
สรุปผลการปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ล ำดบั หมวดรำยจำ่ย

ปริมำณงำน ผลกำร
หน่วยนบั

ผลกำรเบิกจำ่ยงบประมำณ (บำท) คงเหลือยงัไมเ่บิกจำ่ย
(จ ำนวน) ปฏิบตัิงำน ได้รับ

เบิกจำ่ยสะสม
%

(บำท) %งบประมำณ เบิกสะสม

1 กิจกรรมจดักำรที่ดินป่ำไม้ 2,620 3,105 รำย 2,052,800 2,052,752.85 100.00 47.15 0.00 

2 กิจกรรมจดักำรแนวเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ 27 27 กม.
349,400 

348,817.80 99.83 582.20 0.17 

3 กิจกรรมส ำรวจทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้เพ่ือจดัท ำข้อมลูที่ดินและแผนที่ 9,000 9,579 ไร่
801,700 

801610.55 99.99 89.45 0.01 

ขอบเขตที่ดินในพืน้ที่ป่ำไม้ถำวร

4 กิจกรรมจดัท ำหมดุหลกัฐำนแผนที่โดยระบบดำวเทียม 100 100 ระวำง
744,000 

723,925.90 97.30 74.10 0.01 

5 ตรวจสอบพืน้ที่ป่ำสงวนแหง่ชำติเพ่ือกำรจดัหำที่ดนิท ำกินให้ชมุชน 23,737 32,271 ไร่
777,500.00 

777,263.84 99.97 236.16 0.03 

6 จดัระเบียบเพ่ือจดัที่ดินท ำกินให้ชมุชนในพืน้ที่ป่ำสงวนแหง่ชำติ 15,258 15,258 ไร่
335,600 

335,297.00 99.91 303.00 0.09 

7 โครงกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรอนญุำตและตรวจติดตำม 2,900 2,668 ไร่
178,200 

178,200.00 100.00 - -

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของรำษฎรที่ได้รับอนญุำต

8 โครงกำรจดักำรป่ำสงวนแหง่ชำติ 10 10 หมูบ้่ำน
201,500 

201,500.00 100.00 - -

9 จดัท ำแผนที่แนบท้ำยกฎกระทรวงป่ำสงวนแหง่ชำติภำยหลงัจดัท ำแผนที่ฯ 234 581 ระวำง
398,500 

398,495.26 100.00 4.74 0.00 

รวมทัง้สิน้ 5,839,200 5,817,863.20 99.63 1,336.80 0.02 



ล ำดับที่ กิจกรรม/พืน้ที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย (รำย) ผลกำรด ำเนินงำน

1 จัดกำรที่ดนิป่ำไม้
จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี

1.1 ป่ำท่ำชนะ 1,500 1,639 รำย 1,983 แปลง 
เนือ้ที่ 20,077-0-50 ไร่

1.2 ป่ำท่ำเคย ป่ำคลองไทร ป่ำมะลวน และป่ำ
บำงงอน

300
356 รำย 406 แปลง
เนือ้ท่ี 4,983-0-07 ไร่
เสร็จสิน้โครงกำร

จงัหวดัชมุพร

1.3 ป่ำหนองห้ำงและป่ำเกำะเรือโกลน 120
77 รำย 84 แปลง
เนือ้ที่ 423 ไร่

เสร็จสิน้โครงกำร

จงัหวดัระนอง

1.4 ป่ำล ำเลียง 700 1,033 รำย 1,194 แปลง 
เนือ้ที่ 8,420-3-31 ไร่

รวมทัง้สิน้ 2,620 3,105



ล ำดับที่ กจิกรรม/พืน้ที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย (กโิลเมตร) ผลกำรด ำเนินงำน

2 จัดกำรแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 27 27

จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี
2.1 ป่ำท่ำเคย ป่ำคลองไทร ป่ำมะลวน และป่ำบำงงอน

ด ำเนินกำรเสร็จสิน้แล้ว 



ล ำดับที่ กจิกรรม/พืน้ที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย (ไร่) ผลกำรด ำเนินงำน

3 ส ำรวจทรัพยำกรที่ดนิและป่ำไม้เพ่ือจัดท ำข้อมูลที่ดนิและแผนที่ขอบเขต

ที่ดนิในพืน้ที่ป่ำไม้ถำวร

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

3.1 ป่ำท่ีจะด ำเนินกำรหมำยเลข 92

9,000 527 รำย 621 แปลง 

เนือ้ท่ี 9,579-2-85 ไร่



ล ำดับที่ กิจกรรม/พืน้ที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย (ไร่) ผลกำรด ำเนินงำน

4 ตรวจสอบพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำตเิพื่อกำรจัดหำที่ดนิท ำกนิให้ชุมชน
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
4.1 ป่ำทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟำ้   และคลองกงชงั

300
14 รำย 14 แปลง
เนือ้ท่ี 77-3-40 ไร่ 

แปลงรวม เนือ้ที่ 78-1-35 ไร่

คทช.จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ไมเ่ห็นชอบในกำรจดัที่ดินท ำกินให้ชมุชนตำมนโยบำยรัฐบำล 
เน่ืองจำกแปลงรำษฎร อยู่กระจำย ไมต่่อเน่ือง

