้องผืนป่ าและร่วมพัฒนาป่ าไม้ให้ยงั่ ยื น
กิจกรรมหลักฟื้ นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการส่ งเสริ มการปลูกไม้เศรษฐกิจในพืน้ ทีป่ ลูกไม้ยางพาราและพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม งบประมาณ ๗๙,๕๐๐ บาท
รายละเอียดแผนงาน/งานทีป่ ฏิ บตั ิ
โครงกำรส่ งเสริ มกำรปลูกไม้ เศรษฐกิจ
ในพื้นทีป่ ลุกไม้ ยำงพำรำและพื้นทีเ่ กษตรกรรม
๑.ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ
๒. จัดเตรี ยมและสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่
เกษตรกร
๓. ให้คาแนะนาทางวิ ชาการด้านการ
ปลูกและบารุงรักษาต้นไม้

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/ปี

ศูนย์ป่าไม้ระนอง
สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ ๑๑ (สุ ราษฏร์ธานี)

ผลการดาเนินงาน

ทีม่ าแห่งความสาเร็จ /
ความประทับใจ

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
ราย/ไร่

กล้า
ครั้ง

/๒๐๐

๑๐,๐๐๐
๒ ครั้ง

๑.ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ ๗ ราย ๒๐๐ ไร่
๒. จัดเตรี ยมและสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่
เกษตรกร ๑๐,๐๐๐ กล้า
๓. ให้คาแนะนาทางวิ ชาการด้านการ
ปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ ๒ ครั้ง

- การประชาสัมพันธ์และ
- กล้องถ่ายรูป
ประสานการปฏิ บคั กิ บั เกษตรกร ระบบบดิจิตอล
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการออกสารวจ
- ได้รบั ข้อมูลจากหน่วยงาน
จัดเก็บรูป
ราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
- งบประมาณ
- ได้รบั ข้อมูลความต้องการ
ใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ

ตารางสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์ป่าไม้ระนอง
แผนงานพืน้ ฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยื น
ผลผลิตพืน้ ทีป่ ่ าไม้ได้รบั การบริ หารจัดการ
กิจกรรมหลักส่ งเสริ มการปลุกไม้เศรษฐกิจและเพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียว
กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดแผนงาน/งานทีป่ ฏิ บตั ิ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/ปี

กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนำกำรปลูกไม้ เศรษฐกิจ
๑. ส่ งเสริ มและให้คาปรึ กษาทางวิ ชาการ
แก่ผทู ้ าสวนป่ า

ราย

๔๐ ราย

๒. ติดตามผลการดาเนินโครงการ

ครั้ง

๘ ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๑. ส่ งเสริ มและให้คาปรึ กษาทางวิ ชาการ
แก่ผทู ้ าสวนป่ า ๔๐ ราย
๒. ติดตามผลการดาเนินโครงการ
๘ ครั้ง

ศูนย์ป่าไม้ระนอง
สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ ๑๑ (สุ ราษฏร์ธานี)

ทีม่ าแห่งความสาเร็จ /
ความประทับใจ

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

- การประชาสัมพันธ์และ
- กล้องถ่ายรูป
ประสานการปฏิ บตั กิ บั เกษตรกร ระบบบดิจิตอล
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการออกสารวจ
- ได้รบั ข้อมูลจากหน่วยงาสน จัดเก็บรูป
ราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
- งบประมาณ
- ได้รบั ข้อมูลความต้องการใข้
ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ

ตารางสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์ป่าไม้ระนอง
แผนงานพืน้ ฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยื น
ผลผลิตพืน้ ทีป่ ่ าไม้ได้รบั การบริ หารจัดการ
กิจกรรมหลักส่ งเสริ มการปลุกไม้เศรษฐกิจและเพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียว
กิจกรรมเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่ า งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท
รายละเอียดแผนงาน/งานทีป่ ฏิ บตั ิ
กิจกรรมเสริ มสร้ ำงควำมเข้ มแข็งของเครื อข่ ำย
เกษตรกรอำชีพปลูกสวนป่ ำ
๑. เครื่อข่ายทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ในการบริ หารจัดการ
-สมาชิกเครื อข่ายจังหวัดระนอง
๕ ราย/๑๐๕ไร่
๒. สารวจ พัฒนาศักยภาพเครื อข่ายเกษตรกร
อาชีพปลูกสวนป่ า
๓. คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูก
สวนป่ า

