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รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ าน
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำนำ
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มาตรา 25 แห่งพระราชบัญ ญั ติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 , ผลการดาเนินการยึดคืนพื้นที่ป่า
ในพื้ นที่ รับ ผิ ด ชอบ , โครงการประชาสั ม พั น ธ์ / โครงการจั ด ฝึก อบรมและกิจ กรรมอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ตลอดจนภาพถ่ายการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่ า เพื่ อ รายงานผลการปฏิ บั ติ งานตามแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนงาน พื้ นฐานด้ านการจั ดการน้ า
และสร้ างการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม อย่ างยั่ งยื น ผลผลิ ต พื้ น ที่ ป่ าไม้ ได้
รั บ การบริ ก ารจั ด การกิ จ กรรมหลั ก ป้ อ งกั น รั ก ษาป่ ากิ จ กรรมป้ อ งกั น และปราบปรามการบุ ก รุ ก
ทาลายทรัพยากรป่าไม้
การจั ด ท ารายงานฉบั บ นี้ ผู้ จั ด ท าหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะเป็ น ประโยชน์ กั บ ผู้ อ่ า น
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 11 (สุ ร าษฎร์ ธ านี ) ได้ ร วบรวมสรุ ป ผลงานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 61 เป็ น รู ป เล่ ม
เพื่อรายงานกรมป่าไม้ ให้ทราบถึงข้อมูลผลการดาเนินการงาน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
หรือปรับปรุงแก้ไขการจัดทารายงานต่อไป
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ข้อมูลพื้นฐานของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีอานาจหน้าที่
1. จัด ท ำแผนงำนและงบประมำณของส่วนป้ องกั นรัก ษำป่ำและควบคุ มไฟป่ำ จัดท ำ
แผนปฏิบั ติก ำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส่วนป้องกั นรัก ษำป่ำฯ และจัดท ำรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนป้องกันรักษำป่ำฯ กำกับ ควบคุมดูแล และประสำนงำนด้ำนกำรป้องกันรักษำป่ำและ
ควบคุมไฟป่ำ
2. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ในเขต
พื้ นที่ รับผิ ดชอบ ประสำนงำนเพื่ อสนั บสนุ นข้ อมู ลข่ ำวสำร กำรสื บสวน สอบสวน ด ำเนิ นคดี และกระบวนกำร
ทีเ่ กี่ยวข้องกับผูก้ ระทำผิด ประสำน ติดตำมสถำนกำรณ์ เพื่อกำรหยุดยั้งกำรทำลำยป่ำไม้
3. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันรักษำป่ำ โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
4. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนป่ำไม้ กำรอนุญำตด้ำนป่ำไม้กำรตรวจสอบและ
ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไม้ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวน
แห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
ประกอบด้วย 4 ฝ่าย
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนำจหน้ำที่
(1) ปฏิ บั ติ ง ำนธุ ร กำรทั่ ว ไป งำนสำรบรรณ งำนกำรเงิน บั ญ ชี พั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ และ
ยำนพำหนะของส่วน
(2) จัด ท ำแผนงำนและงบประมำณ แผนกำรปฏิบัติก ำร แผนกำรใช้จ่ำย งบประมำณ
และจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนฯ
(3) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
โดยแบ่งงำนที่รับผิดชอบออกเป็น 4 งำน ดังนี้
1.1 งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ
1.2 งำนแผนงำนและงบประมำณ
1.3 งำนสำรสนเทศ
1.4 งำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ
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2. ฝ่ายป้องกันรักษาป่า มีอำนำจหน้ำที่
(1) ปฏิบัติงำนคุ้มครองพืน้ ที่ป่ำไม้ ป้องกัน ปรำบปรำมเพื่อยุติกำรบุกรุกพืน้ ที่ป่ำ
(2) ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรักษำพื้นที่ป่ำ กำรร้องเรียนตลอดจนกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับคดี กำรติดตำมผลกำรดำเนินคดีด้ำนป่ำไม้
(3) ปฏิบัติกำรข่ำว ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจปรำบปรำม เพื่อยับยั้งกำรบุกรุกทำลำย
ป่ำ และประสำนควำมร่วมมือในกำรป้องกันรักษำป่ำ
(4) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยเลื่อยโซ่ยนต์
(5) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
โดยแบ่งงำนที่รับผิดชอบออกเป็น 4 งำน ดังนี้
2.1 งำนคดีและของกลำง
2.2 งำนป้องกันรักษำป่ำ
2.3 งำนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้และของป่ำ
2.4 งำนอนุญำตใช้ประโยชน์พืน้ ที่ป่ำไม้
3. ฝ่ายควบคุมไฟป่า มีอำนำจหน้ำที่
(1) ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมไฟป่ำ เฝ้ำระวังและป้องกันกำรเกิดไฟป่ำ
(2) เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรควบคุมไฟป่ำ ประชำสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ
เพื่อป้องกันกำรเกิดไฟป่ำ
(3) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
4. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม มีอำนำจหน้ำที่
(1) จัดทำและดำเนินกำรจัดฝึกอบรมโครงกำรรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) และ
โครงกำรเยำวชนอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (ยสทป.)
(2) ปฏิบัติงำนด้ำนส่งเสริมและสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรในกำรป้องกันรักษำป่ำ
(3) ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรประชำสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร บทควำมเกี่ ย วกั บ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และกำรส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมผ่ำนสื่อต่ำงๆ ทุกรูปแบบ
(4) สนับสนุนวิทยำกรรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) ให้แก่หน่วยงำนที่ตอ้ งกำร
(5) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
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- หน่วยงานในสังกัดของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับที่

1.
2.
3.

จังหวัด

หน่วยป้องกันรักษาป่า

สุ ราษฎร์ธานี
ชุมพร
ระนอง
รวม

หมายเหตุ

16 หน่วย
10 หน่วย
6 หน่วย
32 หน่ วย

- อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ประจาส่วนป้องกันรักษาป่า แยกเป็นข้าราชการ, ลูกจ้างประจา,
พนักงานราชการ, เจ้าหน้าที่ตรวจป่า Tor
จังหวัด

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจา

ประจำส่วนฯ

ระนอง

3
8
5
2

1
47
18
11

8
85
62
19

4
54
13
15

รวม

18

77

174

86

สุรำษฎร์ธำนี
ชุมพร

พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
(Tor)

รวม

16
194
98
47

4
- พื้นที่รับผิดชอบของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่
11 (สุราษฎร์ธานี)
จังหวัด

สฎ.
ชุ มพร
ระนอง
รวม

ป่ าสงวน เนื้อทีต่ าม
แห่ งชาติ กฎกระทรวง
(ป่ า)
(ไร่ )
26
26
13
65

3,643,595.00
1,944,095.25
1,392,300.50
6,979,990.75

ทับซ้ อนเขต
อนุรักษ์ ตาม
กฎหมาย (ไร่ )

มอบให้ ส.ป.ก.
(ไร่ )

ป่ าไม้ ถาวร
(ไร่ )

871,241.00
678,874.00
781,210.00
2,331,325.00

1,754,624.48
408,174.86
95,882.50
2,258,681.84

239,978.82 1,257,708.34
247,334.84 1,104,381.23
109,366.55 624,574.55
596,680.21 2,986,664.12

จังหวัด พืน้ ทีป่ ่ าที่รับผิดชอบ พืน้ ทีป่ ่ าสมบูรณ์
(ไร่ )
(ไร่ )
1,257,708.34
301,915.34
สฎ.
1,104,381.23
310,817.91
ชุ มพร
624,574.55
94,761.55
ระนอง
2,986,664.12
707,494.80
รวม

พืน้ ทีป่ ่ า
ทีร่ ับผิดชอบ
(ไร่ )

พืน้ ทีป่ ่ าเสื่ อมโทรม
พืน้ ทีอ่ นุญาต สารวจตามมติ พืน้ ทีท่ ี่ราษฎรบุกรุ ก
(ไร่ )
30 มิ.ย. 41 (ไร่ )
/แปลงคดี (ไร่ )
231,749.78
74,547
649,496.22
130,228.21
193,313
470,022.11
45,845.28
56,115
427,852.72
407,823.27
323,975
1,547,371.05

