
 

 

 
 

 

 รายงานประจ าปี 2556  

 

 
 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ร 

 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ท่ีมีส านักงาน

ตัง้อยู่ในส่วนภูมภิาค  โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบอเนกประโยชน์  เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้  

การบริหารตอบสนองพันธกิจของกรมป่าไม้  การสนับสนุนการบริหารงานวิชาการด้านป่าไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน   ท าหน้าท่ีควบคุมและด าเนินการจัดการเกี่ยวกับการ

จัดการทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีรับผิดชอบ  ด้านงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  งานจัดการ

ท่ีดนิป่าไม้  งานส่งเสริมการปลูกปา่  งานจัดการป่าชุมชน  และงานบริการด้านป่าไม้  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  ได้รับงบประมาณเพื่อ

ด าเนินกิจกรรมตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ และได้ด าเนินการในกิจกรรมตามภารกิจท่ีรับผิดชอบดังกล่าวส าเร็จตามท่ี

ก าหนดและได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจระดับหนึ่ง ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) จึงจัดท ารายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ขึ้น เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานตามแผนการ

ปฏบัิตงิาน และผลงานท่ีส าคัญอื่นๆ ท่ีได้ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 

(ราชบุรี) 
 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) หวังเป็นอยา่งยิ่งว่ารายงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 ฉบับนี้จะเป็นประโยชนต์่อหน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

 

 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

          เมษายน 2557 
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นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ 

อธิบดีกรมป่าไม้ 

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา  

รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

ว่าง 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

ว่าง 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

นางเปรมพิมล  พิมพ์พันธุ์ 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

นายพฤกษ์  โสโน 

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 

นายชนาธิป  กุลดิลก 

ผู้อ านวยการ 

ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

นายเชวง  ไชยหลาก 

ผู้อ านวยการ 

ส านักป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟป่า 

นางสาวมาลี  ศรีรัตนธรรม 

ผู้อ านวยการ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

นายประลอง  ด ารงค์ไทย 

ผู้อ านวยการ 

ส านักจัดการป่าชุมชน 

นายสุรัติ  กาญจนกุญชร 

ผู้อ านวยการ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

นายธีรยุทธ  สมตน 

ผู้อ านวยการ 

ส านักจัดการท่ีดนิป่าไม้ 

นายสุขุม  มติตัสสา 

ผู้อ านวยการ 

ส านักบริหารงานกลาง 

นายยรรยง  เลขาวิจิตร 

ผู้อ านวยการ 

ส านักการอนุญาต 

นายฐิติพันธ์  จูจันทร์ 

ผู้อ านวยการส านักโครงการ

พระราชด าริและกิจการพิเศษ 

นายสุชาติ  กุลยาวงศา 

ผู้อ านวยการส านักความร่วมมอื 

ด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 

นายนิกร  ศิรโรจนานนท์ 

ผู้อ านวยการ 

ส านักด่านป่าไม้ 

นายพรสรร  กุณฑลสุรกานต์ 

รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 

นายบรรจง  วงศ์ศรีสุนทร 

ผู้อ านวยการส านักรับรองการป่าไม้ 

นายประธานสิทธิ์  กระมล 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

นายวิชัย  การะเวก 

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

ผู้บริหารกรมป่าไม ้

Administrative Officials, Royal Forest Department 
 



 

 
 

 
 

                                                    
 

     
 

                                
 

      
 

                                
 

                      
 

นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

นายนริศ  อาจธัญกรณ์ 

ผู้อ านวยการ 

ส่วนจัดการป่าชุมชน 

น.ส.สมจิตร์  หวังดหิลก 

ผู้อ านวยการ 

ส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้ 

นายเสรี  รัตนเย็นใจ 

ผู้อ านวยการ 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

นายบุญสืบ  สมัครราช 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกัน 

รักษาป่าและควบคุมไฟ

ป่า 

นายนริศ  อาจธัญกรณ์ 

ผู้อ านวยการ 

ส่วนอ านวยการ 

นายประเสริฐ  ม่วงอยู่ 

หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สุพรรณบุรี 

นายสรศักดิ์  จันทร์สว่าง 

หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้กาญจนบุรี 

นายสมหวัง  หวังเศรษฐกุล 

หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้นครปฐม 

นายนเรศ  สุรชีวะ 

หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สมุทรปราการ 

ผู้บริหารส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี 

Administrative Officials, Forest Resource Management Office 10 Ratchaburi 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 

1. ความเป็นมา 
 

  ส านั กจั ดการท รัพยากร ป่า ไม้ ท่ี  10 

(ราชบุรี) เดิมคือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 14 (ราชบุรี) 

จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งกรมป่าไม้ท่ี 263/2550 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 

พ.ศ. 2550  โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบอเนก

ประโยชน์เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ การบริหาร

ตอบสนองพันธกิจของกรมป่าไม้  การสนับสนุ นการ

บริหารงานวิชาการด้านป่าไม้   เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัด และการอ านวยความสะดวกในการ

บริการประชาชน  ประกอบกับมติเห็นชอบในการประชุม

ผู้บริหารกรมป่าไม้ คร้ังท่ี 2/2550 เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2550 และคร้ังท่ี 3/2550 เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.  2550 ซึ่งได้มีการปรับปรุงจัดหน่วยงานเป็นการภายในกรมป่าไม ้

โดยก าหนดให้มีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-19 เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ท่ีมีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค 

จ านวน 19 ส านัก  ตอ่มาตามท่ีมีกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2551 มติ ก.พ. อนุมัติก าหนดต าแหน่งในกรมป่าไม้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 

ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1008.3.2/1330 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2551 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1008.3.2/1319 

ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2551 ประกอบกับค าสั่งกรมป่าไม้ท่ี 4453/2551 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551  เร่ือง การจัด

หนว่ยงานและก าหนดอ านาจหนา้ที่ความรับผิดชอบในสว่นราชการกรมป่าไม้  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่า

ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551  และโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือกรมป่าไม้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท่ี ทส 1608/21036 ลงวันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2551 อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 

2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงจัดให้มีหน่วยงานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และหน่วยงานภายในกรมป่าไม ้

ได้แก่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) และจัดให้มีศูนย์ประสานงานป่าไม้ในสังกัดส านัก 
 

ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี 265 ถนนค่ายหลวง ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ดูแล

รับผิดชอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและปา่อื่นๆ ตามกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด

ราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 29 ป่า คิดเป็นเนื้อท่ีประมาณ 6,975,969.02 ไร่ ดังนี้ 

จังหวัดกาญจนบุรี    จ านวน 15 ป่า พื้นท่ี 5,014,485.25  ไร่ 

  จังหวัดราชบุรี     จ านวน  7 ป่า พื้นท่ี  1,136,381,25  ไร่ 

  จังหวัดสุพรรณบุรี    จ านวน  7 ป่า พื้นท่ี    825,102.52  ไร่ 

 

 

ส่วนที่ 
1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

2. วสิัยทัศน์ 
 

การจัดการป่าสงวนแห่งชาติอยา่งยั่งยืน สามารถอ านวยประโยชนท้ั์งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ชุมชน โดยการ

มสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรป่าไม้เพื่อการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม  สมุทรปราการ สุพรรณบุรี และ

ราชบุรี 
 

4. อ านาจหน้าที ่ 
 

 1. จัดท าแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตาม เป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการบุกรุกท าลายพื้นท่ีป่าไม ้

งานจัดการท่ีดนิป่าไม้ งานวจิัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายว่า

ด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
3. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นท่ี และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรม

และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ปฏบัิตงิานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบัิตงิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. ที่ต้ังส านักงาน 
 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  เลขท่ี  265  ถนนคา่ยหลวง  ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวดัราชบุรี  

รหัสไปรษณีย์ 70110  โทรศัพท์/ โทรสาร 032-201395   

E-mail : http://www.forest.go.th/ratchaburi_10/index.php 

 

http://www.forest.go.th/ratchaburi_10/index.php
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 ฝ่ายการเงินและบญัช ี

 ฝ่ายพัสดุ 

 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 ฝ่ายสารสนเทศ 

 

 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 ฝ่ายก าหนดเขตทีด่ินป่าไม ้

 ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม ้

 ฝ่ายส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรปา่ไม้ 

 ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ

 

 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 ฝ่ายส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน 

 ฝ่ายพัฒนาวนศาสตรช์ุมชน 

 ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วม 

 

 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 ฝ่ายปลูกป่า 

 ฝ่ายเพาะช ากล้าไม้ 

 สถานีเพาะช ากล้าไม ้ จ านวน 3 สถานี 

- สถานีเพาะช ากล้าไม้จงัหวดักาญจนบุรี 

- สถานีเพาะช ากล้าไม้จงัหวดัสุพรรณบุรี 

- สถานีเพาะช ากล้าไม้จงัหวดัพุทธมณฑล 

 

 

 

 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 ฝ่ายป้องกันรักษาป่า 

 ฝ่ายอนุญาต 

 ฝ่ายควบคุมไฟป่า 

 หน่วยป้องกันรักษาป่า  จ านวน 12 หน่วย 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 (จอมบึง) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.2 (บ่อหวี) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.3 (พุยาง) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.4 (โป่งกระทิง) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.2 (บ้านเสาหลงั) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4 (อู่ลอ่ง) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.5 (ซองกาเลีย) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.10 (ห้วยน้ าขาว) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.12 (สะพานลาว) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 (ด่านช้าง) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.2 (ห้วยขนุน) 

 

 ศูนย์ประสานงานป่าไม้นครปฐม 

 ศูนย์ประสานงานป่าไม้สมทุรปราการ 

 ศูนย์ประสานงานป่าไม้สุพรรณบุรี 

 ศูนย์ประสานงานป่าไม้กาญจนบุรี 

 

 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

 ฝ่ายถ่ายทอดและเผยแพร่วชิาการป่าไม้ 

 

6. โครงสร้างการบริหารของส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10  (ราชบุรี) 

ส่วนจัดการปา่ชุมชน ส่วนอ านวยการ 

ส่วนป้องกันรักษาป่า 

และควบคุมไฟปา่ 

ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม ้

ศูนย์ประสานงานปา่ไม ้ จ านวน 4 ศูนย ์

กลุ่มวจัิยและพัฒนาการปา่ไม ้

กลุ่มโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 

ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่ 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

7. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  มอีัตราก าลังเจ้าหนา้ที่ท้ังหมด 281 นาย  ปฏบัิตงิานประจ าส่วน/

ศูนย/์หนว่ยฯ ต่างๆ ดังนี ้
 

ตารางแสดง  อัตราก าลังเจ้าหนา้ที่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 
 

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา รวม 

1. ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 

2. ส่วนอ านวยการ 2 5 13 - 20 

3. ส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า 6 3 17 - 26 

4. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 11 31 75 47 164 

5. ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้ 8 - 8 - 16 

6. ส่วนจัดการป่าชมุชน 4 - 4 - 8 

7. ศูนย์ประสานงานป่าไม้นครปฐม 1 - 5 - 6 

8. ศูนย์ประสานงานป่าไม้สมุทรปราการ 1 2 2 - 5 

9. ศูนย์ประสานงานป่าไมสุ้พรรณบุรี 1 2 10 - 13 

10. ศูนย์ประสานงานป่าไม้กาญจนบรีุ 1 2 19 - 22 

รวม 36 45 153 47 281 

 

 

8. พื้นที่รับผิดชอบ 
 

ดูแลรับผิดชอบพื้นท่ี 5 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรปราการ  มีพื้นท่ีป่า

สงวนแห่งชาติ และปา่อื่นๆ ตามกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้ ในท้องท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

จ านวน 29 ป่า คิดเป็นพืน้ท่ีประมาณ 6,975,969.02 ไร่ ดังนี้ 

จังหวดักาญจนบุรี  จ านวน 15 ป่า พื้นท่ี    5,014,485.25 ไร่ 

 จังหวัดราชบุรี     จ านวน  7 ป่า พื้นท่ี 1,136,381,25 ไร่ 

จังหวัดสุพรรณบุรี   จ านวน  7 ป่า พื้นท่ี   825,102.52 ไร่ 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

สรุปแผนงานและการใช้จ่ายเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 
ตารางแสดง  แผนงานและการใชจ้่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
                                                                      

กิจกรรม 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบด าเนินงาน เบิกจ่าย งบลงทุน เบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย รวม เบิกจ่ายรวม เหลือ 

งบประมาณทั้งสิ้น       34,458,780 32,126,711 2,332,069 

แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          

ผลผลิตที่ 1  พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ          

1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า          

- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 8,723,889 8,723,873.60 2,091,681 1,971,100.00   10,815,570 10,694,973.60 120,596.40 

- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  1,000,000 999,955.00 250,000 249,330.00 200,000 200,000.00 1,450,000 1,449,285.00 715.00 

- กิจกรรมด าเนินการตามยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ 2,400,000 2,399,790.00     2,400,000 2,399,790.00 210.00 

2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้          

- กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ (จัดการที่ดิน) 1,173,600 1,173,499.00     1,173,600 1,173,499.00 101.00 

- กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 925,100 925,015.76     925,100 925,015.76 84.24 

3. กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้          

- กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดมิ 30,000 30,000.00 3,241,100 3,240,600.00   3,271,100 3,270,600.00 500.00 

- กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 180,000 179,974.08 3,141,500 939,990.00   3,321,500 1,119,964.08 2,201,535.92 

- กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 185,600 185,600.00     185,600 185,600.00 - 

- กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพด้านป่าไม ้ 245,000 244,961.66 753,300 735,300.00   998,300 998,261.66 38.34 

- กจิกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 60,000 59,980.00 155,000 155,000.00   215,000 214,980.00 20.00 

- กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพือ่แก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน 40,000 40,000.00 1,415,000 1,414,905.00   1,455,000 1,454,905.00 95.00 

- กิจกรรมเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าเอกชน 240,000 239,996.46     240,000 239,996.46 3.54 

- กิจกรรมโครงการรักน้ า รักษป์่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน   940,000 939,990.00   940,000 939,990.00 10.00 
 

 

ส่วนที่ 
สรุปแผนงานและการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2 

ณ วันท่ี 30 ก.ย. 56 
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

ตารางแสดง  แผนงานและการใชจ้่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบด าเนินงาน เบิกจ่าย งบลงทุน เบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย รวม เบิกจ่ายรวม เหลือ 

4. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้          

- กิจกรรมส่งเสรมิการจัดการป่าชมุชน 425,000 424,988.00   690,000 690,000.00 1,115,000 1,114,988.00 12.00 

- กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 66,910 66,910.00     66,910 66,910.00 - 

- กิจกรรมโครงการพุทธอทุยาน 50,000 50,000.00     50,000 50,000 - 

- กิจกรรมพัฒนาวนศาสตรช์ุมชน 138,300 138,300.00 60,000 59,997.17   198,300 198,297.17 2.83 

- กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 70,000 69,999.00     70,000 69,999.00 1.00 

5. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้          

- กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 1,127,900 1,127,775.72     1,127,900 1,127,775.72 124.28 

- กิจกรรมการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ 

และถ่านไม้ เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร 

15,000 15,000.00     15,000 15,000.00 - 

- กิจกรรมบรกิารด้านการอนญุาต 190,000 189,982.10     190,000 189,982.10 17.90 

- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศปา่ไม้ 310,000 308,821.77     310,000 308,821.77 1,178.23 

- กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตรป์่าไม ้ 150,000 143,497.50     150,000 143,497.50 6,502.50 

- กิจกรรมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ป่าไม ้ 60,000 59,999.50     60,000 59,999.50 0.50 

แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลผลิตที่ 2  องค์ความรู้และฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 

6. กิจกรรมหลักพัฒนางานวจิัยด้านป่าไม้          

- กิจกรรมวนวัฒนวิจัย 30,000 29,999.77     30,000 29,999.77 0.23 

7. โครงการเทยีบเท่าผลผลิต : เงินนอกงบประมาณ/งบกลาง          

- กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า (ปลกูปา่ทั่วไป) รหัส 906   1,140,000 1,139,835.00   1,140,000 1,139,835.00 165.00 

- กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า (ปลกูปา่ทั่วไป) รหัส 927   478,800 478,800.00   478,800 478,800.00 - 

- กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า (บ ารุงปา่ปีที่ 2-6)   1,850,000 1,849,985.00   1,850,000 1,849,985.00 15.00 

- โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการ

ขยายผลโครงการหลวง 

216,100 215,960.00     216,100 215,960.00 140.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,052,399 18,043,879 15,516,381 13,192,832 890,000 890,000 34,458,780 32,126,711 2,332,069 

ณ วันท่ี 30 ก.ย. 56 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

สรุปผลการปฏบิัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 

 
 

 ปฏิบัติงานด้านธุรการท่ัวไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าท่ี งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และ

ยานพาหนะของส านัก 

 ด าเนนิการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของส านัก 

 ปฏบัิตงิานดา้นการประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ และการสื่อสารของส านัก 

 ปฏบัิตงิานตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตงิานกิจกรรม/โครงการของส านัก 

 

 
 

 

 

 
 

ข้าราชการ    2 คน 

ลูกจ้างประจ า    5 คน 

พนักงานราชการ                13 คน 

พนักงานจ้างเหมา    - คน 

รวม              20 คน 

 

 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ 

นายนริศ  อาจธัญกรณ์ 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

น.ส.ปิยมาศ  เรอืงพุ่ม 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

น.ส.คนาง  นพรัตน์ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

น.ส.ปิยมาศ  เรืองพุ่ม 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

(อกีหน้าที่หนึ่ง)  

นายเดชณรงค์  แก้วใส 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

(อกีหน้าที่หนึ่ง) 

นายสมฤทธิ์  แก่นเคี่ยม 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

(อกีหน้าที่หนึ่ง) 

ส่วนอ ำนวยกำร 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏบัิตงิานธุรการ งานสารบรรณ และการเจ้าหนา้ที่ของสว่นและส านัก 

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 ด าเนนิการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การงบประมาณ เวน้แต่การต้ังงบประมาณประจ าปี 

 ตดิตามและแนะน าการปฏบัิตงิานเกี่ยวกับการเงิน การบัญช ีการงบประมาณของส านัก 

 ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการต่างๆ ในการ

ด าเนนิงานเกี่ยวกับงานการเงิน  และปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรอืงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 ด าเนนิการจัดหาพัสดุของส านัก ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
 

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 วิเคราะห์ และจัดท าแผนและงบประมาณของส านัก  ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล รายงานผล

การปฏบัิตงิานประจ าปขีองส านักส่งกรม 

 การจัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการ  

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏบัิตงิานดา้นสารสนเทศโดยปรับปรุงข้อมูลในระบบงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ของส านัก 

 ประสานส านักแผนงานและสารสนเทศ (ศูนย์สารสนเทศ) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลระบบ

ข้อมูลสารสนเทศของกรม 

 ปฏบัิตงิานดา้นการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารของส านัก 

ฝ่ายสารสนเทศ 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ฝ่ายพัสดุ 

ฝ่ายการเงนิและบัญชี 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 
 

1. หนังสือของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   

   (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 

 หนังสอืรับ  จ านวน  16,689      เร่ือง 

 หนังสอืส่ง  จ านวน   5,089      เร่ือง 

 

2. งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 

 เลื่อนขั้นเงินเดอืนข้าราชการและลูกจ้างประจ า  จ านวน  2 คร้ัง/ บันทึก กพ. 7 

 เลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานราชการด้านการจัดการท่ีดนิป่าไม ้ จ านวน  2 คร้ัง 

 เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการ  จ านวน  23 คน  และลูกจ้างประจ า  

จ านวน  4 คน 

 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรของส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 10 (ราชบุรี) ให้เป็นปัจจุบันสม่ าเสมอ 

 

3. งานการเงนิ 

 ขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  จ านวน  16 คน  สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  จ านวน  

23 คน  ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  10 คน  และขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ  จ านวน  5 คน  และหนังสือ

รับรองเงินเดอืน  จ านวน 5 คน 

 

4. งานพัสดุ 

 ด าเนินการจัดซื้อ/ขอจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา  จ านวน  103 เร่ือง  และวิธีตกลงราคาสอบราคา  

จ านวน  4 เร่ือง 

 จัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง/เชา่  จ านวน  62 เร่ือง 

 จัดท าเอกสารการส่งคืนเงินหลักประกันสัญญา  จ านวน  5 เร่ือง 

 จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุ  จ านวน 1 เร่ือง 

 

5. งานแผนงานและงบประมาณ 

 จัดท าค าของบประมาณ ประจ าปี 2557 

 จัดท าตน้ทุนตอ่หนว่ยผลผลิต  ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 จัดท าแผนปฏบัิตงิานและการใชจ้่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2556 (ปม 101 – 104) 

 รวบรวมผลการปฏบัิตงิานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2556  และรายงานหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องทราบ 

 ควบคุมงบประมาณของหนว่ยงานในสังกัดส านักจัดการท่ีดนิป่าไมใ้ห้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

สรุปผลการด าเนนิงานของส่วนอ านวยการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

การปฏิบัติงานส่วนอ านวยการ 

 รวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2556 ให้กรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

 ตรวจสอบใบส าคัญขอเบิกจ่าย 

 

6. เรื่องร้องเรยีน 
            ของกรม    ของกระทรวง   

 เร่ืองร้องเรียนท้ังหมด  จ านวน  4  12  

 ด าเนนิการแล้วเสร็จ  จ านวน  2  11 

 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  จ านวน  2   1 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 

 
 

 จัดท าแผนงานและงบประมาณของสว่น  จัดท าแผนปฏบัิตกิารและแผนการใชจ้่ายงบประมาณของส่วน  จัดท า

รายงานผลการปฏบัิตงิานของส่วน  ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกปาุ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกปุาทุกรูปแบบ ท้ังการปลูกปุาในท่ีดินของรัฐ และการปลูกสร้างสวนปุาในท่ีดิน

เอกชน  การด าเนินงานในรูปสหกรณ์  สวนปุา  การปลูกปุาเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ รวมท้ังการด าเนินงาน

เกี่ยวกับกฎหมายวา่ด้วยสวนปุา และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้  การปลูกและบ ารุงสวนปุาแก่

ภาคเอกชน และหนว่ยงานของรัฐ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ล าดับที่ 

 

ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

ข้าราชการ 

(คน) 

ลูกจ้างประจ า 

(คน) 

พร. 

(คน) 

TOR 

(คน) 

รวม 

(คน) 

1 ประจ าส่วนฯ 3 1 10 - 14 

2 สถานีเพาะช ากล้าไม้ จ.กาญจนบุรี 1 1 3 - 5 

3 สถานีเพาะช ากล้าไม้ จ.สุพรรณบุร ี 1 1 3 - 5 

4 สถานีเพาะช ากล้าไม้พุทธมณฑล 1 - 1 - 2 

รวม 6 3 17 - 26 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ 

นายเสรี  รัตนเย็นใจ 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลูกปุา 

น.ส.ราตรี  บุญรอด 

หัวหน้าฝุายฯ 

นายกนต์ธี  เหลืองไพโรจน์ 

หัวหน้าฝุายฯ 

นายสมพร  บวรธรรมโชติ 

หัวหน้าฝุายฯ 

สว่นส่งเสรมิการปลูกป่า 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏบัิตงิานธุรการ งานสารบรรณ 

 จัดท าแผนงานและงบประมาณ  จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  และจัดท า

รายงานผลการปฏบัิตงิาน 

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานปลูกปุา ฟื้นฟูปุาทุกรูปแบบ รวมท้ังการดูแลปูองกันรักษาสวนปุาในความรับผิดชอบ โดย

อาศัยกฎหมายวา่ด้วยปุาไม ้กฎหมายวา่ด้วยสวนปุา และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปลูกปาุเพ่ือเพิ่มพื้นท่ีปุาทุกรูปแบบ ท้ังเชงิเศรษฐกิจและการยังชพี 

 สนับสนุน ส่งเสริม การรวมกลุม่ในรูปสหกรณ์ในการประกอบอาชพีดา้นปุาไม้ 

 สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์และสวนปุาให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ชุมชน 

 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปุา และบ ารุงสวนปุา แก่ภาคเอกชน 

ประชาชน และหนว่ยงานของรัฐ 

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏบัิตงิานดา้นเพาะช ากล้าไมท่ั้วไป กล้าไม้มีค่า และกล้าไม้มงคล เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน องค์กร

เอกชน และหนว่ยงานภาครัฐ 

 พัฒนาการเพาะช ากล้าไมท่ี้มีคุณภาพดี 

 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ การขยายพันธ์ไม้แก่

ภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ 

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย  

 

 

 

 

 

ฝ่ายเพาะช ากล้าไม้ 

ฝ่ายปลูกป่า 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามแผนงานอนุรักษ์และ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตท่ี 1 พื้นท่ีปุาไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูปุาไม้ รวม 9 กิจกรรม 

คือ 

1. กิจกรรมเพาะช ากล้าไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 

2. กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนปุา 

3. กิจกรรมสง่เสริมอาชีพด้านปุาไม้ 

4. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณส์วนปุาภาคเอกชน 

5. กจิกรรมดูแลรักษาสวนปุาพน้การบ ารุง 

6. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพปุาเพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะโลกรอ้น 

7. กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนปุาเดิม 

8. กิจกรรมโครงการรักน้ า รักษ์ปุา รว่มใจถวายพระแม่ของแผ่นดนิ 

9. กิจกรรมปลูกปาุทั่วไป (เงินนอกงบประมาณ) 

 

 
 

    พื้นที่ด าเนินงาน 
 

 1.  สถานีเพาะช ากลา้ไมจ้ังหวัดกาญจนบุรี 

 2.  สถานีเพาะช ากลา้ไมจ้ังหวัดสุพรรณบุรี 

 3.  สถานีเพาะช ากลา้ไมพุ้ทธมณฑล 

 

   ผลการด าเนินงาน 
 

ตารางแสดง  ผลการปฏบัิตงิานกิจกรรมเพาะช ากล้าไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวของสถานีเพาะช ากล้าไม ้3 สถานี  ประจ าปี 

พ.ศ. 2556 
 

หน่วยงาน 
จ านวนกล้า 

เพาะช ากล้าท่ัวไป เพาะช ากล้าขนาดใหญ่ 

1.สถานเีพาะช ากล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี 230,000 90,000 

2.สถานเีพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี 170,000 41,000 

3.สถานเีพาะช ากล้าไม้ พุทธมณฑล 150,000 30,000 

รวม 550,000 161,000 

 
 

 

 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ผลการด าเนินงานตามแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

ตารางแสดง  ชนิดพันธ์ุไม้ส าหรับแจกจ่ายของสถานีเพาะช ากล้าไมท้ั้ง 3 สถานีฯ ประจ าป ี2556 
 