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/ปี

ผลการดาเนินงาน

ศูนย์ป่าไม้ระนอง
สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ ๑๑ (สุ ราษฏร์ธานี)

ทีม่ าแห่งความสาเร็จ /
ความประทับใจ

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
เครื อข่าย

๑ เครื อข่าย
๕ ราย / ๑๐๕ ไร่

เครื อข่าย

๑ เครื อข่าย

ราย

-

๑. เครื่อข่ายทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ในการบริ หารจัดการ ๑ เครื อข่าย
๕ ราย / ๑๐๕ ไร่

- การประชาสัมพันธ์และ
ประสานการปฏิ บตั กิ บั เกษตรกร
ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ได้รบั ข้อมูลจากหน่วยงาสน
๒. สารวจ พัฒนาศักยภาพเครื อข่ายเกษตรกร ราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
อาชีพปลูกสวนป่ า ๑ เครื อข่าย
- ได้รบั ข้อมูลความต้องการใข้
๓. คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูก ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
สวนป่ า - ราย

- กล้องถ่ายรูป
ระบบบดิจิตอล
ในการออกสารวจ
จัดเก็บรูป
- งบประมาณ

- งานจัดการป่าชุมชน

ตารางสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์ป่าไม้ระนอง
แผนงานพืน
้ ฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิ ตทีเ่ ป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยื น
ผลผลิต พืน
่ ่ าไม้ไ ด้รบ
ั การบริ หารจัดการ
้ ทีป
กิจกรรมหลักส่ งเสริ มและพัฒนาการป่ าไม้
กิจกรรมพัฒนาป่ าไม้ร่วมกับองค์กรและเครื อข่ายแบบบูรณาการ
รายละเอีย ดแผนงาน/งานทีป
่ ฏิ บตั ิ
กิจกรรมส่ งเสริ มกำรจัด กำรป่ำชุมชน
๑. กิจกรรมพัฒนาป่ าไม้ร่วมกับองค์กรและ
เครื อข่ายแบบบูรณาการ
๒.ประสานงานและส่ งเสริ ม
เครื อข่ายป่ าชุมชน
๓. กิจกรรมพัฒนาป่ าไม้ร่วมกับสถาบัน
ศาสนา
๔. สารวจจัดทารายละเอีย ดขอบเขตทีพ
่ กั สงฆ์
ในพืน
่ ่ าไม้
้ ทีป

ตัวชี้ว ดั

จังหวัด
จานวน ๕ อาเภอ

เป้าหมาย/ปี

๓ หมู่บา้ น
๓ หมู่บา้ น
๒ แห่ง
๒๐ แห่ง

ผลการดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๑. กิจกรรมพัฒนาป่ าไม้ร่วมกับองค์กรและ
เครื อข่ายแบบบูรณาการ ๑ หมู่บา้ น
๒.ประสานงานและส่ งเสริ ม
เครื อข่ายป่ าชุมชน ๓ หมู่บา้ น
๓. กิจกรรมพัฒนาป่ าไม้ร่วมกับสถาบัน
ศาสนา ๑ แห่ง
๔. สารวจจัดทารายละเอีย ดขอบเขตทีพ
่ กั สงฆ์
ในพืน
่ ่ าไม้ ๒๐ แห่ง
้ ทีป

ศูนย์ป่าไม้ระนอง
สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ ๑๑ (สุ ราษฏร์ธานี)

ทีม่ าแห่งความสาเร็จ /
ความประทับใจ
- การประชาสัมพันธ์และ
ประสานการปฏิ บคั กิ บั ชุมชน
และหน่วยงานต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
- การให้ความร่วมมื อของ
ประชาชนในพืน
้ ทีเ่ ป้าหมาย
-ทากิจกรรมร่วมกับหมู่บา้ น
เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
- ประชาชนได้รบ
ั ข่าวสาร
และการอนุรกั ษ์พน
่ ่ าไม้
้ื ทีป
ไว้ใช้สอยในชุมชน

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไ ข
- รถยนต์
- งบประมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- GPS

ผลการส่งโครงการป่าชุมชน (ปปช.3)
รายงานถึงวันที่ 15 ก.ค. 2561
หน่วยปฏิบตั ิ

จังหวัดระนอง

แผน
ปี 2561
(หมู่บ้าน)

16

รอบวันที่ 24 ก.ย. 61

เนื้อที่
จานวน
หมู่บ้าน
16

ไร่

รวม

เนื้อที่

เนื้อที่

จานวน
จานวน
งาน ตร.ว. หมู่บ้าน ไร่ งาน ตร.ว. หมู่บ้าน

3,129 2

18

0

0

0

16

ไร่

งาน ตร.ว.