5
- งบประมาณที่ได้รับจากกรมป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมป้องกันฯ
ค่าใช้สอย
8,690,600

ค่าจ้างเหมา
9,072,000

รวมงบดาเนินงาน
17,762,600

งบลงทุน
3,037,689

กิจกรรมด้านการอนุญาต พ.ศ. 2561
หน่วยงานฯ
ส่วนป้องกัน
สุรำษฎร์ธำนี
ชุมพร
ระนอง
รวมทั้งสิน้

แผน
20,000
35,000
32,000
35,000
122,000

กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
หน่วยงานฯ
ส่วนป้องกันฯ

แผน
225,000

กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ พ.ศ. 2561
หน่วยงานฯ
ส่วนป้องกันฯ

แผน
9,500

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561
หน่วยงานฯ
ส่วนป้องกันฯ

แผน
50,000

กิจกรรมดาเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง พ.ศ. 2561
หน่วยงานฯ
ส่วนป้องกันฯ

แผน
50,000

กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พ.ศ. 2561
หน่วยงานฯ
ส่วนป้องกันฯ

แผน
214,900

6
กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน พ.ศ. 2561
หน่วยงานฯ
ส่วนป้องกันฯ

แผน
102,800

เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกาเนิดฯ
หน่วยงานฯ
ส่วนป้องกันฯ

แผน
33,000

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า
หน่วยงานฯ
ส่วนป้องกันฯ (ค่ำโทรศัพท์)
ชุดปฏิบัติกำรป่ำไม้คันธุลี
ส่วนป้องกันรักษำป่ำฯ
หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ สฎ.16

แผน
240,000
677,600
151,200
388,800

7
ผลการดาเนินการยึดคืนพื้นที่ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
จังหวัด

เป้าหมายการยึดคืน 1. ตรวจยึด
2. ประชาสัมพันธ์ ให้
พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก
ดาเนินคดี ประชาชนคืนพื้นที่ให้รัฐ
ปี 2561
ตามกฎหมาย
โดยไม่ดาเนินคดี
1,300 ไร่
1,190.11
39.99
จ.สุราษฎร์ธานี

ผลการยึดคืน
พื้นที่ป่า
ปี 2561
1,230.10

คิดเป็น
ร้อยละ
91.55

จ.ชุมพร

1,000 ไร่

446.10

-

446.10

44.61

จ.ระนอง

700 ไร่

987.65

-

987.65

141.10

รวม

3,000 ไร่

2,623.86

39.99

2,663.85

87.46

ดาเนินการตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ เนื้อที่ 2,663.85 ไร่
- ดาเนินคดี เนือ้ ที่ 2,623.86 ไร่
- ไม่ดาเนินคดี เนื้อที่
39.99 ไร่

8
สรุปสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
1. จานวนคดีที่เกิดขึ้น จำนวน 184 คดี ผู้ตอ้ งหำ 36 คน
1.1 คดีแผ้วถำงป่ำ จำนวน 152 คดี ผูต้ ้องหำ จำนวน 18 คน
1.2 คดีทำไม้
จำนวน
28 คดี ผูต้ ้องหำ จำนวน 14 คน
1.3 คดีของป่ำ
จำนวน
4 คดี ผูต้ ้องหำ จำนวน
4 คน
2. พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 1,903-2-27 ไร่
2.1 อยู่ในเขตป่ำสงวนฯ จำนวน 1,104-0-00 ไร่
2.2 อยู่นอกเขตป่ำสงวนฯ จำนวน 799-2-27 ไร่
3. ตรวจยึดไม้
3.1 ตรวจยึดไม้กระยำเลยแปรรูป จำนวน 503 แผ่น ปริมำตร 142.97 ม.3
3.2 ตรวจยึดไม้กระยำเลยท่อน จำนวน 181 ท่อน ปริมำตร 147.30 ม.3
3.3 ตรวจยึดไม้กฤษณำ
จำนวน 14,140 กิโลกรัม
4. อุปกรณ์การกระทาผิด
4.1 รถแบ็คโฮ
จำนวน 3 คัน
4.2 รถบรรทุกสิบล้อ
จำนวน 3 คัน
4.3 รถบรรทุกติดเครน
จำนวน 1 คัน
4.4 รถยนต์กระบะ
จำนวน 2 คัน
4.5 เลื่อยโซ่ยนต์
จำนวน 5 เครื่อง
4.6 บ้ำนพัก
จำนวน 1 หลัง
4.7 สว่ำนไฟฟ้ำ
จำนวน 9 ตัว
4.8 หินเจียร
จำนวน 6 ตัว
4.9 กบไสไม้
จำนวน 1 ตัว
4.10 ค้อน
จำนวน 6 อัน
4.11 ขวำน
จำนวน 1 ด้ำม
4.12 สว่ำนกระแทกปูน
จำนวน 1 ตัว
4.13 เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ
จำนวน 2 ตัว
4.14 บันไดอลูมิเนียม
จำนวน 1 อัน
4.15 อำวุธปืนลูกซอง
จำนวน 1 กระบอก
4.16 โทรศัพท์มอื ถือ
จำนวน 1 เครื่อง
4.17 อื่นๆ
จำนวน 35 ชิน้
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สรุปสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. จานวนคดีที่เกิดขึ้น จำนวน 81 คดี ผูต้ ้องหำ 10 คน
1.1 คดีแผ้วถำงป่ำ จำนวน 69 คดี ผูต้ ้องหำ จำนวน
1.2 คดีทำไม้
จำนวน 11 คดี ผู้ต้องหำ จำนวน
1.3 คดีเลื่อยโซ่
จำนวน
1 คดี ผูต้ ้องหำ จำนวน
2. พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 1,190-0-44 ไร่
หมายเหตุ : ประชำสัมพันธ์โดยไม่ดำเนินดคี เนื้อที่ 39.99 ไร่
3. ตรวจยึดไม้
3.1 ตรวจยึดไม้กระยำเลยแปรรูป จำนวน
3.2 ตรวจยึดไม้กระยำเลยท่อน จำนวน
4. อุปกรณ์การกระทาผิด
4.1 รถแบ็คโฮ
4.2 รถบรรทุกสิบล้อ
4.3 เลื่อยโซ่ยนต์
4.4 รถบรรทุกติดเครน
4.5 รถยนต์กระบะ
4.6 โทรศัพท์มือถือ
4.7 เคียวเกี่ยวปำล์ม
4.8 ผลปำล์มน้ำมัน
4.9 ค้อน
4.10 อื่นๆ

2 คน
7 คน
1 คน

32 แผ่น ปริมำตร 2.29 ลบ.ม.
98 ท่อน ปริมำตร 103.95 ลบ.ม.
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

3 คัน
1 คัน
3 เครื่อง
1 คัน
1 คัน
1 เครื่อง
1 อัน
13 ทะลำย
2 อัน
31 ชิน้

10
คดีรายใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่ อวั นที่ 2 พฤศจิก ำยน 2560 หน่วยป้ อ งกั น รัก ษำป่ ำที่ สฎ.3 (บ้ ำนตำขุน ) พร้อ ม
เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ ย วข้อง ตรวจพบกำรกระท ำผิด 1 รำย ไม่ พ บผู้ ก ระท ำผิ ด พบพื้ นที่ ป่ ำถู ก บุ ก รุก เนื้อ ที่
113-1-41 ไร่ ปลู ก พื ชผลอำสิ น ชนิ ด ต้ น ยำงพำรำ อำยุ ป ระมำณ 10-15 ปี จำนวน 5,900 ต้ น
เหตุเกิดบริเวณป่ำบ้ำนสองแพรกบนหมู่ที่ 3 ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในพื้นที่
ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำพนมและป่ำพลูเถื่อน บุกรุกก่อนปี 2557
แจ้ ง ควำมสถำนี ต ำรวจภู ธ รพนม ตำมปจว.ข้ อ ที่ 2 เวลำ 16.15 น. ลงวั น ที่ 2
พฤศจิกำยน 2560 คดีอำญำที่ 446/2560