ชื่อพันธุ์ไม้ 

หน่วยงาน 

สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด

กาญจนบุรี 

สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด

สุพรรณบุรี 

สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

พุทธมณฑล 

กลา้ไม้ท่ัวไป 

28 ชนดิ 

กลา้ขนาดใหญ่ 

25 ชนดิ 

กลา้ไม้ท่ัวไป 

20 ชนดิ 

กลา้ขนาดใหญ่ 

20 ชนดิ 

กลา้ไม้ท่ัวไป 

31 ชนดิ 

กลา้ขนาดใหญ่ 

16 ชนิด 

1. กระทิง 5,400 2,000 - - - - 

2. กระโดน - - - - 1,000 - 

3. กระบก - 200 - - - - 

4. กระทินเทพา 6,000 - - - - - 

5. กฤษณา - 200 - - - - 

6. กัลปพฤกษ์ - 500 - - - - 

7. ขนุน 4,160 - 1,500 - 11,833 - 

8. ขานาง 700 2,000 - - - - 

9. ขีเ้หล็ก 3,230 400 16,500 - 16,162 - 

10. คูณ/ราชพฤกษ์ 16,600 10,000 10,000 5,000 8,023 2,680 

11. แคบ้าน - - - - 9,600 - 

12. แคหางค่าง 3,000 2,000 - - - - 

13. จามจุรี 10,060 - - - - - 

14. ชมพูพันธุ์ทิพย์ - - 5,000 - 5,500 - 

15. ชัยพฤกษ์ - - - - 3,600 1,100 

16. แดง 6,930 10,000 - - - - 

17. ตะแบก 23,000 - 10,000 - - 1,000 

18. ตะเคียนทอง - 300 3,000 7,000 105 - 

19. ทรงบาดาล - - 11,000 - 1,600 - 

20. ทองอุไร 100 - 6,000 - - - 

21. นนทรี 5,000 2,400 2,000 1,000 - - 

22. ประดูก่ิ่งอ่อน - - 6,000 - - - 

23. ประดูบ้่าน - - - - 15,500 - 

24. ประดูปุ่า 8,920 5,000 30,000 1,000 12,900 6,200 

25. ปาล์ม - - - - 6,500 - 

26. ไผปุ่า 10,800 - - - - - 

27. พฤกษ์ 15,000 7,500 - - - - 

28. พะยอม - 300 - - - - 

29. พะยูง 5,700 1,000 15,000 1,500 15,200 11,920 

30. พิกลุ - - - 3,000 8,000 3,900 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

ตารางแสดง  ชนิดพันธ์ุไม้ส าหรับแจกจ่ายของสถานีเพาะช ากล้าไม้ท้ัง 3 สถานีฯ ประจ าป ี2556 (ตอ่) 

 

ชื่อพันธุ์ไม้ 

หน่วยงาน 

สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด

กาญจนบุรี 

สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด

สุพรรณบุรี 

สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

พุทธมณฑล 

กลา้ไม้ท่ัวไป 

28 ชนดิ 

กลา้ขนาดใหญ่ 

25 ชนดิ 

กลา้ไม้ท่ัวไป 

20 ชนดิ 

กลา้ขนาดใหญ่ 

20 ชนดิ 

กลา้ไม้ท่ัวไป 

31 ชนดิ 

กลา้ขนาดใหญ่ 

16 ชนิด 

31. พิรังกาสา - - - - 20,200 2,000 

32. มะกล่ าตน้ 11,000 7,450 - - - - 

33. มะเกลอื - - - 3,000 - - 

34. มะดัน - - - - 716 - 

35. มะฮอกกานี - 250 12,000 2,000 11,700 5,030 

36. มะค่าแต้ - 700 - - - - 

37. มะขามเปรี้ยว 22,300 - 3,000 - 16,300 - 

38. มะขามปอูม 18,000 10,000 - - - - 

39. มะค่าโมง 21,000 10,000 5,000 3,000 8,100 9,850 

40. ยางนา - 900 3,000 6,500 150 1,220 

41. ละมุดสดีา - - - - 1,600 - 

42. สัก 7,000 10,000 - 1,000 2,500 - 

43. สะเดา - 4,000 6,000 - 13,900 - 

44. สารภี - - - - 1,000 1,100 

45. ส าโรง 100 - - - - - 

46. สัตตบรรณ 3,000 - - 1,000 26,600 5,000 

47. หมากนวล - - - - 4,000 - 

48. หว้า - - - - 870 - 

49. หางนกยูงฝรั่ง 6,610 - - - 2,036 - 

50. หูกระจง - - - - - 1,600 

51. เหลอืงปีดียาทร 990 - 3,000 1,000 2,450 - 

52. อโศกอินเดยี 10,800 - - - 600 - 

53. อินทนิลน้ า 400 900 22,000 - 1,755 1,900 

รวมทั้งส้ิน 230,000 90,000 170,000 41,000 230,000 56,000 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

ตารางแสดง  การแจกจ่ายกลา้ เพาะช ากล้าทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2556 
 

หน่วยงาน ปริมาณงาน 

ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ 

รวม 
ประชาชนทั่วไป องค์กรเอกชน ศาสนสถาน 

หน่วย 

งานภาครัฐ 

สถานีเพาะช ากล้าไม ้

จังหวัดกาญจนบุรี 

ราย 253 22 10 116 401 

กล้า 77,905 16,635 9,060 126,400 230,000 

ไร่ 825 204 125 1,330 2,484 

สถานีเพาะช ากล้าไม ้

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ราย 107 6 10 80 203 

กล้า 42,200 10,500 7,600 109,700 170,000 

ไร่ 964 132 206 2,160 3,624 

สถานีเพาะช ากล้าไม ้

พุทธมณฑล 

ราย 321 34 16 100 471 

กล้า 71,593 32,085 8,185 105,280 217,143 

ไร่ 2,756.4 202 137 1,149.2 4,244.6 

 

ตารางแสดง  การแจกจ่ายกลา้ เพาะช ากล้าขนาดใหญ ่ประจ าปี พ.ศ.2556 
 

หน่วยงาน ปริมาณงาน 

ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ 

รวม 
ประชาชนทั่วไป องค์กรเอกชน ศาสนสถาน 

หน่วย 

งานภาครัฐ 

สถานีเพาะช ากล้าไม ้

จังหวัดกาญจนบุรี 

ราย 1 2 1 33 37 

กล้า 200 1,080 500 88,220 90,000 

ไร่ 4 15 8 1,017 1,044 

สถานีเพาะช ากล้าไม ้

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ราย 11 4 26 92 133 

กล้า 450 1,100 12,962 26,488 41,000 

ไร่ 99 92 426 2,011 2,628 

สถานีเพาะช ากล้าไม ้

พุทธมณฑล 

ราย 24 13 10 104 151 

กล้า 2,069 2,770 2,310 42,588 49,737 

ไร่ 87 145 137 570 939 
 

 

ตารางแสดง  สรุปผลการส ารวจความพงึพอพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไมป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดกาญจนบุร ี 83 15 2 - - 

2. สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี 85.12 14.58 0.30 - - 

3. สถานีเพาะช ากล้าไม้พุทธมณฑล 61 35.70 3.30 - - 

รวม 76.38 21.76 1.86 - - 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ตารางแสดง  ความตอ้งการกล้าไม้แยกตามประเภทผู้มาขอรับกล้าไมใ้นปี 2557 
 

หน่วยงาน 
ประเภท 

กล้าไม้ 

ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้/จ านวนกล้าไมท้ี่ขอรับ 

ยอดรวม ประชาชน

ทั่วไป 

(กล้า) 

องค์กร 

เอกชน 

(กล้า) 

ศาสน

สถาน 

(กล้า) 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

(กล้า) 

รัฐวสิาหกิจ 

(กล้า) 

สถานศึกษา 

(กล้า) 

สถานีเพาะช า 

กล้าไม ้

จังหวัดกาญจนบุรี 

กล้าไม้ทั่วไป 121,900 58,800 142,400 588,450 50,400 102,800 1064750 

กล้าไม ้

ขนาดใหญ ่
- 21,800 72,200 474,450 23,100 66,900 658,450 

สถานีเพาะช า 

กล้าไม ้

จังหวัดสุพรรณบุรี 

กล้าไม้ทั่วไป 

111,000 58,000 108,800 267,750 - - 

499,050 

กล้าไม ้

ขนาดใหญ ่
46,500 

สถานีเพาะช า 

กล้าไม้พุทธมณฑล 

กล้าไม้ทั่วไป 1,200 6,000 - 47,220 2,900 - 57,320 

กล้าไม ้

ขนาดใหญ ่
- - - 22,950 - - 22,950 

ยอดรวมทั้งสิ้น 234,100 144,600 323,400 1,400,820 76,400 169,700 2,349,020 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 
 

      วัตถุประสงค์ 
 

ประเมินก าลังผลิตไม้ใช้สอยของแต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการโดยมุ่งเน้น

ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเป็นการเพิ่มพื้นท่ี

เศรษฐกิจของไทยโดยภาพรวม 
 

        เป้าหมาย 
 

- ด าเนนิการส ารวจฐานข้อมูลพื้นท่ีสวนปุา ท้ังด้านกายภาพ ชนิดไม้ ชั้นอายุ ขนาดความสูง ผลผลิต

คุณภาพของไมใ้นสวนปุา และก าลังผลิตไมเ้ศรษฐกิจในพืน้ท่ีเอกชน เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการสวนปุา

ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ให้เกิดประโยชนจ์ากสวนปุาอย่างสูงสุดและย่ังยนื 

- ตรวจสอบการด าเนนิการตาม พ.ร.บ. สวนปุา พ.ศ. 2535 ในพืน้ท่ีสวนปุาเอกชน 

 

       ผลการด าเนินงาน 
 

ตารางแสดง  ผลการด าเนนิงานกิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนปุา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

พื้นที่การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ส ารวจการปลูกไม้เศรษฐกิจ

จ านวน (ราย/แปลง/ไร่) 

ตรวจสอบการด าเนินการ 

ตามพรบ.สวนปุา พ.ศ. 2535  

(ราย) 

ส่งเสรมิและให้ค าปรกึษา             

และสนับสนุนด้านวิชาการ 

แก่เกษตรกร (ราย) 
1. ราชบุรี 12/14/810.5 30 30 

2. กาญจนบุรี 14/15/807.9 45 42 

3. สุพรรณบุรี 13/20/547.8 30 30 

4. นครปฐม 4/14/403 19 29 

5. ส่วนส่งเสรมิฯ บรหิารโครงการและติดตามผลการด าเนินการ 

รวม 43/63/2529.2 124 131 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    ส ารวจก าลังผลิตไม้ ตรวจติดตาม 

                            ผลการด าเนนิงาน 

                                  

กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

เพาะช ากล้าไม้เพื่อใช้แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

 
 

     วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจตามชนิด และรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อผลิตไม้ขายสร้าง

รายได้เป็นอาชพีอีกทางหนึ่งโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. เพื่อสง่เสริมการใช้ประโยชนท่ี์ดนิให้เต็มศักยภาพ 

3. เพื่อเพิ่มจ านวนพื้นท่ีปลูกไม้เศรษฐกิจ และเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้

ภายในประเทศ 

 

       ผลการด าเนินงาน 
 

ตารางแสดง  ผลการเพาะช ากล้าไมเ้พื่อแจกจ่ายแก่เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  270,000 กล้า  
 

หน่วยงาน 

จ านวนเกษตรกร 

เข้าร่วมโครงการปี 2556 

(ราย) 

ตดิตามผู้เข้าร่วม

โครงการปี 2555 

(ราย) 

ตดิตามผู้เข้าร่วม

โครงการปี 2554 

(ราย) 

จ านวน 

กล้าไม้ 

ที่เพาะช า(กล้า) 

1. จังหวัดกาญจนบุรี  100 40 40 135,000 

2. จังหวัดราชบุร ี 100 26 40 135,000 

รวม 200 66 80 270,000 
 

   

 

 

    

 

กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพด้านป่าไม้ 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 
 

      วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณส์วนปุาภาคเอกชนกาญจนบุรี จ ากัด ให้มีศักยภาพในด้าน

การบริหารจัดการระบบสหกรณ์ การจัดการสวนปุาและเทคนิควิธีการทางวนวัฒนาวิทยาในการปลูกสร้างสวนปุา การ

น าไม้มาใช้ประโยชน์ การจัดการด้านการตลาดไม้เศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างสวนปุา 

2. เพื่อพัฒนาสหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนกาญจนบุรี จ ากัด ให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมปลูกไม้

เศรษฐกิจและไมโ้ตเร็วในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและพืน้ท่ีใกล้เคียง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกสหกรณ์

และสหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนในการซือ้ขายแลกเปลี่ยนวัตถุดิบระหว่าง สหกรณ ์

 

         เป้าหมาย 
 

  สมาชิกสหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนกาญจนบุรี จ ากัด และผู้ปลูกสร้างสวนปุาท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกใน

จังหวัดพื้นท่ีเปูาหมายและจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 50 ราย พื้นท่ีด าเนนิการ 800 ไร่ 

 

       ผลการด าเนินงาน 
 

ตารางแสดง  ผลการด าเนนิงานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณส์วนปุาภาคเอกชน  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556  พื้นท่ีการด าเนินงานจังหวัดกาญจนบุรี 
 

งานท่ีปฏิบัต ิ
ผลการด าเนิงาน 

แผน ผลงาน 

1. พัฒนาสหกรณ์สวนปุาเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสรมิปลูกไม้เศรษฐกิจ 

          1.1 จัดเวทีพบปะพูดคุย 

          1.2 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

          1.3 จัดประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 

          1.4 ส ารวจข้อมูลพืน้ฐานและข้อมูลก าลังผลิตไม้ของสมาชิกสหกรณ์ 

2. รับการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 3 หลักสูตร 

3. ติดตามให้ค าแนะน าปรกึษาทางวิชาการแก่สมาชิกสหกรณ์สวนปุา 

4. ตรวจติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

5. รวบรวมข้อมูลรายงานกรมปุาไม้ 

 