3,129 2

18

ลาดับ
ที่

โครงการ

บ้าน

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

พื้นที่รายการ
ไร่ งาน ตารางวา

พื้นที่รวม
ไร่ งาน ตารางวา

1

ป่าชุมชนบ้านคอกช้าง

คอกช้าง

10

กะเปอร์

กะเปอร์

ระนอง

141

3

60

141

3

60

2

ป่าชุมชนบ้านในกรัง

ในกรัง

9

จ.ป.ร.

กระบุรี

ระนอง

19

0

93

19

0

93

3

ป่าชุมชนบ้านหนองจิก

หนองจิก

3

ปากจั่น

กระบุรี

ระนอง

85

0

53

85

0

53

4

ป่าชุมชนบ้านบางไทร

บางไทร

8

มะมุ

กระบุรี

ระนอง

386

2

75

386

2

75

5

ป่าชุมชนบ้านบกกราย

บกกราย

8

น้าจืด

กระบุรี

ระนอง

396

1

7

396

1

7

6

ป่าชุมชนบ้านลาเลียง

ลาเลียง

1

ลาเลียง

กระบุรี

ระนอง

44

2

65

44

2

65

7

ป่าชุมชนบ้านลาเลียงใน

ลาเลียงใน

4

ลาเลียง

กระบุรี

ระนอง

87

1

41

87

1

41

8

ป่าชุมชนบ้านในไร่

ในไร่

1

บางพระเหนือ

ละอุ่น

ระนอง

227

0

81

227

0

85

9

ป่าชุมชนบ้านบางขุนแพ่ง
แปลงที่ 1
ป่าชุมชนบ้านบางขุนแพ่ง
แปลงที่ 2

บางขุนแพ่ง

2

บางพระเหนือ

ละอุ่น

ระนอง

353

0

24

ระนอง

119

0

13

472

0

37

ลาดับ
ที่

โครงการ

บ้าน

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

พื้นที่รายการ
ไร่ งาน ตารางวา

พื้นที่รวม
ไร่ งาน ตารางวา

10

ป่าชุมชนบ้านเขานางหงส์

เขานางหงส์

5

ปากน้า

เมือง

ระนอง

51

1

95

51

1

95

11

ป่าชุมชนบ้านหลุม ่าน

หลุม ่าน

4

บางนอน

เมือง

ระนอง

97

1

43

97

1

43

12

ป่าชุมชนบ้านฝ่ายท่า

ฝ่ายท่า

4

กะเปอร์

กะเปอร์

ระนอง

144

2

31

144

2

31

13

ป่าชุมชนบ้านห้วยเสียด
แปลงที่ 1
ป่าชุมชนบ้านห้วยเสียด
แปลงที่ 2
ป่าชุมชนบ้านหิน อง
แปลงที่ 1
ป่าชุมชนบ้านหิน อง
แปลงที่ 2
ป่าชุมชนบ้านคลองวัน

ห้วยเสียด

2

กะเปอร์

กะเปอร์

ระนอง

20

1

22

59

0

19

79

1

41

56

0

26

624

2

10

680

2

36

117
98

1
0

97
63

117
98

1
0

97
63

14

15
16

บ้านหิน อง

บ้านคลองวัน
บ้าน ูเขา

1

5
4

จ.ป.ร.

มะมุ
กาพวน

กระบุรี

กระบุรี
สุขสาราญ

ระนอง

ระนอง
ระนอง

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

โครงการ รักษ์อันดามัน “พลิกฟื้นผื้นป่าประชารัฐพิทักษ์ปา่ อันดามัน”
ณ บริเวณเขตอุทยานแห่งชาตินาตกหงาว
้
หมูท่ี ๔ บ้านบางใหญ่
ตาบลบางพระเหนือ อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โครงการ รักนะระนอง ปลูกพื้นฟูปา่ ชายเลน สูม่ รดกโลก
หมูท่ี ๕ ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โครงการป่าในเมือง
“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”
ณ สวนรุกขชาติรักษะวารินจังหวัดระนอง
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เจ้าหน้าที่ออกสารวจพื้นที่โครงการป่าชุมชน

โครงการ “ส่งสัตว์ปา่ คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์”
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