11

วันที่ 19 ธ.ค. 2560 จนท.หน่วยฯ สฎ.16 (เกำะสมุย) ออกตรวจปรำบปรำมกำรกระทำ
ผิดกฎหมำยป่ำไม้ บริเวณบ้ำนหำดยวน ม.6 ต.บ้ำนใต้ อ.เกำะพะงัน จ.สฎ. ในเขตป่ำตำมพระรำชบัญญัติ
ป่ ำไม้ พุ ท ธศั ก รำช 2484 ตรวจพบกำรก่ อ สร้ำงที่ พั ก สิ่ งอำนวยควำมสะดวกแก่นั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวม
จำนวน 12 หลัง บ้ำนพักขนำด 4.5 ม. ยำว 7 ม. สูง 5 ม. เนือ้ ที่ 4-3-87 ไร่
แจ้ ง ควำม สภ.เกำะพะงั น ตำมปจว.ข้ อ ที่ 12 เวลำ 22.00 น. ลว.19 ธ.ค. 60
คดีอำญำที่ 727/2560
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เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561 หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ สฎ.2 (ห้วยมุด) พร้อมเจ้ำหน้ำที่
ตรวจพบกำรกระทำผิด 1 รำย บริเวณริมถนนสำย 41 กม201-202 ซ้ำยทำง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนนำ
อำเภอบ้ำนนำเดิม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนนำท่ำเรือและป่ำเคียนซำ ตรวจยึด
ไม้พะยูง จำนวน 6 ท่อน ปริมำตร 0.61 ลบ.ม. ตรวจยึดของกลำงรถยนต์กระบะยี่ห้อเชฟโรเลต สีเทำ
หมำยเลขทะเบียน ผก-9204 สุรำษฎร์ธำนี และกระเป๋ำสะพำย 1 ใบ, ขวำน 1 เล่ม , เชือก 1 ม้วน,
หมวกติดไฟฉำย 1 ใบ
แจ้ งควำมสถำนี ต ำรวจภู ธ รคี รีรัฐ นิ ค ม ตำมปจว.ข้อ 4 เวลำ 15.00 น. คดี อำญำที่
54/2561 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561

13
คดีรายใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ สฎ.2 (ห้วยมุด) พร้อมเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พบกำรกระทำผิด 1 รำย ได้ตัวผู้กระทำผิด 2 คน คือ 1. นำยสุเทพ สุขด้วง อำยุ 69 ปี
2. นำยสิทธิพร เพชรคง อำยุ 59 ปี
เหตุ เกิ ด บริ เ วณบ้ ำ นมอเก็ ต ม.5 ต.ควนศรี อ.บ้ ำ นนำสำร จ.สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ในเขตป่ ำ ตำม
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 บุกรุกพื้นที่ป่ำ เนื้อที่ 404-2-21 ไร่ ไม่พบกำรปลูกพืชผล
อำสิน ตรวจยึด รถแบ็คโฮ 3 คัน
1. แบ็คโฮ ยี่หอ้ KOMATSU สีเหลือง หมำยเลขตัวถัง MODEL PC200-8 SERIAL NO.C67010 จำนวน 1 คัน
2. แบ็คโฮ ยี่หอ้ KOMATSU สีเหลือง หมำยเลขตัวถัง MODEL PC200-6 SERIAL NO.84532 จำนวน 1 คัน
3. แบ็คโฮ ยี่หอ้ CAT สีเหลือง หมำยเลขตัวถัง CAT รุ่น320 DC320DCTDN0052 จำนวน 1 คัน
แจ้ งควำมสถำนี ต ำรวจภู ธ รท่ ำชี ตำมปจว.ข้ อ 1 เวลำ 20.30 น. คดี อ ำญำที่ 37/2561
ยึดทรัพย์ที่ 23/2561 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561