จังหวัดระนอง
4.2 ป่ำคลองหวัเขียว และป่ำคลองเกำะสยุ

700
242 รำย 276 แปลง 
เนือ้ที่ 676-0-21 ไร่

แปลงรวม เนือ้ที่ 710-2-21 ไร่

จังหวัดชุมพร
4.3 ป่ำรับร่อและป่ำสลยุ

4.4 ป่ำละแม

22,737
6,681 860 รำย 1,381 แปลง 

เนือ้ที่ 6,681-0-75 ไร่
1,406 รำย 1,756 แปลง
เนือ้ที่ 14,140-2-95 ไร่

รวมทัง้สิน้ 23,737 32,271



โครงการจัดทีด่นิท ากนิให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ป่ำรับร่อและป่ำสลุย จ.ชพ

ป่ำทุ่งรัง ควนเสียด ฯ จ.สฏ
ป่ำละแม จ.ชพ

ป่ำคลองหัวเขียวฯ 
จ.รน



ล ำดับ
ที่

กจิกรรม/พืน้ที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย
(ระวำง) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน

5 จัดท ำหมุดหลักฐำนแผนที่โดยระบบดำวเทยีม
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
5.1 ป่ำบำงเบำและป่ำคลองเซียด
5.2 ป่ำบ้ำนนำ ป่ำท่ำเรือ และป่ำเคียนซำ
5.3 ป่ำท่ำเคย ป่ำคลองไทร ป่ำมะลวน และป่ำบำงงอน
5.4 ป่ำทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้ำ และคลองกงชงั

35
25
23
17  

35
25
23
17

รวมทัง้สิน้ 100  100

เสร็จสิน้โครงกำร



ล ำดับที่ กจิกรรม/พืน้ที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย (ไร่) ผลกำรด ำเนินงำน

6 ติดตำมกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรอนญุำตและตรวจติดตำมกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ของรำษฎรที่ได้รับอนญุำต
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 2,900

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบำงเบำ และป่ำคลองเซียด

ตรวจสอบรำยช่ือตำมท่ี คทช.จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี เห็นชอบ
1.ผู้ครอบครองรำยเดิมช่ือตรง/แปลงตรง จ ำนวน 20 แปลง 16 รำย             
เนือ้ท่ี 161-1-63.37 ไร่ มติท่ีประชมุเห็นชอบ
2.ทำยำทผู้ครอบครองรำยเดิม/แปลงตรง จ ำนวน 25 แปลง   23 รำย 
เนือ้ท่ี 280-1-42.7 ไร่ มติท่ีประชมุเห็นชอบ
3.ผู้ครอบครองรำยเดิม ช่ือตรง และให้ทำยำทเข้ำถือครองร่วม/แปลงตรง 
จ ำนวน 4 แปลง 8 รำย เนือ้ท่ี 79-3-63.69 ไร่ มติท่ีประชมุเห็นชอบ
4.ผู้ครอบครองรำยเดิม/ผู้ครอบครองช่ือไม่ตรง แต่เนือ้ท่ีเกินกว่ำ  20 ไร่ แต่ไม่ถึง 
21 ไร่ จ ำนวน 16 แปลง 16 รำย เนือ้ท่ี 324-1-25.19 ไร่ มติท่ีประชมุเห็นชอบ        
ให้มีกำรปลกูไม้ยืนต้นในพืน้ท่ีท่ีเกิน 20 ไร่ แต่ไม่ถึง 21 ไร่ กบัผู้ครอบครอง              
รำยเดิม/ผู้ครอบครองช่ือไม่ตรง

164 รำย 197 แปลง 
เนือ้ท่ี 1,474-0-5.41 ไร่

เสร็จสิน้โครงกำร



ล ำดับที่ กจิกรรม/พืน้ที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย (ไร่) ผลกำรด ำเนินงำน

7 จัดระเบียบเพื่อจัดที่ดนิท ำกนิให้ชุมชนในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำต ิ
จังหวัดระนอง 4,575

7.1 ป่ำน ำ้ขำว 438 รำย 558 แปลง เนือ้ท่ี 2,821-2-95 ไร่
แปลงรวม เนือ้ท่ี 2,884-1-75 ไร่

7.2 ป่ำคลองล ำเลียง – ละอุ่น 141 รำย 159 แปลง เนือ้ท่ี 1,161-0-39 ไร่
แปลงรวม เนือ้ท่ี 1,161-0-39 ไร่

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 10,683  

7.3 ป่ำบ้ำนหมำกและป่ำปำกพงั 

7.3.1 บริษัท ไทยบญุทอง จ ำกดั 191 รำย 220 แปลง เนือ้ท่ี 1,741-0-43 ไร่
แปลงรวม เนือ้ท่ี 1,843-1-26 ไร่

7.3.2 บริษัท พนัธ์ศรี จ ำกดั เนือ้ท่ี 6,466-2-52 ไร่

รวมทัง้สิน้ 15,258 

เสร็จสิน้โครงกำร



ล ำดับที่ กจิกรรม/พืน้ที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย (หมู่บ้ำน) ผลกำรด ำเนินงำน

8 โครงกำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
8.1 ป่ำทำ่ชนะ

5 5

จังหวัดระนอง
8.2 ป่ำล ำเลียง

5 5

รวมทัง้สิน้ 10 10

เสร็จสิน้โครงกำร



ล ำดับที่ กจิกรรม/พืน้ที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย (ระวำง) ผลกำรด ำเนินงำน

9 จดัท ำแผนท่ีแนบท้ำยกฎกระทรวงป่ำสงวนแหง่ชำติภำยหลงัจำกกำรปรับปรุง
แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบรูณำกำร มำตรำสว่น 1:4,000
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 122 358

จังหวัดชุมพร 11 12

จังหวัดระนอง 101 211

รวมทัง้สิน้ 234 581

เสร็จสิน้โครงกำร