1 คร้ัง 

1 คร้ัง 

2 คร้ัง 

50 ราย/800 ไร่ 

3 คร้ัง/8ราย 

40 ราย 

1 คร้ัง 

1 คร้ัง 

 

1 คร้ัง 

1 คร้ัง 

2 คร้ัง 

81 ราย/2,094 ไร่ 

3 คร้ัง/8ราย 

40 ราย 

1 คร้ัง 

1 คร้ัง 
 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมเสรมิสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
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กิจกรรมดูแลรักษาสวนปุาพน้การบ ารุง 2 โครงการ  ได้แก่ 

1. สวนปุาบ้านพัสดุกลาง  จ.กาญจนบุรี  (นายธีรพล  คุ้มทรัพย์) 

2. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ  ปุายางน้ ากลัดเหนอืและปาุยางน้ ากลัดใตท่ี้ 1  (นายธวัชชัย  ลัดกลูด) 

 

 
 

กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพปุาเพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน 5 โครงการ  ได้แก่ 

1. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาช้างเผือก ท่ี 3  จ.กาญจนบุรี  (นายบุญชติ  ครชาตรี) 

2. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาวังใหญ่และปุาแมน่้ าน้อย ท่ี 1  จ.กาญจนบุรี (นายบุญชติ  ครชาตรี) 

3. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาหนองรีท่ี 1  จ.กาญจนบุรี  (นายเพ็ญวชิญ ์ ศรีชัย) 

4. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาหว้ยขมิ้น ปาุพุน้ ารอ้น และปุาหนองญา้ไทร ที่ 1  จ.สุพรรณบุรี 

 (นายเพ็ญวชิญ ์ ศรีชัย) 

5. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปาองค์พระ ปุาเขาพุระก า และปุาเขาห้วยพลู ท่ี 1  จ.สุพรรณบุรี 

(นายอนนัต์  โพธ์ิพันธ์ุ) 

 

 
 

กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนปุาเดิม 19 โครงการ  ได้แก่ 

1. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาฝั่งซ้ายแมน่้ าภาช ีที่ 1  จ.ราชบุรี  (นายสุชาติ  บัวบาง) 

2. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาฝั่งซ้ายแมน่้ าภาช ีที่ 2  จ.ราชบุรี  (นายธนะศักดิ์ จันทาสูงเนนิ) 

3. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาพุยางและปาุเขาพุซ้อน ที่ 1  จ.ราชบุรี  (นายสุชาติ  บัวบาง) 

4. โครงการนอ้มเกล้าสดุด ี84 พรรษาฯ  จ.ราชบุรี  (นายสุชาติ  บัวบาง) 

5. สวนปุาบ้านพัสดุกลาง  จ.กาญจนบุรี  (นายธีรพล  คุ้มทรัพย์) 

6. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาพระฤาษีและปาุเขาบ่อแร่ ท่ี 1  จ.กาญจนบุรี   

(นายธีรพล  คุ้มทรัพย์) 

7. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาชา้งเผือก ท่ี 1  จ.กาญจนบุรี  (นายเพ็ญวชิญ ์ ศรีชัย) 

8. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาชา้งเผือก ท่ี 2  จ.กาญจนบุรี  (นายธีรพล  คุ้มทรัพย์) 

9. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาหนองรีท่ี 1  จ.กาญจนบุรี  (นายเพ็ญวชิญ ์ ศรีชัย) 

10. โครงการปลูกปาุเพ่ือการวจิัย  จ.กาญจนบุรี  (นายสุทัศน์  เลา้สกุล) 

11. โครงการนอ้มเกล้าสดุด ี84 พรรษาฯ  จ.กาญจนบุรี  (นายประทปี  เอกฉันท์) 

12. แปลงปลูกปาุวันตน้ไม้ประจ าปขีองชาติ พ.ศ.2554  อ.เมอืง  จ.กาญจนบุรี  (นายสรศักดิ์  จันทร์สว่าง) 

13. โครงการนอ้มเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ  จ.นครปฐม  (นายสมหวัง  หวังเศรษฐกุล) 

กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 

กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าพ้นการบ ารุง 
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14. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาหว้ยขมิ้นปุาพุร้อนและปาุหนองหญ้าไทร ที่ 1  จ.สุพรรณบุรี 

(นายเพ็ญวชิญ ์ ศรีชัย) 

15. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาหว้ยขมิ้นปุาพุร้อนและปุาหนองหญ้าไทร ที่ 2  จ.สุพรรณบุรี 

(นายอนันต ์ โพธ์ิพันธ์ุ) 

16. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาพุระก าและปุาเขาหว้ยพลู ท่ี 1  จ.สุพรรณบุรี   

(นายอนันต ์ โพธ์ิพันธ์ุ) 

17. โครงการนอ้มเกล้าสดุด ี84 พรรษาฯ  จ.สุพรรณบุรี  (นายประเสริฐ  มว่งอยู)่ 

18. ศูนยจ์ัดการพื้นท่ีสเีขียวเชงินเิวศนน์ครเขื่อนขันธ์ (2)  จ.สมุทรปราการ  (นายชัยณรงค์  พัฒนเจรญิ) 

19. โครงการนอ้มเกล้าสดุด ี84 พรรษาฯ  จ.สมุทรปราการ  (นายวรวทิย ์ โกกิลารัตน)์ 

 

 
 

กิจกรรมโครงการรักน้ า รักษ์ปุา ร่วมใจถวายแมข่องแผ่นดิน 3 โครงการ  ได้แก ่

1. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาชา้งเผือก ท่ี 2 จ.กาญจนบุรี (นายธีรพล  คุ้มทรัพย์) 

2. โครงการรักน้ า รักษ์ปุาฯ จ.กาญจนบุรี แปลงท่ี 3  (นายสุจรติ  ชวนร าลึก) 

3. โครงการสวนกลางมหานคร จ.สมุทรปราการ (2) (นายวรวิทย์  โกกิลารัตน)์ 

 

 
 

กิจกรรมปลูกปาุทั่วไป 

1. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาพุยางและปาุเขาพซุ้อน ที ่1  จ.ราชบุรี  (นายสุชาติ บัวบาง)   

(รหัส 927) (เงินนอกงบประมาณ) 

2. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาฝั่งซ้ายแมน่้ าภาช ีที่ 1  จ.ราชบุรี  (นายสุชาติ  บัวบาง)  

(รหัส 927) (เงินนอกงบประมาณ) 

3. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาหว้ยขมิ้นปุาพุร้อนและปุาหนองหญ้าไทร ที่ 1  จ.สุพรรณบุรี  

(นายเพ็ญวชิญ ์ ศรีชัย) (รหัส 906) (เงินนอกงบประมาณ) 

 

 
 

กิจกรรมปลูกและบ ารุงปุา 

1. หนว่ยฟืน้ฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาชา้งเผือก ท่ี 4  จ.กาญจนบุรี  (นายศุภศิษฎ  มว่งมาล)ี 

2. หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 ปาุเขาไม้แดงท่ี 1 

(นายวิวรรธน ์ มองเห็นทวโีชค) 

 

กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า 

กิจกรรมปลูกป่าท่ัวไป 

กิจกรรมโครงการรักน้ า  รักษ์ป่า  ร่วมใจถวายแม่ของแผ่นดนิ 
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ตารางแสดง  แสดงผลการด าเนนิงานกิจกรรมปลูกและบ ารุงปุา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

พื้นที่จังหวัด 
เนื้อที ่ 

(ไร่) 

ปลูกปี 2556 

(ไร่) 

บ ารุงป่า  

ปีท่ี 2-6 (ไร่) 

บ ารุงป่า 

ปีท่ี 7-10 (ไร่) 

บ ารุงป่าหวาย 

(ไร่) 

1. ราชบุรี 657 326 * 531 - - 

2. กาญจนบุรี 5,126 50 ** 4568 258 300 

3. นครปฐม 4 - 4 - - 

4. สุพรรณบุรี 2101 300 1801 - - 

5. สมุทรปราการ 198 - 1 97 100 

6. เพชรบุรี 250 - - - - 

รวม 8,336 676 6,905 355 400 
 

หมายเหตุ      *   ปลูกโดยงบประมาณจังหวัดราชบุร ี เนื้อที่ 200 ไร่ 

       ** ปลูกโดยงบประมาณมูลนิธิธรรมอสิระ เนือ้ที่ 50 ไร่ 

 

ตารางแสดง  ผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณกิจกรรมปลูกและบ ารุงปุา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 งบประมาณที่ได้รับ 

 (บาท) 

ผลการใช้จ่ายเงิน  

(บาท) 

คิดเป็น 

ร้อยละ % 

คงเหลอื 

(บาท) 

1.  กิจกรรมโครงการรักน้ า รักษป์ุา  

    ร่วมใจถวายแม่ของแผ่นดิน 

940,000 940,000 100 0 

2.  กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพปุา 

    เพื่อแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน  

1,455,000 1,454,905 99.99 95 

3.  กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนปุาเดิม  3,271,100 3,270,933.5 99.99 165.50 

4.  กิจกรรมดูแลรักษาสวนปุาพ้น 

    การบ ารุง 

215,000 214,500 99.76 500 

5.  กิจกรรมปลูกปุาทั่วไป 

    (เงินนอกงบประมาณ) 

1,618,400 1,618,300 99.99 100 

6.  กิจกรรมปลูกและบ ารุงปุา 

     (เงินนอกงบประมาณ) 

1,850,000 1,850,000 100 0 

รวม 9,349,500 9,348,638.5 99.99 861.50 

 

 
 

1. คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค สาขาอาชพีปลูกสวนป่า ประจ าปี พ.ศ. 2556 

เกษตรกรดเีด่นระดับจังหวัดและระดับภาคกลางและตะวันออก สาขาอาชีพปลูกสวนปุา  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556  ม ี2 ราย  คือ 

1. นายพิเชยีร ประชากุล จังหวัดกาญจนบุรี   

2. นายประชา อัศวทองกุล จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

งานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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4. กจิกรรมวันพัฒนามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์วทิยาเขตก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพเิชียร ประชากุล 

เกษตรกรดีเด่นระดับจงัหวัดและระดบัภาคกลางและตะวันออก  

สาขาอาชีพปลกูสวนปุา  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 

 

 

2. จัดงานวนัต้นไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ. 2556 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2556 

ณ บริเวณปุาสงวนแห่งชาติฝั่งซา้ยแมน่้ าภาช ี  

อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 
 

นายประชา อัศวทองกุล 

เกษตรกรดีเด่นระดับจงัหวัด  สาขาอาชีพปลูกสวนปาุ  ประจ าปี พ.ศ.2556 

 

 

3. โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

วันท่ี 24 กันยายน 2556 

ณ ปาุสงวนแห่งชาติ ปุาฝั่งซา้ยแมน่้ าภาช ี  

ต.รางบัว  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 
 



                                                                                                                   
31 

 

รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

7. กจิกรรมโครงการดวงใจสเีขยีว ร่วมใจปลูกปา่  

เทดิไท้มหาราชนิ ี

วันท่ี 1 กันยายน 2556   

ณ ปาุสงวนแห่งชาติ ปุาฝั่งซา้ยแมน่้ าภาช ี  

ต.รางบัว  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

6. กจิกรรม MOU ระหวา่งกรมป่าไม้ กับหอการคา้ อินเดีย-ไทย 

วันท่ี 21 มนีาคม 2556  ณ หอการค้าอนิเดีย-ไทย กรุงเทพฯ 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. พิธีลงนามความร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างแหล่ง

เรียนรู้ด้านป่าไม้  ระหว่างกรมปุาไม้  จั งหวัดนครปฐม และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และร่วมปลูกต้นไม้  

วันท่ี 4 กันยายน 2556  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต

ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  จ.นครปฐม 

 

อ.ก าแพงสน  จ.นครปฐม 
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กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
1. หนว่ยงานเพาะช ากล้าไม้ ได้รับแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณล่าช้า เป็นผลให้การปฏิบัติงานและ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงตน้ปีงบประมาณไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีกรมปุาไม้ก าหนดไว้ 

2. ความต้องการกล้าไม้ของหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไปมีมากและหลากหลาย

หนว่ยงานเพาะช ากล้าไมไ้มส่ามารถจัดหากล้าไมแ้จกจ่ายให้เพยีงพอแกค่วามตอ้งการซึ่งมีเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี 

3. สถานีเพาะช ากล้าไม ้ขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตงิาน 

4. ในปีงบประมาณที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม ควรมีการบริหารจัดการไมใ่ห้เกิดความซ้ าซ้อนใน

การแจกจ่ายกลา้ไมเ้พื่อสนับสนุนกิจกรรมตา่งๆ 

 

กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. งบประมาณและแผนงานขาดความต่อเนื่องท าให้การส่งเสริมไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร

เนื่องจากเกษตรกรเกิดความไม่มั่นใจ 

2. การตดิตอ่ประสานงานค่อนขา้งล าบาก เนื่องจากเกษตรกรสว่นมากมีภูมิล าเนาอยู่นอกพื้นท่ี 

  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการทบทวนแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมปุาไม้ ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนนิงานสง่เสริมการปลูกสร้างสวนปุา 

2. ควรมกีารจัดท าแผนงานงบประมาณในดา้นการสง่เสริมปลูกปาุอย่างตอ่เนื่อง 

3. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิเพื่อใชส้ าหรับซ่อมบ ารุงรถยนต์ของทางราชการ ในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหนา้ที ่

 

กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพด้านป่าไม้ 

ปัญหาอุปสรรค  

1. กรมปุาไม้มกีารเปลี่ยนแบบรายงาน ท าให้ไมส่ามารถน าเข้าข้อมูลได้ 

2. การเข้าถึงเกษตรกรบางรายเป็นไปอยา่งล าบาก เนื่องเกษตรกรไม่ได้อยูใ่นพืน้ท่ีโครงการ 

3. มีปัญหาเร่ืองการขอเอกสารหลักฐาน เนื่องจากเอกสารบางส่วนสูญหาย 

4. เจ้าหนา้ที่ขาดยานพาหนะในการปฏบัิตงิาน 

5. พื้นท่ีการด าเนินงานลดลง เนื่องจากประชาชนไม่นยิมปลูกไมปุ้า 

ข้อเสนอแนะ  

1. กรมปุาไม้ควรมแีนวทางนโยบายโนม้นา้วเกษตรกร ให้เข้าร่วมโครงการการปลูกต้นไมม้ากขึ้น 

2. ควรมีการจัดอบรมแนวทางการปฏบัิตงิานให้แก่เจ้าหนา้ที่ภาคสนาม 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์จูงใจให้เกษตรกรปลูกสวนปุาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เช่น ข้อมูลด้าน

ผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการปลูกสวนปุา 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 



                                                                                                                   
33 

 

รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

กิจกรรมเสรมิสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. นโยบายภาครัฐด้านท่ีเกี่ยวกับการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิบางพื้นท่ีไม่ชัดเจน ท าให้เกษตรกรสับสนต่อการ

เลอืกเข้าร่วมโครงการ 

2. กรมปุาไม้ มีนโยบายดา้นการสง่เสริมเกษตรกรไม่ต่อเนื่องท าให้เกษตรกรไม่เชื่อม่ัน 

ข้อเสนอแนะ 

1. กรมปุาไม้ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้แกเ่จ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน 

2. กรมปุาไม้ควรมนีโยบายควรอย่างตอ่เนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม่ันแก่เกษตรกร 

3. ควรมกีารจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการเข้า

ร่วมโครงการ 

4. ควรมกีารจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
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 จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และ

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน  ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า 

 ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  

ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ด าเนินคดี และกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิด  

ประสาน ติดตามสถานการณเ์พื่อการหยุดย้ังการท าลายป่าไม้ 

 ปฏบัิตกิารดา้นการควบคุมไฟป่า และสรา้งการมสี่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

นายบุญสืบ  สมคัรราช  

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

น.ส.ชลธิชา  ศรสีวัสดิ ์

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายควบคุมไฟป่า 

น.ส.ชลธิชา  ศรสีวัสดิ ์

หัวหน้าฝ่ายฯ 

(อีกหน้าทีห่นึ่ง)  

ฝ่ายอนุญาต 

น.ส.กุลธิดา  ค าใจ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

(อีกหน้าทีห่นึ่ง) 

ฝ่ายป้องกันรักษาป่า 

นายสุชาติ  บัวบาง 
หัวหน้าฝ่ายฯ 
(อีกหน้าทีห่นึ่ง) 

หน่วยป้องกันรักษาป่า 

1.หน่วยฯ กจ.1 (ท่าเสา) 7.หน่วยฯ รบ.1 (จอมบึง) 

2.หน่วยฯ กจ.2 (บ้านสามหลงั) 8.หน่วยฯ รบ.2 (บ่อหวี) 

3.หน่วยฯ กจ.4 (อู่ลอ่ง) 9.หน่วยฯ รบ.3 (พุยาง) 

4.หน่วยฯ กจ.5 (ซองกาเรยี) 10.หน่วยฯ รบ.4 (โป่งกระทิง) 

5.หน่วยฯ กจ.10 (ห้วยน้ าขาว) 11.หน่วยฯ สพ.1 (ด่านช้าง) 

6.หน่วยฯ กจ.12 (สะพานลาว) 12.หน่วยฯ สพ.2 (ห้วยขนุน) 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อหน่วยงาน 

จ านวน 

ข้าราชการ 

(คน) 

ลูกจ้างประจ า 

(คน) 

พนักงานราชการ 

(คน) 

TOR 

(คน) 

รวม 

(คน) 

1 ประจ าส่วนฯ 3 - 14 - 17 

2 หน่วยฯ กจ.1 (ท่าเสา) 1 3 3 5 12 

3 หน่วยฯ กจ.2 (บ้านสามหลงั) 1 4 12 - 17 

4 หน่วยฯ กจ.4 (อู่ล่อง) - 1 2 7 10 

5 หน่วยฯ กจ.5 (ซองกาเลีย) 1 2 4 4 11 

6 หน่วยฯ กจ.10 (ห้วยน้ าขาว) 1 2 4 7 14 

7 หน่วยฯ กจ.12 (สะพานลาว) - 1 1 9 11 

8 หน่วยฯ รบ.1 (จอมบึง) 1 3 5 3 12 

9 หน่วยฯ รบ.2 (บ่อหวี) 1 3 2 9 15 

10 หน่วยฯ รบ.3 (พุยาง) 1 3 7 - 11 

11 หน่วยฯ รบ.4 (โปง่กระทิง) - 2 6 - 8 

12 หน่วยฯ สพ.1 (ด่านช้าง) 1 4 9 - 14 

13 หน่วยฯ สพ.2 (ห้วยขนุน) - 3 6 3 12 

รวม 11 31 75 47 164 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏบัิตงิานเกี่ยวกับธุรการ งานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าท่ี 

งานดา้นข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร 

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏบัิตงิานตามแผนงานดา้นการป้องกันรักษาป่า การปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

 ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร การสืบสวน การด าเนินคดี การจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีสายตรวจ

ปราบปราม 

 ปฏบัิตงิานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบัิตงิานร่วมกับหนว่ยงานอื่น  

 งานตามแผนบินตรวจสภาพป่า 
 งานสารบบคดีและของกลาง ตลอดจนการจัดการของกลาง 

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ฝ่ายป้องกันรักษาป่า 
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หนา้ที่รับผิดชอบ 

 ด าเนนิการเกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคล ส่วนราชการ และองคก์ารของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิเขา้ใช้

ประโยชนห์รืออยู่อาศัยในพืน้ท่ีป่าไม ้

 การอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ การอนุญาตไมแ้ละของป่า ตามกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม ้และกฎหมาย

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 การอนุญาตตามพระราชบัญญตัเิลื่อยโซ่ยนต์ 

 ควบคุม ก ากับและตรวจสอบการด าเนนิการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการ

อนุญาต ตามกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 
 

หนา้ที่รับผิดชอบ 

 ปฏบัิตงิานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและปอ้งกันการเกิดไฟป่า 

 เสริมสร้างการมสี่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ทุกรูปแบบเพื่อป้องกันการเกิด

ไฟป่า 

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรอืงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

ท้องที่จังหวดักาญจนบุรี จ านวน 6 หน่วย ได้แก ่

1. หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.1 (ท่าเสา)   

2. หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.2 (บ้านสามหลัง)   

3. หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.4 (อูล่่อง)   

4. หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.5 (ซองกาเลยี)   

5. หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.10 (ห้วยน้ าขาว)  

6. หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.12 (สะพานลาว)   

ท้องที่จังหวดัราชบุร ีจ านวน 4 หน่วย ได้แก ่

 1. หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี รบ.1 (จอมบึง) 

2. หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี รบ.2 (บ่อหว)ี     

3. หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี รบ.3 (พุยาง)    

4. หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี รบ.4 (โปง่กระทิง)   

ท้องที่จังหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 2 หน่วย ได้แก ่

1. หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สพ.1 (ด่านช้าง) 

2. หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สพ.2 (หว้ยขนุน)  

ฝ่ายอนุญาต 

ฝ่ายควบคุมไฟป่า 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่วนป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน

อนุรักษแ์ละจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตท่ี 1 พื้นท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ  รวมท้ังสิ้น 6 กิจกรรม ดังนี้ 
 

กจิกรรมหลักป้องกันรักษาป่า  จ านวน  3  กิจกรรม 

1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

2. กิจกรรมป้องกันไฟปา่และควบคุมหมอกควัน 

3. กิจกรรมด าเนนิการตามยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม ้
กจิกรรมหลักบริหารจัดการงานปา่ไม ้ จ านวน  3 กิจกรรม 

1. กิจกรรมการตรวจสอบและออกหนังสอืรับรองไม้ ผลิตภัณฑไ์ม ้และถ่านไม ้เพื่อส่งออกไม้นอก

ราชอาณาจักร 

2. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต / กิจกรรมด าเนนิการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต ์พ.ศ.2545 

3. กิจกรรมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ 

 

 
 

 

 
 

ออกด าเนินการปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  จ านวน 5 จังหวัด  มีผลการ

ปฏบัิตงิานตัง้แตตุ่ลาคม 2555 - กันยายน 2556  ดังนี้ 

  1.  ด าเนนิการตรวจยดึ-จับกุม จ านวน 335  คดี 

  2.  ผู้ต้องหาทัง้หมด  จ านวน 199 คน 

  3.  ไมท่้อน   จ านวน 4,274 ท่อน 386.194  ลบ.ม. 

  4.  ไมแ้ปรรูป   จ านวน 21,517  แผ่น 136.124   ลบ.ม. 

  5.  รวมเนื้อท่ีท่ีถูกบุกรุกทัง้หมด จ านวน 8,754-0-03  ไร่ 

รายการ เป้าหมายด าเนินงาน 

1. ออกด าเนนิการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้ 

2. ตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

3. ปฏิบัติงานร่วมกับและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

4. ด าเนนิการตามนโยบายกรมป่าไม้และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม 

5. ตดิตามผลการปฏบัิตงิานของหนว่ยป้องกันรักษาป่าในพื้นท่ี 

6. จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร พิทักษป่์า (รสทป.) จ านวน 100 คน 

 

 

 
 

     จ านวน 5 จังหวัด 

 

 

สรุปผลการด าเนนิงานของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

เป้าหมายปรมิาณงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ผลการด าเนินงาน 
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

สรุปผลการปฏิบัติงานการด าเนินคดกีารกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

จังหวัด ประเภทคด ี จ านวนคดี 
ผู้ต้องหา 

(คน) 

ตรวจยึด พื้นที่ป่าถูกบุก

รุก (ไร่) 

อุปกรณ์ 

ไม้ท่อน ปริมาตร(ม3) ไม้แปรรปู ปริมาตร(ม3) ของป่า รถ อื่นๆ 

กาญจนบุรี -คดีไม ้ 116 68 1,587 206.085 2,750 82.379 รวก 3,840 - 47 174 

 -คดีพื้นที ่ 117 72 - - - - - 6,721-0-29 31 83 

 -คดีไม้+พืน้ที ่ 13 7 2,270 157.344 35 1.192 - 1,010-2-73 1 22 

 -คดีอุปกรณ์ 3 1 - - - - - - - 6 

 รวม 249 148 3,857 363.429 2,785 83.571 รวก 3,840 7,731-3-02 79 285 

ราชบุรี -คดีไม ้ 10 5 286 8.633 606 17.413 รวก 7,105 - 3 14 

 -คดีพื้นที ่ 24 11 - - - - - 863-0-91 6 4 

 -คดีไม้+พืน้ที ่ 2 2 35 7.383 - - - 39-1-54 2 3 

 -คดีอุปกรณ์ - - - - - - - - - - 

 -คดีสิง่ประดิษฐ ์ 1 6   - - - - - 4 

 รวม 37 24 321 16.016 606 17.413 รวก 7,105 902-2-45 11 25 

สุพรรณบุรี -คดีไม ้ 14 6 77 6.333 18,126 35.140 - - 1 61 

 -คดีพื้นที ่ 32 19 - - - - - 116-2-56 6 20 

 -คดีไม้+พืน้ที ่ 1 1 19 0.416 - - - 3-0-00 - 2 

 -คดีอุปกรณ์ 1 - - - - - - - - 5 

 -คดีสิง่ประดิษฐ ์ 1 1  - - - - - - - 

 รวม 49 27 96 6.749 18,126 35.140 - 119-2-56 7 88 

รวม 335 199 4,274 386.194 21,517 136.124 10,945 8,754-0-03 97 398 

 
 

*เขียงไม้มะขามบ้าน 218 อัน 

*บานประตู 9บาน 
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมบรกิารด้านการอนุญาต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี 

 

กิจกรรม 
หน่วย

นับ 
แผน 

ผลการปฏิบัตงิาน 

พื้นที่ 

ราชบุร ี

ศูนย์ฯ 

กาญจนบุรี 

ศูนย์ฯ 

นครปฐม 

ศูนย์ฯ 

สุพรรณ 

ศูนย์ฯ 

สมุทรปราการ 

สะสม หมายเหตุ 

กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 

1. ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพืน้ที่ป่าไม้ 

2. ตรวจสอบติดตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพืน้ที่ปา่ไม้ 

3. ตรวจสอบการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใชเ้คร่ืองจักรทุกประเภท 

4. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไมทุ้กประเภท 

5. ตรวจสอบการอนุญาตท าไม ้

6. ตรวจสอบการอนุญาตท าไมส้ักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิห์รือสิทธิ

ครอบครอง 

7. ตรวจสอบการอนุญาตท าไม้สักและไม้ยางในพื้นที่ป่า 

8. ตรวจสอบการอนุญาตเก็บหาของป่า 

 

กิจกรรมการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลติภัณฑ์ไม้และ

ถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

1. ตรวจสอบการขอหนงัสือรับรองไม ้ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม ้

2. ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถา่นไม้ 

 