14

เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ สฎ.12 (ท่ำขนอน) รับมอบคดี
จำก จนท.สถำนีตำรวจภูธรคีรีรัฐ นิค มเหตุเกิดบนถนนสำยท่ำขนอน-เขำพัง หมู่ที่ 5 ตำบลท่ำขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้ตรวจยึดไม้ยำง จำนวน 19 ท่อน ปริมำตร 12.59 ลบ.ม. และ
รถบรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้อ ISUZU สีขำว หมำยเลขทะเบียน 70-5698 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ผู้รับ มอบ
อำนำจนำยชนะ ศึกเสือ)
แจ้ งควำมสถำนี ต ำรวจภู ธ รคี รีรัฐ นิ ค ม ตำมปจว.ข้ อ 6 เวลำ 19.20 น. คดี อ ำญำที่
176/2561 ยึดทรัพย์ที่ 125/2561 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2561
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เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2561 หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ สฎ.16 (เกำะสมุย ) ตรวจพบกำร
กระท ำผิดกฎหมำย 1 รำย ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดบริเวณบ้ำนหำดเทียน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนใต้
อ ำเภอเกำะพะงั น จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ในเขตป่ ำ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ป่ ำ ไม้ พุ ท ธศั ก รำช 2484
บุก รุก พื้ นที่ ป่ำ เนื้อที่ 0-0-39 ไร่ ตรวจยึด อุป กรณ์ ก ำรกระท ำผิด ประเภทอุป กรณ์ ในกำรก่อสร้ำง
จ ำนวน 23 รำยกำร มี ก ำรปลู ก สร้ ำ งโรงเรื อ นในพื้ น ที่ ป่ ำ จ ำนวน 1 หลั ง โครงสร้ ำ งปู น คำนไม้
จำนวน 1 โครง
แจ้ งควำมสถำนีต ำรวจภู ธ รเกำะพะงัน ตำม ปจว.ข้อ 9 เวลำ 17.00 น. คดีอ ำญำที่
616/2561 ยึดทรัพย์ที่ 439/2561 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2561
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สรุปสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ท้องที่จังหวัดชุมพร
1. จานวนคดีที่เกิดขึ้น จำนวน 53 คดี ผูต้ ้องหำ 18 คน
1.1 คดีแผ้วถำงป่ำ จำนวน 44 คดี ผูต้ ้องหำ จำนวน 12 คน
1.2 คดีทำไม้
จำนวน
6 คดี ผูต้ ้องหำ จำนวน 3 คน
1.3 คดีของป่ำ
จำนวน
3 คดี ผู้ต้องหำ จำนวน 3 คน
2. พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 446-1-04 ไร่
3. ตรวจยึดไม้
3.1 ตรวจยึดไม้กระยำเลยแปรรูป จำนวน 372 แผ่น ปริมำตร 8.05 ม.3
3.2 ตรวจยึดไม้กระยำเลยท่อน จำนวน 13 ท่อน ปริมำตร 5.70 ม.3
3.3 ตรวจยึดไม้กฤษณำ
จำนวน 14,140 กิโลกรัม
4. อุปกรณ์การกระทาผิด
4.1 รถบรรทุกสิบล้อ
จำนวน 2 คัน
4.2 รถยนต์กระบะ
จำนวน 1 คัน
4.3 บ้ำนพัก
จำนวน 1 หลัง
4.4 สว่ำนไฟฟ้ำ
จำนวน 8 ตัว
4.5 หินเจียร
จำนวน 6 ตัว
4.6 ค้อน
จำนวน 4 ตัว
4.7 บันไดอลูมิเนียม
จำนวน 2 อัน
4.8 อำวุธปืนลูกซอง
จำนวน 1 กระบอก
4.9 อื่นๆ
จำนวน 23 ชิน้
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เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ำยน 2560 หน่ ว ยป้ อ งกั น รั ก ษำป่ ำ ที่ ชพ.1 (ยำยไท) พร้ อ ม
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องตรวจพบกำรกระทำผิด 1 รำย จับกุมผู้กระทำผิด 8 รำย ดังนี้
1.นำยปรีดำ สำลิกำ สัญชำติ ไทย เลขประจำตัวประชำชน 3 8603 00154 80 9
เพศชำย อำยุ 45 ปี ที่อยู่ 105/2 หมูท่ ี่ 13 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
2. นำยชัยวัฒน์ หวันทำ สัญชำติไทย เลขประจำตัวประชำชน 3 8603 00005 11 5
เพศ ชำย อำยุ 36 ปี ที่อยู่ 12/1 หมูท่ ี่ 13 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
3. นำงสำวรัชนี ยิ้มอนันต์ สัญ ชำติไทย เลขประจำตัวประชำชน 3 7707 00084
27 2 เพศหญิง อำยุ 43 ปี ที่อยู่ 29 หมูท่ ี่ 3 ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
4. นำงสำวอังสะนำ บำรุงกำร สัญชำติไทย เลขประจำตัวประชำชน 3 8601 01009
94 9 เพศหญิง อำยุ 45 ปี ที่อยู่ 17/5 หมูท่ ี่ 3 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
5. นำยอดิศ ร ชื่น จิต ร สั ญ ชำติไทย เพศชำย อำยุ 45 ปี ที่ อ ยู่ 4/1 หมู่ ที่ 1 ต ำบล
ดอนยำง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
6. นำยเกรีย งศั ก ดิ์ บ ำรุงจิ ต ต์ สั ญ ชำติ ไทย เพศ ชำย อำยุ 53 ปี ที่ อ ยู่ 129/4
หมูท่ ี่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
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7. นำยสำคร สำลิ ก ำ สั ญ ชำติ ไทย เพศชำย อำยุ 35 ปี ที่ อ ยู่ 100/3 หมู่ ที่ 13
ตำบลชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร
8. นำยธี รพร พุ่ ม พยั บ สั ญ ชำติ ไทย เลขประจำตั ว ประชำชน เพศชำย อำยุ 34 ปี
ทีอ่ ยู่ 64/1 หมูท่ ี่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เหตุเกิดบริเวณบ้ำนยำยไอ๋ หมูท่ ี่ 5 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร ในเขตป่ำตำม
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 บุกรุกพืน้ ที่ป่ำ เนื้อที่ 1-2-23 ไร่ มีกำรก่อสร้ำงบ้ำนพัก
จำนวน 1 หลัง ยำว 15 เมตร กว้ำง 6 เมตร พื้นที่ 90 ตำรำงเมตร บุกรุกหลังปี 2557 เป็นนำยทุน
ได้ตรวจยึดอุปกรณ์การกระทาผิด จานวน 22 รายการ
1. สว่ำนไฟฟ้ำ 8 ตัว
2. หินเจีย 6 ตัว
3. ใบตัด 2 ตัว
4. กบไสไม้ 1 ตัว
5. จิกซอล 1 ตัว
6. ที่ตัดลวด 2 อัน
7. ไม้น้ำ 3 ต้น
8. ที่ยิงเดวิด 1 อัน
9. ค้อน 4 อัน
10. เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน
11. ขวำน 1 ด้ำม
12. ตะเกียงปลำยแหลม 3 อัน
13. กรรไกรตัดสังกะสี 1 อัน 14. คีมล็อก 1 ตัว
15. ประแจเลื่อน 1 ตัว
16. สิ่ว 1 อัน
17. เต้ำตีเส้น 1 อัน
18. เครื่องดูดฝุน่ 1 ตัว
19. สำยไฟพร้อมปลั๊ก 2 ตัว 20. เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ 2 ตัว
21 สว่ำนกระแทกปูน 1 ตัว 22.บันไดอลูมิเนียม 2 อัน
ของกลำงเก็บรักษำไว้ที่หน่วยฯ
แจ้ ง ควำมสถำนี ต ำรวจภู ธ รปะทิ ว ตำมปจว.ข้ อ ที่ 8 เวลำ 21.50 น. ลงวั น ที่
28 พฤศจิกำยน 2560 คดีอำญำที่ 661/2560 ยึดทรัพย์ที่ 374/2560
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วั น ที่ 19 ธั น วำคม 2560 เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห น่ ว ยป้ อ งกั น รั ก ษำป่ ำ ที่ ชพ.6 (นำสั ก ) พร้ อ ม
เจ้ ำหน้ ำ ที่ ตรวจพบกำรกระท ำผิ ด 1 รำย บุ ก รุก พื้ น ที่ ป่ ำ 12-3-52 ไร่ บริเวณบ้ ำนเขำค่ ำย ม.3
ต.เขำค่ ำ ย อ.สวี จ.ชุ ม พร ในเขตป่ ำ สงวนแห่ งชำติ ป่ ำทุ่ ง ระยะ และป่ ำ นำสั ก ปลู ก พื ช ผลอำสิ น ชนิ ด
ต้นทุเรียน อำยุ 3-8 เดือน จำนวน 250 ต้น ต้นหมำก อำยุ 7-8 ปี จำนวน 23 ต้น
แจ้ ง ควำมสภ.นำสั ก ปจว.ข้ อ ที่ 1 เวลำ 12.30 น. ลงวั น ที่ 20 ธั น วำคม 2560
คดีอำญำที่ 333/2560
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เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2561 หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ ชพ.1 (ยำยไท) พร้อมเจ้ำหน้ำที่
ตรวจพบกำรกระทำผิด 1 รำย จับ กุ มผู้กระผิด 1 คน นำยเรวัฒ น์ ยำรัตน์ อำยุ 47 ปี สัญ ชำติไทย
ตรวจยึดไม้พ ะยูงท่อน จำนวน 4 ท่อนปริมำตร 0.12 ลบ.ม. และไม้พะยู งแปรรูป จำนวน 2 เหลี่ย ม
ปริมำตร 0.297 ลบ.ม.รวม ไม้ 4 ท่อน 2 เหลี่ยม ปริมำตรรวม 0.417 ลบ.ม. และตรวจยึดรถบรรทุก
10 ล้อไม่ประจำทำง ยี่ห้ออีซูซุ สีฟ้ำ ม่วง เหลือง แดง น้ำตำล ทะเบียน 74-6748 จังหวัดกรุงเทพฯ
และโทรศัพ ท์มื อถือ จำนวน 1 เครื่อง เหตุ เกิดบริเวณด่ ำนตรวจบ้ ำนพละ หมู่ที่ 3 ต ำบลเขำไชยรำช
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
แจ้งควำมสถำนีตำรวจภูธรบ้ำนมำบอำมฤตตำมปจว.ข้อ 1 เวลำ 02.40 น. คดีอำญำที่
133/2561 ยึดทรัพย์ที่ 66/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2561
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วันที่ 27 สิงหำคม 2561 หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ ชพ.6 (นำสัก) ตรวจพบกำรกระทำ
ผิดฯ 1 รำย ได้ตัวผู้กระทำผิด 1 คน นำยธีรวัฒน์ แซ่หลี อำยุ 49 ปี พื้นที่ป่ำถูกบุกรุก เนื้อที่ 5-0-00
ไร่ และตรวจยึดรถกระบะ Mitsubishi สีแดง หมำยเลขทะเบียน บฉ-4644 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,
เคียวเกี่ยวปำล์ม ด้ำมยำว 3 เมตร 1 อัน , ผลปำล์มน้ำมัน 1,200 กิโลกรัม เหตุเกิดบริเวณบ้ำนเกำะเห
รียง ม.7 ต.นำโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองห้ำงและป่ำเกำะเรือโกลน
แจ้งควำมสถำนีตำรวจภูธรสวี ปจว.ข้อ 7 เวลำ 21.30 น. คดีอำญำที่ 1708/2561
ยึดทรัพย์ที่ 188/2561 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2561
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สรุปสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ท้องที่จังหวัดระนอง
1. จานวนคดีที่เกิดขึ้น จำนวน 50 คดี ผูต้ ้องหำ 8 คน
1.1 คดีแผ้วถำงป่ำ จำนวน 39 คดี ผูต้ ้องหำ จำนวน
4 คน
1.2 คดีทำไม้
จำนวน 11 คดี ผูต้ ้องหำ จำนวน
4 คน
2. พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 307-0-79 ไร่
หมายเหตุ : ตรวจยึดจับกุมพืน้ ที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ หมูท่ ี่ 3 ตำบลบำงพระใต้ (ซอยพม่ำข้ำม)
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จำนวน 28 คดี เนื้อที่ 680.39 ไร่
3. ตรวจยึดไม้
3.1 ตรวจยึดไม้กระยำเลยแปรรูป จำนวน 104 แผ่น ปริมำตร 5.55 ม.3
3.2 ตรวจยึดไม้กระยำเลยท่อน จำนวน 71 ท่อน ปริมำตร 39.90 ม.3
4. อุปกรณ์การกระทาผิด
4.1 เลื่อยโซ่ยนต์
จำนวน 2 เครื่อง
4.2 มีดพร้ำ
จำนวน 1 เล่ม
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เมื่ อ วั น ที่ 12 มกรำคม 2561 หน่ ว ยป้ อ งกั น รั ก ษำป่ ำ ที่ รน.6 (บ่ อ น้ ำร้ อ น) พร้ อ ม
เจ้ำหน้ำที่ ตรวจพบกำรกระทำผิด 1 รำย จับกุมผู้กระทำผิด 1 รำย นำยนรินทร์ รัตนโนบล อำยุ 62 ปี
ที่อยู่ 15/46 ม.1 ต.บำงริน้ อ.เมือง จ.ระนอง ตรวจยึดอุปกรณ์กำรกระทำผิด 6 รำยกำร ดังนี้
1. มีดพร้ำ 2 ด้ำม
2. ขวำน 1 ด้ำม
3. จอบ 1 อัน
4. พลั่ว 1 อัน
5. เลื่อยมือ 1 อัน
6. ค้อน 1 อัน
เหตุเกิดบริเวณซอยสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 2 ต.บำงริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ในเขตป่ำตำม
พระรำชบัญญัติป่ำไม้พุทธศักรำช 2484 พื้นที่ป่ำถูกบุกรุก เนือ้ ที่ 9-1-76 ไร่ ปลูกพืชผลอำสินชนิดต้น
สะตอ 10 ต้น หมำก 500 ต้น ขนุน 20 ต้น กำหยู 20 ต้น ยำงพำรำอำยุ 2-3 ปี 600 ต้น มะม่วง
20 ต้น กล้วยอำยุ 6 เดือน –1 ปี จำนวน 15 ต้น ปลูกสร้ำงขนำเพื่อพักอำศัย
แจ้งควำมสถำนีตำรวจภูธรเมืองระนอง ตำมปจว.ข้อที่ 21 เวลำ 19.30 น. คดีอำญำ
ที่ 50/2561 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2561

24

เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561 หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ รน.2 (รำชกรูด) พร้อมเจ้ำหน้ำที่
ตรวจพบกำรกระท ำผิด 1 รำย ตรวจยึดไม้ตะเคีย นทรำย จำนวน 3 ท่ อน ปริมำตร 12.47 ลบ.ม.
เหตุเกิ ด บริเวณป่ ำเขำนำพรุใหญ่ หมู่ ที่ 4 ต ำบลก ำพวน อ ำเภอสุ ขส ำรำญ จังหวัด ระนอง ในเขตป่ ำ
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ป่ ำ ไม้ พุ ท ธศั ก รำช 2484 ไม้ ข องกลำง ไม่ ส ำมำรถน ำออกจำกที่ เกิ ด เหตุ ไ ด้
เนื่องจำกเป็นพืน้ ที่ภูเขำสูงชัน
แจ้งควำมสถำนีต ำรวจภูธ รสุ ขส ำรำญ ตำมปจว.ข้อ 1 เวลำ 15.30 น. คดี อำญำที่
94/2561 ลงวันที่ 24 เมษำยน 2561

25

เมื่ อวั น ที่ 25 พฤษภำคม 2561 หน่วยป้ องกั นรัก ษำป่ ำที่ รน.4 (ลำเลีย ง) พร้อ มเจ้ำหน้ ำที่
ตรวจพบกำรกระท ำผิ ด 1 รำย บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ ำ เนื้ อ ที่ 7 -1-65 ไร่ เหตุ เ กิ ด บริ เ วณบ้ ำ นบำงนำ
ซอยประชำรัฐ หมู่ที่ 9 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง ในเขตป่ำตำมพระรำชบัญ ญัติป่ำไม้
พุทธศักรำช 2484 ปลูกพืชผลอำสินชนิดต้นยำงพำรำอำยุประมำณ 3-5 ปี 125 ต้น
แจ้งควำมสถำนีตำรวจภูธรกระบุรี ตำมปจว.ข้อ 2 เวลำ 15.30 น. คดีอำญำที่ 250/2561
ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2561
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เมื่อวันที่ 9 กั นยำยน 2561 หน่วยป้องกันรัก ษำป่ำที่ รน.2 (รำชกรูด) ตรวจพบกำร
กระทำผิด 1 รำย พบตัวผู้กระทำผิด 1 คน นำยณันทศักดิ์ ใหม่แก้ว เพศชำย อำยุ 19 ปี บุกรุกพื้นที่ป่ำ
0-0-19 ไร่ เหตุเกิ ด บริเวณซอยเขำกล้วย หมู่ที่ 4 ต.ก ำพวน อ.สุขสำรำญ จ.ระนอง ในเขตป่ ำตำม
พระรำชบั ญ ญั ติ ป่ ำ ไม้ พุ ท ธศั ก รำช 2484 ตรวจยึ ด รถแบ็ ค โฮ ยี่ ห้ อ KOMATSU หมำยเลขตั ว ถั ง
14878 หมำยเลขเครื่องยนต์ 3D84/16A สีเหลือง จำนวน 1 คัน
แจ้งควำมสถำนีต ำรวจภู ธ รสุ ขส ำรำญ ตำมปจว.ข้อ 2 เวลำ 21.00 น. คดีอ ำญำที่
232/2561 ยึดทรัพย์ที่ 108/2561 ลงวันที่ 9 กันยำยน 2561
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สรุปผลการดาเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
จังหวัด
จ.สุ ราษฎร์ธานี

แผนมาตรา 25
ปี 2561
450

ผลการดาเนินการตามมาตรา
25 ปี 2561
374.59

คิดเป็ น
ร้ อยละ
83.24

จ.ชุมพร

350

142.39

40.68

จ.ระนอง

250

260.72

104.28

รวม

1,000

777.70

74.60

>> ปี พ.ศ. 2561 ดาเนินการ รวมเนือ้ ที่ 777.70 ไร่ <<
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ผลการดาเนินการใช้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลาดับ วัน เดือน ปี
ป่าสงวน
ท้องที่
จานวน
เนื้อที่
หมาย
ที่
ที่ดาเนินการ
แห่งชาติ
(แปลง)
(ไร่)
เหตุ
1.

27 เม.ย. 61

2.

17 พ.ค. 61

3.

30 พ.ค. 61

4.

1 ส.ค. 61

ป่ าเขาพนมและ
ป่ าพลูเถื่อน

ตาบลพลูเถื่อน
อาเภอพนม
จ.สุ ราษฎร์ธานี
ป่ าท่าชนะ
ตาบลประสงค์
อาเภอท่าชนะ
จ.สุ ราษฎร์ธานี
ป่ าไชยครามและ ตาบลคลองสระ
ป่ าวัดประดู่แปลง อ.กาญจนดิษฐ์
ที่สอง
จ.สุ ราษฎร์ธานี

1

113-1-41

1

14-1-56

1

23-2-80

ป่ าน้ าตกหิ นลาด ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย
จ.สุ ราษฎร์ธานี

1

16-2-67

4

168-0-44

รวม

(ต่อ)
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ผลการดาเนินการใช้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ที่

ท้ องที่

5.