ราย 

ราย 

ราย 

ราย 

ราย 

ราย 

 

ราย 

ราย 

 

 

 

ราย 

ราย 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

กราฟแสดงจ านวนคดีและผู้ต้องหาการการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

 
 

 

 

0

50

100

150

200

250

คดี ผู้ต้องหา 

249 

148 

37 
24 

49 

27 

จ า
นว

นค
ดี 
(ค
ดี)
/ จ

 าน
วน

ผู้ต
้อง

หา
 (ร

าย
) 

กาญจนบุรี 

ราชบุรี 

สุพรรณบุรี 
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ประเภทคดี 

กราฟแสดงจ านวนคดีแต่ละประเภท 

กาญจนบุรี 

ราชบุรี 

สุพรรณบุรี 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

และคณะเจ้าหน้าที่  ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า 

 

 
 

1. ขาดอัตราก าลังของหนว่ยงานในระดับพืน้ท่ี 
 2. ขาดงบประมาณในการด าเนินการตามมาตรา 25 

3. ขาดงบประมาณในการค านวณค่าเสียหายทางสิง่แวดล้อมบางประการหลงัการท าลายพื้นท่ีป่าไม ้

 4. วัสด-ุครุภัณฑ์ ส านักงาน  มไีมเ่พยีงพอต่อการปฏบัิตงิาน 

 5. ยานพาหนะใชใ้นการปฏบัิตงิานมานานมีสภาพเก่าและช ารุด 

 6. เครื่องมือตรวจวัดค่าพกิัด (GPS)  และวิทยุสื่อสาร  มไีมเ่พยีงพอ 

 7. ขาดแคลนเครื่องมือในการดับไฟป่า 

 8. ผู้มีอิทธิพล/ราษฎรในพืน้ท่ี  ท าให้การปฏบัิตงิานเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 

 9. สภาพป่าเหมาะแก่การท าการเกษตร  โดยเฉพาะการปลูกพชืเศรษฐกิจ 

 10. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร 

 11. เส้นทางการคมนาคมสะดวกสบาย  และพื้นท่ีอยูไ่มไ่กลจากชุมชนมากนัก 
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ปริมาตรไม้จากการตรวจยึดไม้ของกลาง 

กาญจนบุรี 

ราชบุรี 

สุพรรณบุรี 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

พิธีปล่อยแถว 

ชุดเฉพาะกิจด าเนินการตามยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ 

ในพืน้ที่จังหวัดกาญจนบรุ ี

ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. (ท่าเสา) 

อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทกัษ์ป่า (รสทป.) 

ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2556 
ณ อุทยานแห่งชาตเิอราวัณ  ต าบลท่ากระดาน   

อ าเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 

 

 
 

 

 

 

 

กิจกรรมวันรณรงคใ์ห้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 

ณ บริเวณหอประชมุโรงเรียนเทพศิรนิทร์ลาดหญ้า กาญจนบรุี 

ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุร ี

ในวันศกุร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 

 
 

 จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วน  

จัดท ารายงานผลการปฏบัิตงิานของส่วน ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการท่ีดนิป่าไม้ 

 ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรท่ีดินป่าไม้ การก าหนดเขตท่ีดินป่าไม้ จัดท าและควบคุมระบบข้อมูล

ทรัพยากรและท่ีดนิป่าไม้ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใชป้ฏบัิตงิานดา้นการจัดการพื้นท่ีป่าไม้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้าราชการ   8 คน 

ลูกจ้างประจ า   - คน 

พนักงานราชการ   8 คน 

พนักงานจ้างเหมา   - คน 

รวม    16 คน 

 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้
น.ส.สมจิตร์  หวังดิหลก 

ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

ฝ่ายก าหนดเขตทีด่ินปา่ไม้ 
นางศรัณญา  คุมวิสะ 

หัวหน้าฝา่ยฯ 
(อีกหน้าทีห่นึ่ง) 

ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
นายธีรพล  คุ้มทรัพย ์

หัวหน้าฝา่ยฯ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางศรัณญา  คุมวิสะ 

หัวหน้าฝา่ยฯ 

ฝ่ายจัดการสทิธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 
น.ส.ศิริพร  บ ารุงศิลป์ 

หัวหน้าฝา่ยฯ 

ฝ่ายส ารวจและวิเคราะหท์รัพยากรป่าไม้ 
นายสุรเชษฐ์  ศรีแดงรักษา 

หัวหน้าฝา่ยฯ 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 



                                                                                                                   
44 

 

รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏบัิตงิานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน 

 จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วนฯ  จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ

ส่วนฯ  และจัดท ารายงานผลการปฏบัิตงิานของส่วนสง่ส านักฯ 

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

   

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ส ารวจพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  รังวัดหมายแนวเขตท่ีดินป่าไม้  และจัดท า

เครื่องหมายแสดงแนวเขตท่ีดนิป่าไม้ 

 สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธ์ิหรือท าประโยชน์ในพื้นท่ีท่ีราษฎรยื่นค าร้องว่ามีสิทธ์ิอยู่ก่อนการ

ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

 ประสานการปฏบัิตงิานกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรังวัด 

 ยนืยันแนวเขตท่ีดนิป่าไม้ 

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ด าเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมใน

เร่ือง “สิทธ์ิท ากิน” (สทก.) ในพืน้ท่ีป่าไม้ 

 ด าเนินการจัดการพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ท่ีดินของชุมชนใน

พื้นท่ีป่าไม้ 

 ศกึษา ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ท่ีดนิของราษฎรให้เกิดประโยชนอ์ย่างย่ังยนื 

 ด าเนินการลดผลกระทบในการอยู่อาศัย/ท ากินในพื้นท่ีป่าไม้ และก าหนดมาตรการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ในพืน้ท่ีป่าไม้ 

 ด าเนนิการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกรอ้งของราษฎร และองค์กรเอกชนในเร่ืองท่ีดนิเพื่อการอยู่

อาศัย/ท ากิน หรอืการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีป่าไม้ ข้อขัดแยง้ตา่งๆ ในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรในพื้นท่ี 

 ตดิตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่า

ไมแ้ละกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 

ฝ่ายก าหนดเขตที่ดินป่าไม้ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) ในพื้นท่ีป่าไม้ และจัดท าแผนท่ี

ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการวางแผนจัดการและการฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ 

 ส ารวจทรัพยากรเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ 

 แปล  ตคีวามภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือวเิคราะห์การใชป้ระโยชนท่ี์ดนิป่าไม้ 

 ส ารวจทรัพยากรป่าไม้เพื่อประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และก าลังผลิตของทรัพยากรป่าไม้ 

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ส่งเสริม และสนับสนุนการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 

 ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน มาตรการ และแนวทางสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์

ระดับกรม หรือระดับกระทรวง 

 ก าหนดแผนปฏิบัติงาน มาตรการ และแนวทางสนับสนุนการส่งเสริมการป่าไม้/การพัฒนาอาชีพท่ี

เหมาะสมกับพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อระบบนเิวศลุ่มน้ าที่สมบูรณ์ สมดุล ยั่งยนืแบบมสี่วนร่วม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการด าเนินการในพื้นท่ี

ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม ในเร่ืองการป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟป่า การฟื้นฟูป่าไม้ การ

ปลูกไม้เศรษฐกิจ การจัดการท่ีดนิป่าไม้ การพัฒนาการมสี่วนร่วม การวจิัย การจัดการป่าชุมชน งาน

โครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ กระบวนการอนุญาตต่างๆ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และงาน

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิการในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

 จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในพื้นท่ีป่าสงวน

แห่งชาติแบบมสี่วนร่วม เพ่ือเป็นขอ้มูลในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 

 พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการในพื้นท่ีป่าสงวน

แห่งชาติ 
 เสนอมาตรการ และแนวทางสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  รวมถึงติดตามและ

ประเมินผลปฏบัิตงิานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 

ฝ่ายส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 
 

กิจกรรมการออกหนังสืออนุญาต สทก 1 ก 
1. ป่าเขาพระฤาษีและปา่เขาบ่อแร่ แปลงท่ี 2 (โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ)  ท้องท่ีอ าเภอเลา

ขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี 

- ออกเอกสาร สทก 1 ก  จ านวน 571 ราย  696 แปลง 

2. ป่าฝั่งซ้ายแมน่้ าภาช ี ท้องท่ี อ าเภอปากท่อ  อ าเภอสวนผึง้  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

- ด าเนนิการรับค าขอออกเอกสาร สทก 1 ก  จ านวน 766 ราย 

- อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดท าหนังสอือนุญาต สทก 1 ก 

 

กิจกรรมตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข จากราษฎรที่ได้รับหนังสืออนุญาต สทก 1 ก 

 ป่าฝั่งซ้ายแมน่้ าภาช ีทอ้งท่ี อ าเภอปากท่อ  อ าเภอสวนผึง้  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

- ปฏบัิตถิูกต้องตามเงื่อนไข  จ านวน 539 ราย  628 แปลง 

- ปฏบัิตไิมถู่กต้องตามเงื่อนไข  จ านวน – ราย  - แปลง 

 

กิจกรรมการตรวจสอบพื้นที่ / ฝังหลักเขต สทก 

 ป่าหว้ยขมิ้น  ป่าพุน้ าร้อนและป่าหนองหญ้าไทร  ท้องท่ีอ าเภอดา่นช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- ด าเนนิการตรวจสอบ และฝังหลักเขตเพิ่มเตมิ 137 ราย  148 แปลง 

- ยังไม่ได้ด าเนนิการรับค าขอออกเอกสาร สทก 1 ก 

 

กิจกรรมการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน 
 จังหวัดราชบุรี  จ านวน 6 ระวาง 

 จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 4 ระวาง 

 

กิจกรรมจัดท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี (เป็นแนวระหว่างพื้นท่ีกันคืนกรมป่าไม้และพื้นท่ีส่งมอบ สปก.) ระยะทางรวม 50 

กิโลเมตร 

- บ้านวังปลาชอ่น  ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 16.80 กิโลเมตร 

- บ้านยางคู่  ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 20.85 กิโลเมตร 

- บ้านคอเขา  ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 12.35 กิโลเมตร 

 

 

 

สรุปผลการด าเนนิงานของส่วนจัดการที่ดินปา่ไม้   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

กิจกรรมส ารวจรังวัด  จัดท าข้อมูลป่าไม้ถาวร เพื่อเตรยีมการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

 ส ารวจปา่สมบูรณ์ในพื้นท่ีป่าไม้ถาวรตามการส่งมอบของกรมพัฒนาท่ีดนิ 

- จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  12  ป่า 
 

ชื่อป่าไม้ถาวรทีด่ าเนินการส ารวจ ป่าสมบูรณ์ (ไร่) 

ป่าเขาพระฤาษี-เขาบอ่แร่ (หมายเลข 67) 11,300.16 

ป่าเขาพังตรุ 4,814.28 

ป่าเขาชอ่งเกวียน 3,745.25 

ป่าหนองรี 1,986.44 

ป่าเขาตะคลอง 1,973.58 

ป่าเขานางพิมพ์ 1,810.06 

ป่าเขารางเข้ 938.34 

ป่าหว้ยเขยง่ 379.10 

ป่าโรงงานกระดาษไทย แปลง 6 305.04 

ป่าเขาคันหอก 159.59 

ป่าพระแทน่ดงรัง 156.70 

ป่าเขาชา้งเผือก - 

 

- จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  1  ป่า 

ชื่อป่าไม้ถาวรทีด่ าเนินการส ารวจ ป่าสมบูรณ์ (ไร่) 

ป่าท่ีจะด าเนินการ (หมายเลข 68) 308.71 

 

- จังหวัดราชบุรี  จ านวน  2  ป่า 

ชื่อป่าไม้ถาวรทีด่ าเนินการส ารวจ ป่าสมบูรณ์ (ไร่) 

ป่าท่ีจัดสรร (นอกเขตป่าแปลง 1) 253.59 

ป่าฝั่งซ้ายแมน่้ าภาชี - 

 

 ส ารวจ  รังวัด  แนวเขตป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่  หมายเลข 67  เพื่อเตรียมประกาศเป็นป่าสงวน

แห่งชาติ  ทอ้งท่ี อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

- ประสานองค์กรส่วนท้องถิ่น 

- ส ารวจ  รังวัด  ร่วมกับองคก์รสว่นท้องถิ่น  หมายแนว  ตป้ีาย 

- อยู่ในช่วงด าเนนิการจัดท ารายงาน 

 

 

 

 



                                                                                                                   
48 

 

รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวง 
 ป่าสงวนแห่งชาติป่าหว้ยเขยง่  ท้องท่ีอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

- กิจกรรมปลูกป่าเป็นแนวกันชนในพื้นท่ีกันคืนกรมป่าไม้  ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขย่ง  จ านวน  

10,000  ต้น 

- กิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนการสร้างฝายแบบกึ่งถาวร  จ านวน  1  ฝาย 

- ด าเนนิโครงการโดยร่วมกับราษฎรในพืน้ท่ีโดยรอบ (แบบประชาอาสา) 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 
 

    
 

     

 

 

 

 
 

 

 

     
  

 
   

 

   
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการสว่นจัดการสทิธ์ิการใชท่ี้ดนิป่าไม้ ตรวจติดตามผลการปฏบัิตงิาน 
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ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

 

 
 

 จัดท าแผนงานและงบประมาณของสว่น  จัดท าแผนปฏบัิตกิารและแผนการใชจ้่ายงบประมาณของส่วน  จัดท า

รายงานผลการปฏบัิตงิานของส่วน  ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการปุาชุมชน 

 ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ประชาชน และชุมชนมสี่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชน และเช่ือมโยงเป็นเครอืขา่ย 

 ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนและพัฒนาอาชีพด้านปุาไม้ 

 สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดการปุาชุมชน และการ

ใชป้ระโยชนจ์ากปาุชุมชน 

 

 

 

 
 

ข้าราชการ   4 คน 

ลูกจ้างประจ า   - คน 

พนักงานราชการ   4 คน 

พนักงานจ้างเหมา   - คน 

รวม    8 คน 

 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ 

นายนริศ  อาจธัญกรณ์ 

ผู้อ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน 

น.ส.กุลธิดา  ค าใจ 

หัวหน้าฝุายฯ 

นายประทีป  เอกฉันท์ 

หัวหน้าฝุายฯ 

น.ส.กุลธิดา  ค าใจ 

หัวหน้าฝุายฯ 

(อกีหน้าที่หนึ่ง) 

นายขวัญชัย  ยอดเมือง 

หัวหน้าฝุายฯ 

ส่วนจัดการป่าชุมชน 
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หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏบัิตงิานธุรการ  และงานสารบรรณของส่วน 

 จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วนฯ  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ

ส่วนฯ  และจัดท ารายงานผลการปฏบัิตงิานของส่วน  ส่งส านักฯ  

 ปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน  ด าเนินการเพื่อจัดตั้ง  ขยาย  หรือเพิกถอนตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดการปุาชุมชนและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 สนับสนุนการพัฒนาการจัดการปุาไม้และปุาชุมชนร่วมกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน  ชุมชน  กลุ่มเครอืข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ 

เพื่อการมีสว่นร่วมในการจัดการปุาชุมชน  และปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 

หนา้ที่รับผิดชอบ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  องคก์รท้องถิ่น  และสถาบันต่างๆ มสี่วนร่วมในการ

จัดการปุาไม้และปาุชุมชน 

 พัฒนาศักยภาพของประชาชน  ชุมชน  กลุ่มเครอืขา่ย  องคก์รท้องถิ่นและสถาบันตา่งๆ  เพื่อการมี

ส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชน 

 เสนอแนะแนวทางและมาตรการทางวชิาการ  ตลอดจนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม

เพื่อสง่เสริมการมสี่วนร่วม 

 สนับสนุนการปฏบัิตงิานกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องการจัดโครงการ  แผนงาน  และกิจกรรมการ

ส่งเสริมการมสี่วนร่วมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการปุาไมแ้ละปุาชุมชน 
 

 
 

หนา้ที่รับผิดชอบ 

 ศกึษา  วางแผน  และพัฒนางานดา้นวนศาสตร์ชุมชน 

 ด าเนนิการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดลอ้มในระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาปุาไมใ้น

เมอืงอยา่งยั่งยืน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนนิงานดา้นวนศาสตร์ชุมชน และปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  หรืองานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

ฝุายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

ฝุายส่งเสรมิการมีส่วนร่วม 

ฝุายส่งเสรมิการจัดการปุาชุมชน 

ฝุายบริหารทั่วไป 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่วนจัดการปุาชุมชน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามแผนงานอนุรักษ์และ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตท่ี 1 พื้นท่ีปุาไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการปุาไม ้

ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 

 1.  กิจกรรมสง่เสริมการจัดการปุาชุมชน 

 2.  กิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกบัองคก์รและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

 3.  กจิกรรมโครงการพุทธอุทยาน 

 4.  กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

 

 

 

      ผลการด าเนินงาน 
  

1. กจิกรรมอ านวยการ 

ประสานงานการด าเนนิงานกิจกรรมสง่เสริมการจัดการปุาชุมชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 2. กจิกรรมส่งเสริมการด าเนินงานปุาชุมชน 

   เป็นการเตรียมความพร้อมของราษฎรและชุมชน ดังนี้ 

   2.1 การก าหนดหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556  พจิารณาจากหมู่บ้านท่ีได้รับอนุมัตโิครงการปุาชุมชนจากกรมปุาไม้เรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 หมูบ้่าน  แยกเป็น 

(1)  หมูบ้่านซึ่งยังไมเ่คยได้รับการคัดเลอืกเป็นหมู่บ้านเปูาหมาย ด าเนินกิจกรรมสง่เสริมการ

จัดการปุาชุมชน  ประจ าปงีบประมาณของกรมปุาไม้  จ านวน  3  หมูบ้่าน  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด เนื้อที่ (ไร่) 

1. บ้านหนองโปงุ 4 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 311-2-44 

2. บ้านหนองใหญ ่ 11 หนองปรอื หนองปรอื กาญจนบุรี 1,689-0-11 

3. บ้านชัฏหนองยาว 2 ห้วยขมิน้ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 1,576-0-00 
    

(2)  หมูบ้่านเปูาหมายด าเนินงานส่งเสริมปุาชุมชนก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และยังไม่

เคยได้รับเงินอุดหนุน ตามแผนงานกิจกรรมสง่เสริมการจัดการปุาชุมชนของกรมปุาไม้ จ านวน  3  หมูบ้่าน  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด เนื้อที่ (ไร่) 

1. บ้านชัฏน้ าเงิน 8 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 1,446-0-91 

2. บ้านวังหน่อไม ้ 5 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 279-0-00 

3. บ้านโปุงขาม 16 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 228-0-00 

 

2.2  การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์  โดยการวางแผน  เข้าไปให้ค าแนะน า  ให้ความรู้  และแจ้งข่าว

ประชาสัมพันธ์ดา้นปุาชุมชนให้แก่ราษฎรหมูบ้่านเปูาหมายทราบอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  โดยจัดท าตารางการออกปฏิบัติงาน

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์หมูบ้่านเปูาหมายเป็นรายเดอืนสอดคล้องกับแผนด าเนนิงานประจ าป ีในหมู่บ้านท่ีจะเขา้รว่ม 

กิจกรรมส่งเสรมิการจัดการปุาชุมชน 

ผลการด าเนินงานตามแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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กิจกรรมสง่เสริมการจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
   (1) วางแผน ประสานงานกลุ่มราษฎร และคณะกรรมการหมู่บ้าน องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ท้องท่ี รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วจัดการประชาสัมพันธ์ ประชุม บรรยาย สัมมนา  แนะน า แจกจ่ายสื่อเอกสารให้

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการปุาไม ้และรายละเอยีดในการด าเนนิงานปุาชุมชน 

   (2) วางแผนประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน  ในภาพรวม

ของส านักจัดการทรัพยากรปุาไมท่ี้ 10 (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2.3  การส ารวจและรวบรวมขอ้มูลพื้นท่ี 

(1)  โดยการวางแผน ส ารวจและจัดท ารายละเอียดข้อมูลของหมู่บ้านท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ได้แก่ ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้งและอาณาเขตปกครอง  ประชากร  อาชีพหลัก  รายได้ต่อ

ครัวเรือน ข้อมูลของปุา เชน่ ท่ีต้ัง สภาพปุา และการใช้ประโยชน์จากปุา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินกิจกรรมจัดการ

และพัฒนาปุาชุมชน 

   (2)  ส ารวจหมู่บ้านท่ีมีอาณาเขตอยู่ในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร จากพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติใน

พื้นท่ีรับผิดชอบทุกหมู่บ้าน ทุกปุาสงวนแห่งชาติ  ตามแบบฟอร์มท่ีกรมปุาไม้ก าหนด  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการ

พจิารณาวางแผนสง่เสริมการจัดการปุาชุมชนของกรมปุาไม้  

  2.4  การฝึกอบรมราษฎร 

โดยการ วางแผน จัดโครงการฝึกอบรมราษฎร  หลักสูตร “การบริหารจัดการพื้นท่ีโดยการ

สนับสนุนจากภาครัฐ” ให้แก่ตัวแทนราษฎรในหมูบ้่านท่ีได้รับการคัดเลอืกโดยคณะกรรมการปุาชุมชน ตามจ านวนหมู่บ้านท่ี

ได้รับการก าหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมู่บ้านละ 10 คน  รวม  

60  คน ระหว่างวันท่ี  27-29  มีนาคม  2556  ณ ทุ่งดินด ารีสอร์ท  หมู่ท่ี 4  ต าบลบ้านโข้ง อ าเภออู่ทอง  จังหวัด

สุพรรณบุรี 

 3. กจิกรรมจัดตั้งปุาชุมชน 

3.1  การจดัตัง้ปุาชุมชน   

   (1) โดยการวางแผน ประสานงาน และด าเนินการส่งเสริมปุาชุมชนให้กับหมู่บ้านท่ีความ

พร้อมและมคีวามตอ้งการท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการจัดการปุาชุมชน  โดยหมู่บ้านท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ควรมีพื้นท่ีติดกับพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ พื้นท่ีปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484  

พื้นท่ีปุาไมถ้าวรตามมตคิณะรัฐมนตรี  หรือ  พื้นท่ีอ่ืน อันมีลักษณะเป็นพื้นท่ีสาธารณะ (ซึ่งผู้รับผิดชอบพื้นท่ีนั้นเห็นชอบให้

ด าเนนิโครงการปุาชุมชน  โดยไมม่เีงื่อนไข)  ตามแนวทางการจัดท าโครงการปุาชุมชนของกรมปุาไม้ (ปชช. 1-3) พร้อมรายช่ือ

เจ้าหนา้ท่ีปฏบัิตงิานโครงการปุาชุมชน  

   (2) หมู่บ้านท่ีมีความประสงค์จัดตัง้ปุาชุมชน  จัดท าโครงการปุาชุมชนตามแนวทางท่ีกรมปุา

ไมก้ าหนด  (ปชช.1-3)  จ านวน  6  หมูบ้่าน  ดังนี้ 
 

ที่ บ้าน    หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านสหกรณ์นคิม, บ้านสะพานลาว,  

บา้นสหกรณ์, บ้านดินโส, บา้นห้วยสมจิต  และบ้านสองงาน 

 1-6 นิคมสหกรณ์ ทองผาภูม ิ กาญจนบุรี 

2 บ้านหนองแก-หนองกระออม 5-9 ทุ่งกระบ่ า เลาขวัญ กาญจนบุรี 

3 บ้านท่ากระดาน 1-2 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

4 บ้านเขาทอก 5 พลับพลาไชย อูท่อง สุพรรณบุรี 

5 ยางคู ่ 6 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 

6 ทุ่งมะสงัข ์ 4 เขาชะงุม้ โพธาราม ราชบุรี 
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   (3) หมู่บ้านท่ีได้รับอนุมัติโครงการปุาชุมชนและสิ้นอายุโครงการแล้วมีความประสงค์จะจัดท า

โครงการปุาชุมชนเป็นการตอ่เนื่อง  จัดท าโครงการปุาชุมชนตามแนวทางท่ีกรมปุาไม้ก าหนด  จ านวน  9  หมูบ้่าน ดังนี้ 
 

ที ่ บ้าน    หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านโปุงเจริญ 4  หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 

2 บ้านชัฏน้ าเงิน 8 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 

3 บ้านเสรธีรรม 8 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 

4 บ้านหนองใหญ ่ 11 หนองปรอื หนองปรอื กาญจนบุรี 

5 บ้านห้วยสะพานสามัคค ี 2 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 

6 บ้านพุน้ าร้อน 4 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

7 บ้านหินลาด 15 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

8 บ้านละว้าวังควาย 4 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

9 บ้านหนองบวบหอม  2 หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 

    

(4) หมู่บ้านเปูาหมาย กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

พจิารณาหมู่บ้านท่ีได้รับอนุมัตโิครงการปุาชุมชนจากกรมปุาไม้และไมห่มดอายุโครงการ  รายงานให้กรมปุาไม้ทราบแล้ว  
 

ที ่ บ้าน    หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านเกาะมะซาง  11 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 

2 บ้านหนองปากชัฏ 6 แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 

3 บ้านยางคู ่ 6 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 

4 บ้านทุ่งมะสังข ์ 4 เขาชะงุม้ โพธาราม ราชบุรี 

5 บ้านหนองแก-หนองกระออม 5 และ 9 ทุ่งกระบ่ า เลาขวัญ กาญจนบุรี 

6 บ้านหนองไผ่ 1 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 

7 บ้านสระเศรษฐี 5 บ้านใหม ่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 

8 บ้านพยอมงาม 1 หนองปลาไหล หนองปรอื กาญจนบุรี 

9 บ้านวังทอง 10 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

10 บ้านจรา้ใหม ่ 2 บ้านโข้ง อูท่อง สุพรรณบุรี 

11 บ้านทุ่งดินด า 4 บ้านโข้ง อูท่อง สุพรรณบุรี 

12 บ้านศรสีรรเพชญ์ 9 อูท่อง อูท่อง สุพรรณบุรี 

13 บ้านหนองจอกบน 4 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 

14 บ้านหนองจอก 5 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 

15 บ้านทุ่งหมูปล่อย 9 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 

16 บ้านทุ่งมะลิคร้อเหนือ 11 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 

17 บ้านโปุงเจริญ 4 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 

18 บ้านเสรธีรรม 8 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 

19 บ้านช่องกลิง้-ช่องกรด 8 หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี 

20 บ้านห้วยหวาย 3 หนองปลาไหล หนองปรอื กาญจนบุรี 

21 บ้านกระเสียว 3 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 

22 บ้านหนองยายเงิน,  

บ้านทุ่งกวา้ง, บ้านบุ่งยาง  

และบ้านเขาโล้น 

2, 5, 

6 และ 9 
วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

23 บ้านหนองบวบหอม 2 หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 
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4. กจิกรรมจัดการและพัฒนาปุาชุมชน 

 กิจกรรมบริหารจัดการพื้นท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ด าเนินกิจกรรมโดยส่งเสริมให้ชุมชน