บ้านห้วยเคี่ยม ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ
จ.สุ ราษฎร์ ธานี ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
ป่ าท่าชนะ
บ้านช่องมังกร ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ
จ.สุ ราษฎร์ ธานี ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
ป่ าท่าชนะ
บ้านควนราชา แปลง (1) , บ้านเหนือคลอง
แปลง (2,3,4,5) ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุ ราษฎร์ ธานี ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
ป่ าทุ่งรัง ควนเสี ยดบกไก่ฟ้าและคลองกงชัง
และป่ าสงวนแห่งชาติป่าไชยครามและ
ป่ าวัดประดู่แปลงที่ 2
บ้านท่าไคร แปลง (1), บ้านหนองคล้า
แปลง (2), บ้านวังพลาย (แปลง3,4,5)
ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุ ราษฎร์ ธานี
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดงรามและ
ป่ าเขาหน้าราหู
บ้านห้วยแห้ง แปลง (1)
บ้านเขาพันธุ แปลง (2)
ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุ ราษฎร์ธานี
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว
ป่ าเขาวง และป่ ากระซุม
บ้านควนพุน ตาบลชัยบุรี อาเภอชัยบุรี
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติป่าบ้านหมากและป่ าปากพัง
รวม

6.

7.

8.

9.

10.

จานวน เนื้อที่
แปลง
ไร่
1 แปลง

9-0-25

รื้อถอนพืชผลอาสิ น
- รื้ อถอนต้นปาล์มน้ ามันอายุ 3-5 เดือน
จานวน 198ต้น

1 แปลง 24-0-56 - รื้ อถอนต้นปาล์มน้ ามันอายุ 2-3 ปี จานวน 480 ต้น

5 แปลง 10-1-68
5-1-56
5-0-55
6-1-88
3-2-73

- รื้ อถอนต้นยางพาราอายุ 5-6 ปี จานวน 300 ต้น
- รื้ อถอนต้นยางพาราอายุ 2-3 ปี จานวน 150 ต้น
- รื้ อถอนต้นยางพาราอายุ 1-6 ปี จานวน 100 ต้น
- รื้ อถอนต้นยางพาราอายุ 5-6 ปี จานวน 130 ต้น
- รื้ อถอนต้นยางพาราอายุ 5-6 ปี จานวน 100 ต้น

5 แปลง

- รื้ อถอนต้นยางพาราอายุ 3-4 ปี จานวน 411 ต้น
- รื้ อถอนต้นยางพาราอายุ 4-5 ปี จานวน 1,252 ต้น
- รื้ อถอนต้นปาล์มน้ ามันอายุ 4-5 ปี จานวน 80 ต้น
-รื้ อถอนต้นปาล์มน้ ามันอายุ 4-5 ปี จานวน 154 ต้น
-รื้ อถอนต้นปาล์มน้ ามันอายุ 5-6 ปี จานวน 395 ต้น
- รื้ อถอนต้นยางพาราอายุ 5-10 ปี
จานวน 2,405 ต้น
- รื้ อถอนต้นปาล์มน้ ามัน อายุ 4-5 ปี
จานวน 484 ต้น

6-3-89
25-1-77
4-0-51
5-2-54
19-1-78
2 แปลง 37-0-00
22-0-00

1 แปลง 21-2-23 - รื้ อถอนต้นยางพารา อายุ 2 ปี จานวน 840 ต้น

15

206-1-93

- รวมดาเนินการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ทั้งสิ้น 19 แปลง เนื้อทีร่ วม 374-2-37 ไร่
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ประมวลภาพการดาเนินการรื้ อถอนทาลายพืชผลอาสิ นตามมาตรา 25
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ในท้องที่จงั หวัดสุราษฎร์ธานี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลการดาเนินการใช้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ในท้องที่จังหวัดชุมพร

ลาดับ
ที่

ท้ องที่

1.

บ้านห้วยใหญ่ (ซอยคลองเรี ยน) หมู่ที่ 7 ตาบล
เขาค่าย อาเภอสวี จังหวัดชุมพร ในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติป่าทุ่งระยะและป่ านาสัก
บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 7 ตาบลเขาค่าย อาเภอสวี
จังหวัดชุมพร ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่า
ทุ่งระยะและป่ านาสัก
บ้านปลายคลองวิสยั หมู่ที่ 11 ตาบลวิสยั เหนื อ
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าเสี ยบญวน
และป่ าท่าสาร
บ้านเขาค่าย (ซอยทรัพย์ทอง) หมู่ที่ 4
ตาบลเขาค่าย อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะและป่ านาสัก
บ้านห้วยใหญ่ หมู่ ที่ 7 ตาบลเขาค่ าย อ าเภอสวี
จัง หวัด ชุ ม พร ในเขตป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ป่ าทุ่ ง
ระยะและป่ านาสัก
บ้านซอยปราจีน หมู่ที่ 12 (1)
บ้านซอยปราจีน หมู่ที่ 12 (2)
บ้านบางอาจาน หมู่ที่ 16 (3) , (4)
ตาบลรับร่ อ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่ารับร่ อ
และป่ าสลุย

1 แปลง

8-2-30

1 แปลง

5-0-32

1 แปลง

13-1-66 - รื้ อถอนต้นยางพารา อายุ 3-5 ปี จานวน 450 ต้น
ต้นกาแฟอายุ 5 ปี จานวน 400 ต้น

1 แปลง

15-1-20 - รื้ อถอนต้นทุเรี ยน 170 ต้น ต้นกาแฟ 200 ต้น และต้น
หมาก 100 ต้น

1 แปลง

12-1-37 - รื้ อถอนต้นทุเรี ยน 50 ต้น ต้นกาแฟ 800 ต้น และต้น
หมาก 100 ต้น ต้นสะตอ 20 ต้น

4 แปลง

14-0-19
11-1-87
30-3-75
31-0-88

รวม

9

142-1-54

2.

3.

4.

5.

6.

จานวน เนื้อที่
แปลง
ไร่

รื้อถอนพืชผลอาสิ น
- รื้ อถอนพืชผลอาสิ นต้นกาแฟ อายุ 4 ปี จานวน 450
ต้น ต้นสะตอ อายุ 3 ปี จานวน 30 ต้น และต้นทุเรี ยน
อายุ 3 ปี จานวน 100 ต้น
- รื้ อถอนพืชผลอาสิ นต้นกาแฟ อายุ 1 ปี จานวน 350
ต้น ต้นสะตอ อายุ 1 ปี จานวน 80 ต้น

- รื้ อถอนต้นกาแฟอายุประมาณ 1-2 ปี จานวน 200 ต้น
-รื้ อถอนต้นกาแฟอายุประมาณ 1-2 ปี จานวน 250 ต้น
-รื้ อถอนต้นยางพาราอายุ 8 ปี จานวน 2,000 ต้น
-รื้ อถอนต้นยางพาราอายุ 4-5 ปี จานวน 1,440 ต้น

- รวมดาเนินการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชุมพร ทั้งสิ้น 9 แปลง เนื้อทีร่ วม 142-1-54 ไร่
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ประมวลภาพการดาเนินการรื้ อถอนทาลายพืชผลอาสิ นตามมาตรา 25
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ในท้องที่จงั หวัดชุมพร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลการดาเนินการใช้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ในท้องที่จังหวัดระนอง

ลาดับ
ที่

ท้ องที่

1.

บริ เวณบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 9 ตาบลน้ าจืด
อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติ ป่ าน้ าจืด ป่ ามะมุและป่ าปากจัน่
บริ เวณบ้านแพรกซ้าย หมู่ที่ 7 ตาบลลาเลียง
อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติป่าลาเลียง
บริ เวณบ้านแพรกซ้าย หมู่ที่ 7 ตาบลลาเลียง
อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติป่าลาเลียง
บ้านจปร. ม.1 ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าน้ าจืด ป่ ามะมุ และ
ป่ าปากจัน่
บ้านบางธรรมะ หมู่ที่ 4 ตาบลบางพระเหนือ
อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติป่าละอุ่นและป่ าราชกรู ด
บริ เวณบ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 4 ตาบลบางพระ
เหนือ อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในเขตป่ า
สงวนแห่งชาติ ป่ าละอุ่นและป่ าราชกรู ด
บ้านทับโก ซอยสะพานสี่ หมู่ที่ 8 ต.ลาเลียง
อ.กระบุรี จ.ระนอง

1 แปลง

9-2-92

- รื้ อถอนตัดฟั นต้นยางพารา อายุ 2-3 ปี จานวน 800 ต้น

1 แปลง

9-3-69

- รื้ อถอนตัดฟั นต้นยางพารา อายุ 1-4 ปี จานวน 800 ต้น

1 แปลง

4-0-69

- รื้ อถอนตัดฟั นต้นยางพารา อายุ 1 ปี จานวน 300 ต้น

1 แปลง

10-1-68 - รื้ อถอนพืชผลอาสิ นต้นยางพารา อายุ 2-6 ปี จานวน
800 ต้น ต้นมะม่วงหิ มพานต์ อายุ 2 ปี จานวน 50 ต้น

1 แปลง

7-0-52

1 แปลง

12-1-75 - รื้ อถอนพืชผลอาสิ นจาพวกต้นปาล์มน้ ามัน 4- 5 ปี
จานวน 50 ต้น

1 แปลง

18-1-61 - รื้ อถอนต้นปาล์มน้ ามัน อายุ 6-12 เดือน
จานวน 363 ต้น

บ้านบางใหญ่ล่าง หมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่
อ.กระบุรี จ.ระนอง

1 แปลง

3-2-35

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

จานวน เนื้อที่
แปลง ไร่

(ต่อ)

รื้อถอนพืชผลอาสิ น

- รื้ อถอน พืชผลอาสิ นอายุตน้ ทุเรี ยน 1-2 ปี จานวน
104 ต้น

- รื้ อถอนต้นยางพารา อายุ 2-3 ปี จานวน 240 ต้น
ต้นปาล์มน้ ามัน อายุ 2-6 เดือน จานวน 72 ต้น
ต้นหมาก อายุ 3-6 เดือน จานวน 90 ต้น
ต้นกล้วย จานวน 300 ต้น
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ผลการดาเนินการใช้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ในท้องที่จังหวัดระนอง

ลาดับ
ที่

ท้ องที่

จานวน
แปลง

เนื้อที่
ไร่

9.

บ้านบางนา ซอยห้วยเคียน หมู่ที่ 9 ต.ลาเลียง
อ.กระบุรี จ.ระนอง

1 แปลง

13-3-38

- รื้ อถอนยางพารา อายุ 2-3 ปี จานวน 969 ต้น

1 แปลง

7-2-79

รื้ อถอนต้นยางพารา อายุ 2-3 ปี จานวน 600 ต้น
ต้นปาล์มน้ ามัน อายุ 2 ปี จานวน 15 ต้น

10. บ้านทับจาก หมู่ที่ 4 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี
จ.ระนอง

รื้อถอนพืชผลอาสิ น

11.

บ้านห้วยไทรงาม ซอยห้วยไทรปิ ด หมู่ที่ 10
ต.ลาเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

1 แปลง

19-2-25

ต้นทุเรี ยน อายุ 2 เดือน-1 ปี จานวน 390 ต้น

12.

บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ต.ลาเลียง อ.กระบุรี
จ.ระนอง

1 แปลง

2-1-97

ต้นทุเรี ยน อายุ 1-2 ปี จานวน 95 ต้น

13.

บ้านปลายคลอง ซอยตาถึง หมู่ที่ 5
ตาบลมะมุ อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าน้ าจืด ป่ ามะมุ
และป่ าปากจัน่

1 แปลง

15-1-88

- รื้ อถอนต้นยางพารา อายุประมาณ 2-6 ปี
จานวน 1,150 ต้น

14.

บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ต.ลาเลียง อ.กระบุรี
จ.ระนอง

1 แปลง

5-0-80

- รื้ อถอนต้นยางพารา อายุ 1-2 ปี จานวน 350 ต้น

15.

บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ต.ลาเลียง อ.กระบุรี
จ.ระนอง

1 แปลง

11-3-26

- รื้ อถอนต้นยางพารา อายุ 2-3 ปี จานวน 780 ต้น

16

บ้านโป่ งรวย หมู่ที่ 7 ต.ปากจัน่
อ.กระบุรี จ.ระนอง
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าน้ าขาว

1 แปลง

30-0-08

- รื้ อถอนต้นยางพารา อายุ 2-5 ปี จานวน 1,800 ต้น

17

บ้านรังแตน หมู่ที่ 11 ต.จปร. อ.กระบุรี
จ.ระนอง

1 แปลง

32-0-92

- รื้ อถอนต้นยางพารา อายุ 2-5 ปี , 6-7 ปี
จานวน 2,000 ต้น
ต้นกล้าทุเรี ยน อายุ 1 ปี จานวน 60 ต้น

(ต่อ)
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การดาเนินการใช้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ในท้องที่จังหวัดระนอง

ลาดับ
ที่

ท้ องที่

18.

บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 9 (1) , (2)
ตาบลน้ าจืด อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าน้ าจืด ป่ ามะมุ
และป่ าปากจัน่

19.

บ้านบางมัน (1) , (2) บ้านเป็ ดลอย (3)
ต.นาคา อ.สุขสาราญ จ.ระนอง
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลอง
ม่วงกลวงและป่ าแหลมหน้าทุ่ง
บ้านราชกรู ด (4) ตาบลราชกรู ด
อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น
และป่ าราชกรู ด

รวม

จานวน
แปลง

เนื้อที่
ไร่

รื้อถอนพืชผลอาสิ น

2 แปลง

3-2-21
11-2-48

-รื้ อถอนต้นยางพารา อายุประมาณ 4-6 ปี
จานวน 250 ต้น
-รื้ อถอนต้นยางพารา อายุประมาณ 1-6 ปี
จานวน 500 ต้น ต้นทุเรี ยน อายุประมาณ 1 ปี
จานวน 40 ต้น
-รื้ อถอนต้นยางพารา อายุ 3-4 ปี จานวน 520 ต้น
-รื้ อถอนต้นสะตอ อายุ 5-6 ปี จานวน 5 ต้น
-รื้ อถอนต้นปาล์มน้ ามัน อายุ 1 ปี จานวน 15 ต้น
ต้นยางพารา อายุ 2 ปี จานวน 114 ต้น
-รื้ อถอนต้นปาล์มน้ ามัน อายุ 3 เดือน จานวน 64 ต้น

4 แปลง

17-2-39
5-1-96
5-1-30
3-1-00

23 แปลง

260-2-88

- รวมดาเนินการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดระนอง ทั้งสิ้น 23 แปลง เนื้อทีร่ วม 260-2-88 ไร่
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ประมวลภาพการดาเนินการรื้ อถอนทาลายพืชผลอาสิ นตามมาตรา 25
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ในท้องที่จงั หวัดระนอง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
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โครงการประชาสัมพันธ์ / โครงการจัดฝึกอบรม
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ
ชื่อโครงการประชาสัมพันธ์ ,
ที่
โครงการฝึกอบรม
1 โครงกำรฝึกอบรมรำษฎรอำสำสมัคร
พิทักษ์ป่ำ (รสทป.)
2

โครงกำรรณรงค์ให้ปลอดควันพิษ
จำกไฟป่ำ

3

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
"กำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ GIS
กำรประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบสภำพป่ำและป้องกัน
รักษำป่ำ"
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
"กำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ GIS
กำรประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบสภำพป่ำและป้องกัน
รักษำป่ำ"

4

วันที่จัด

สถานที่จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

10-13 มกรำคม สำนักสงฆ์คอกช้ำง หมู่ที่ 10 รำษฎรเข้ำร่วม
2561
ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จำนวน
100 คน
จังหวัดระนอง
21 มีนำคม
2561

เจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วม
ณ โรงเรียนอนุบำลบ้ำน
ท่ำแซะ อำเภอท่ำแซะ จังหวัด จำนวน 200 คน
ชุมพร

3-4 พฤษภำคม ณ โรงเเรมวังใต้ อ.เมือง
2561
จ.สุรำษฎร์ธำนี

เจ้ำหน้ำทีห่ น่วย
จ.สุรำษฎร์ธำนี
เข้ำร่วมจำนวน
60 คน

13-14 มิถุนำยน
2561

เจ้ำหน้ำทีห่ น่วย
จ.ชุมพร
จ.ระนอง
เข้ำร่วมจำนวน
60 คน

ณ โรงแรมระนองกำร์เด้น
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
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เมื่ อ วั น ที่ 10 มกรำคม 2561 เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห น่ วยป้ อ งกั น รั ก ษำป่ ำที่ รน.2 (รำชกรู ด )
ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฏร์ธำนี), เจ้ำหน้ำที่ ทสจ.รน. สำนักบริหำร
พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ 4 (สุ รำษฎร์ธ ำนี ) เจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ ำยปกครอง เจ้ ำหน้ ำที่ ท หำรชุด ครูฝึ ก กองทั พ ภำคที่ ๔
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีเปิดกำรฝึกอบรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1 ระหว่ำงวันที่ 10-13 มกรำคม 2561 ในท้องที่จังหวัดระนอง ณ สำนักสงฆ์
คอกช้ ำ ง หมู่ ที่ 10 ต ำบลกะเปอร์ อ ำเภอกะเปอร์ จั ง หวั ด ระนอง โดยมี น ำยจงรั ก ทรงรั ต นพั น ธุ์
เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรฝึกอบรม
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เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 เวลำ 09.00 น. ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ
และหน่ ว ยป้ อ งกั น รัก ษำในท้ อ งที่ จังหวัด ชุม พร พร้อ มเจ้ ำหน้ำที่ ส ำนั ก จั ดกำรทรัพ ยำกรป่ ำไม้ที่ 11
(สุรำษฎร์ธำนี) ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไฟป่ำ ณ โรงเรียนอนุบำลบ้ำนท่ำแซะ อำเภอท่ำแซะ
จั ง หวั ด ชุ ม พร โดยมี น ำยจงรั ก ทรงรั ต นพั น ธุ์ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก จั ด กำรทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ ที่ 11
(สุรำษฎร์ธำนี) เป็นผู้กล่ำวรำยงำน และนำยปกำสิต พรประสิทธิ์ นำยอำเภอท่ำเเซะ เป็นประธำนในพิธี
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พล.ต.อ.ศรีวรำห์ รังสิพรำหมรกุล รองผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ พร้อมด้วย
นำยอรรถพล เจริ ญ ชั น ษำ รองอธิ บ ดี ก รมป่ ำ ไม้ นำยวิ ช วุ ท ย์ จิ น โต ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด
สุรำษฎร์ธำนี และนำยจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) พร้อมกำลังเจ้ำหน้ำที่ทหำร
ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ป่ ำไม้ และเจ้ำหน้ ำที่ฝ่ ำยปกครอง ร่วม 100 นำย ร่ วมกั น เปิ ด ยุ ท ธกำร
ทวงคืนผืนป่ำ ตำมแผนกำรพลิก ฟื้นผืนป่ำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตำมผลกำรบินตรวจสอบเมื่อ
วันที่ 4-5 มกรำคม 2561 ในท้อ งที่อำเภอเกำะสมุย และอำเภอเกำะพะงัน ณ ที่ว่ำกำร
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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วันที่ 3 พฤษภำคม 2561 นำยจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) เป็นประธำน
ในพิธีเปิดกำรฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร "กำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ GIS
กำรประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบสภำพป่ำและป้องกันรักษำป่ำ" โดยมีเจ้ำหน้ำที่
จำกส่ ว นส่ ง เสริ ม กำรปลู ก ป่ ำ , ส่ ว นจั ด กำรป่ ำ ชุ ม ชน และเจ้ ำ หน้ ำที่ ห น่ ว ยป้ อ งกั น รั ก ษำป่ ำ ในท้ อ งที่
จ.สุ รำษฎร์ธ ำนี เข้ำร่ว ม จ ำนวน 60 คน ในระหว่ำงวัน ที่ 3-4 พฤษภำคม 2561 ณ โรงเเรมวังใต้
อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี
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วันที่ 13 มิถุนำยน 2561 นำยจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 เป็นประธำนในพิธี
เปิดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร "กำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ GIS กำรประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นใน
กำรปฏิ บัติ งำนตรวจสอบสภำพป่ ำและป้ อ งกั น รัก ษำป่ ำ" ระหว่ำงวัน ที่ 13 - 14 มิ ถุ น ำยน 2561
ณ โรงแรมระนองกำร์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยป้องกันรักษำป่ำท้องที่
จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร เข้ำรับกำรฝึกอบรม จำนวน 60 คน
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กิจกรรมอื่นๆ ของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11
(สุราษฎร์ธานี นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เจ้าหน้าที่สานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 4 (สฎ.) พระสงฆ์วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 50 รูป ผูใ้ หญ่บ้าน สมาชิก อบต.
โมถ่ าย ราษฎร หมู่ ที่ 6 ตาบลโมถ่ าย ร่ว มกั นจั ด กิ จกรรม "โครงการบวชต้ น ไม้ รัก ษาป่ าและสิ่ งแวดล้อ ม เพื่ อ ถวายเป็ น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จานวน 89 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้เศรษฐกิจและเป็นต้นไม้
ขนาดใหญ่ บริเวณบ้านทุ่งนางเภา หมูท่ ี่ 6 ตาบลโมถ่าย อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เมื่อ วัน ที่ 17 พฤศจิก ำยน 2560 เวลำ 09.00-12.00 น. นำยจงรัก ทรงรัตนพัน ธุ์
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก จั ด กำรทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ ที่ 11 (สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ) พร้ อ มด้ ว ย นำยนพวงศ์ อำภรณ์
ป่ ำ ไม้ จั ง หวั ด ระนอง นำยกรี ฑ ำ หงษ์ ชู เ กี ย รติ เจ้ ำ พนั ก งำนป่ ำ ไม้ อ ำวุ โ ส นำยสมหวั ง จั น ทร์ ฉ ำย
เจ้ ำ พนั ก งำนป่ ำ ไม้ ช ำนำญงำน เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมเปิ ด ตั ว โครงกำร Conserving Habitats for Globally
Important Flora and Fauna in Production Landscapes “พลั บ พลึ ง ธำร” จั ง หวั ด ระนอง ณ จุ ด สกั ด
วังผักบุ้ง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำคลองนำคำ อำเภอสุขสำรำญ จังหวัดระนอง โดยมีนำยสมชัย มำเสถียร
รองปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธำน
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วัน ที่ 18 เมษำยน 2561 นำยจงรัก ทรงรัตนพั น ธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สุ รำษฎร์ธ ำนี )
ร่วมกับสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 5 สำนักงำนทรัพยำกรน้ำภำค 10 สำนักงำน
สิ่งแวดล้อมภำคที่ 14 องค์กำรอุตสำหกรรมภำคใต้ สำนักงำนทรัพยำกรธรณีเขต 4 อำเภอไชยำ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร ประชำชน ร่วมกิจกรรมโครงกำร "หิ้วปิ่นโตเข้ำวัด ประชำรัฐสำมัคคี
เมือ งคนดีวิถี ธ รรม" ณ วั ด วชิรำรำม ต ำบลเวีย ง อ ำเภอไชยำ จังหวัด สุรำษฎร์ธ ำนี โดยนำงแจ่ม จิต ร์
พูลสวัสดิ์ รองผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นประธำน
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ผูอ้ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษำป่ำ
ในสังกัด ดังนี้
1. วันที่ 9 พ.ย. 2560
2. วันที่ 14 พ.ย. 2560
3. วันที่ 15 พ.ย. 2560
4. วันที่ 16-17 พ.ย. 2560
5. วันที่ 28 พ.ย. 2560
6. วันที่ 29 พ.ย. 2560

สฎ.3 (บ้ำนตำขุน), สฎ.12 (ท่ำขนอน)
สฎ.7 (พระแสง), สฎ.8 (เคียนซำ), สฎ.10 (ชัยบุรี)
สฎ.11 (กงตำก)
รน.2 (รำชกรูด), รน.6 (บ่อน้ำร้อน)
ชพ.8 (ละแม), ชพ.10 (จันทึง)
ชพ.9 (สำมปำก), ชพ.1 (ยำยไท)