จัดท ากิจกรรมการบริหารจัดการพื้นท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

  4.1 กรมปุาไม้จัดส่งแผนด าเนนิงานกิจกรรมบริหารจัดการพื้นท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อม

ด้วยงบประมาณ (เพิ่มเติม) เพื่อให้ชุมชนด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการพื้นท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ  ในหมู่บ้าน

เปูาหมาย จ านวน  6  หมูบ้่าน 
 

หมู่บ้านเปูาหมาย 
กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.  บ้านหนองใหญ่ 

    หมู่ที่  11  ต าบลหนองปรอื 

    อ าเภอหนองปรอื   

    จังหวัดกาญจนบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน      

4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

รวม  

57,500 

55,000 

26,000 

1,500 

140,000 

2.  บ้านหนองโปุง 

    หมู่ที่  4  ต าบลม่วงชุม 

    อ าเภอท่าม่วง 

    จังหวัดกาญจนบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน      

4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

รวม 

16,750 

71,750 

10,000 

1,500 

100,000 

3. บ้านชัฏน้ าเงิน 

   หมู่ที่  8  ต าบลหนองกร่าง 

   อ าเภอบ่อพลอย   

   จังหวัดกาญจนบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชมุชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปาุชุมชน      

4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

รวม 

48,500 

70,000 

10,000 

1,500 

130,000 

4. บ้านชัฏหนองยาว   

    หมู่ที่  2  ต าบลห้วยขมิน้ 

    อ าเภอด่านช้าง   

    จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชมุชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปาุชุมชน      

รวม 

67,430 

51,170 

21,400 

140,000 

5. บ้านวังหน่อไม้   

    หมู่ที่  5  ต าบลนิคมกระเสียว 

    อ าเภอด่านช้าง   

    จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชมุชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปาุชุมชน      

รวม 

30,000 

38,600 

21,400 

90,000 

6. บ้านโปุงขาม 

    หมู่ที่  16  ต าบลหนองมะคา่โมง      

    อ าเภอด่านช้าง   

    จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชมุชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปาุชุมชน      

รวม 

40,000 

38,600 

11,400 

90,000 

 

 5. กจิกรรมการตดิตามผล 

5.1 ด าเนนิการโดยการ วางแผน ประสานงานให้ค าแนะน าและติดตามผลการด าเนินงานของราษฎร

ในหมู่บ้านท่ีร่วมกิจกรรมสง่เสริมการจัดการปุาชุมชนประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 
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  5.2 ด าเนินการโดยการ วางแผน ติดตาม หรือจัดประชุมเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานโครงการปุาชุมชน  

คณะกรรมการบริหารจัดการปุาชุมชน  เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนนิงานท่ีก าหนด 

  5.3 ด าเนินการจัดท า  แผนการด าเนินงานและงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  5.4  จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีใช้ปฏิบัติงาน ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่ี

ด าเนนิการตามแผนงานประจ าป ี(Action plan) เพื่อสะดวกในการติดตามและนิเทศการปฏบัิตงิาน 

 

      ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

  1. บุคลากรในการปฏบัิตงิานไม่เพยีงพอ 

  2. ยานพาหนะที่ใชใ้นการปฏบัิตงิานไม่เพยีงพอ 

ข้อเสนอแนะ 

  1. กรมปุาไมค้วรจะพจิารณาจัดสรรบุคลากรเพิ่ม 

  2. กรมปุาไม้ควรจัดสรรยานพาหนะใหม่เพื่อใชใ้นการปฏบัิตงิาน  

 

 
 
การสง่เสริมและประชาสัมพันธ์ 

 

        
 

      

                                                                     

  

  

 

 การส ารวจและรวบรวมขอ้มูล 

 
 

 
 

การฝึกอบรมราษฎร 



                                                                                                                   
57 

 

รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

      

 

 การจัดตัง้ปุาชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      การจัดการและพัฒนาปาุชุมชน 
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 
 

      การติดตามผล 
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       ผลการด าเนินงาน 
 

  1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูปุาไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ปุาไม้ 

   ด าเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูปุาไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นท่ีปุาไม้  ตามท่ีคณะกรรมการปูองกัน

และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นท่ีปุาไม้ระดับจังหวัด  มีมติจ าแนกประเภทการด าเนินการให้จัดท าโครงการ ฯ จ านวน 3 

จังหวัด 

   (1)  ด าเนินการให้เป็นไปตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูปุาไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นท่ีปุาไม ้ 

ตลอดจนติดตามผลและให้ค าแนะน าพระสงฆ์ท่ีเข้าร่วมโครงการให้ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายและข้อตกลงการ

ด าเนนิโครงการ ฯ 

   (2)  ติดตามผลการด าเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูปุาไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นท่ีปุาไม ้ 

โครงการแก้ไขปัญหาท่ีพักสงฆ์ในพื้นท่ีปุาไม้  และโครงการพัฒนาปุาไม้โดยวัด/ส านักสงฆ์/ท่ีพักสงฆ์  นอกพื้นท่ีปุาไม้ท่ี

ขอจัดท าในพืน้ท่ีปุาไม้  รายงานส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  หลังสิ้นปีงบประมาณ  จ านวน  2  โครงการ  

ประกอบด้วย 
 

ที่พักสงฆ ์ ที่ตั้ง จังหวัด 

1.  ที่พักสงฆ์เขาสวนหลวง หมู่ที่ 11  ต าบลเกาะพลับพลา  อ าเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 

2.  ที่พักสงฆ์เขาพระพุทธบาท หมู่ที่ 8  ต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ ราชบุรี 

 

   (3)  กรณีท่ีพักสงฆ์ท่ีเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาท่ีพักสงฆ์ในพื้นท่ีปุาไม้  และโครงการ

พัฒนาปาุไมโ้ดยวัด/ส านักสงฆ/์ท่ีพักสงฆ์นอกพื้นท่ีปุาไมท่ี้ขอจัดท าในพื้นท่ีปุาไม้สิน้สุดระยะเวลาการด าเนนิโครงการแล้ว  

หากท่ีพักสงฆ์มีความประสงค์ร่วมด าเนินโครงการต่อให้จัดท าโครงการเสนอกรมปุาไม้พิจารณาอนุมัติตามแนวทางท่ี

ก าหนด  จ านวน  12  โครงการ  ประกอบด้วย 
 

ที่พักสงฆ ์ ที่ตั้ง จังหวัด 

1.  ที่พักสงฆ์เขาน้อย (ห้วยยาง) หมู่ที่ 9  ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง ราชบุรี 

2.  ที่พักสงฆ์เขาหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลอ่างทอง  อ าเภอเมืองราชบุรี   ราชบุรี 

3.  ที่พักสงฆ์ถ้ าสิงโตแก้ว หมู่ที่ 4  ต าบลหนองกวาง  อ าเภอโพธาราม ราชบุรี 

4.  ที่พักสงฆ์สงบสุข หมู่ที่ 8 ต าบลธรรมเสน  อ าเภอโพธาราม ราชบุรี 

5.  ที่พักสงฆ์เขาบุญช่วย หมู่ที่ 2  ต าบลหนองกวาง  อ าเภอโพธาราม ราชบุรี 

6.  ที่พักสงฆ์ถ้ าเขาพรกิ   หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยไผ่  อ าเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 

7.  ที่พักสงฆ์ศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 3  ต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ ราชบุรี 

8.  วัดห้วยต้นห้าง หมู่ที่ 6 ต าบลอ่างหิน  อ าเภอปากท่อ ราชบุรี 

9.  วัดวาปีสุทธาวาส หมู่ที่ 8  ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง ราชบุรี 

10. ที่พักสงฆ์สะแกร่มเย็น หมู่ที่ 11 ต าบลศรมีงคล อ าเภอไทรโยค กาญจนบุรี 

11.  ที่พักสงฆ์หนองปลาดุก หมู่ที่ 5 ต าบลศรมีงคล อ าเภอไทรโยค กาญจนบุรี 

12.  ที่พักสงฆ์ธรรมจาริก หมู่ที่ 2 ต าบลบ้องตี ้อ าเภอไทรโยค กาญจนบุรี 

 

กิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
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(4)  ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  จัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอและระดับ

จังหวัด พิจารณาจ าแนกประเภทการด าเนินงานท่ีพักสงฆ์ในเขตพื้นท่ีปุาไม้ ท้ังจากการส ารวจตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี  18  เมษายน  2538  ท่ียังมไิด้ลงมติหรือลงมติไม่ครบถ้วน และท่ีพักสงฆ์จากการส ารวจเพิ่มเติม  (กรณีท่ีพัก

สงฆ์ตกส ารวจ)  โดยให้ส่งรายงานการประชุมให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  ทราบเพื่อด าเนินการใน

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 

   (5)  สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรูปเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 

CD รายงานกรมปุาไม้ภายในก าหนด  
 

  2. ฝกึอบรม  หลักสูตร “บทบาทพระสงฆใ์นการอนุรักษท์รพัยากรปาุไม”้ 

   ด าเนนิการฝึกอบรมถวายความรู้พระสงฆ์เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ปุาไม้  จ านวน  30  รูป  โดยนิมนต์พระสงฆ์ซึ่งพ านักในพืน้ท่ีปุาไม้หรือบริเวณใกล้เคียงหรือพระสงฆท่ี์มีความสนใจในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้  แห่งละ 3 – 4 รูป  รับการถวายความรู้เพื่อสร้าง ความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาปุาไม้และ

สร้างความเข้าใจร่วมกัน  ระหว่างพระสงฆ ์ พนักงานเจา้หน้าท่ีและราษฎร  รายละเอยีดตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้”  ณ วัดปุาผาตาดธารสวรรค์  หมู่ท่ี 8  ต าบลหินดาด  อ าเภอทองผา

ภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  ในระหว่างวันท่ี  11 -13 กรกฎาคม  2556   
 

3. การถ่ายโอนภารกิจสง่เสรมิอาสาพัฒนาปาุชุมชน 

   ด าเนนิการถ่ายโอนภารกิจส่งเสริมอาสาพัฒนาปุาชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   (1)  เตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจส่งเสริมอาสาพัฒนาปุาชุมชนให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

   (2)  ตดิตามประเมินผลกิจกรรมถ่ายโอนภารกิจส่งเสริมอาสาพฒันาปาุชุมชน 
 

  4. กจิกรรมอ านวยการและตดิตามนเิทศงาน 

   ติดตามตรวจสอบการด าเนินการและผลการด าเนินงาน  กิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับ

องคก์รและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

 

       ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

  1.  บุคลากรในการปฏิบัตงิานไม่เพยีงพอ 

  2.  งบประมาณในการด าเนินงานไมเ่พยีงพอ 

  3.  ยานพาหนะท่ีใชใ้นการปฏบัิติงานไมเ่พยีงพอ 

ข้อเสนอแนะ 

1.  กรมปุาไมค้วรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะ  เนื่องจากปัจจุบันยังขาดยานพาหนะ

ส าหรับปฏบัิตงิาน 
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การอนุรักษแ์ละฟื้นฟูปุาไม้ร่วมกับพระสงฆ์ 

ในพืน้ท่ีปุาไม ้
    

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

ฝึกอบรม หลักสูตร “บทบาทพระสงฆ์ในการ

อนุรักษท์รัพยากรปุาไม้” 

 

     
 

 

 

 

 

 

การถ่ายโอนภารกจิส่งเสริมอาสาพัฒนาปาุชุมชน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

อ านวยการและตดิตามนิเทศงาน 
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1.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งปุาชุมชนจังหวัดราชบุรี   

    (ภายใตโ้ครงการ คนรักษป์ุา ปุารักชุมชน) 

 

ผู้สนับสนุนโครงการ บริษัท ผลิตไฟฟาูราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด  (มหาชน) 

วัตถุประสงค ์  เพื่อสง่เสริมการจัดการปุาชุมชนในพื้นท่ีหมู่บ้านเปูาหมายจังหวัดราชบุรี   

กจิกรรม   

 ประสานงาน / ประชุมช้ีแจงผู้น าชุมชน 

 ประชุมประชาคมหมูบ้่าน  เพื่อยื่นค าขอจัดตัง้ปุาชุมชน 

 ตรวจสอบและส ารวจรังวัดพื้นท่ีปุา  ร่วมกับผู้น าชุมชน 

 ประชุมประชาคมหมูบ้่าน  เพื่อจัดท าโครงการปุาชุมชน 

 จัดท าโครงการปุาชุมชน  ร่วมกบัผู้น าชุมชน 

 จัดกิจกรรมฝกึอบรมราษฎร 

 ประชุมประชาคมหมูบ้่าน  เพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการปุา 

- ปุาชุมชนเปูาหมายในพืน้ท่ีอ าเภอเมอืงราชบุรี  อ าเภอโพธาราม

อ าเภอปากท่อ  และอ าเภอจอมบึง  รวมท้ังสิ้น  22  หมูบ้่าน 

 แผนบริหารจัดการพื้นท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

- ปุาชุมชนเปูาหมายในพืน้ท่ีอ าเภอเมอืงราชบุรี  อ าเภอโพธาราม  อ าเภอปากท่อ  และอ าเภอจอมบึง    

 

2.  โครงการชุมชนรักษ์ปาุ สูก่ารพัฒนาที่ย่ังยนื 

 

ผู้สนับสนุนโครงการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จ ากัด 

วตัถุประสงค ์  เพื่อพัฒนาชุมชน 3 ชุมชน  ไปสูค่วามยั่งยืน  และเกิดชุมชนต้นแบบความยั่งยืน 

กจิกรรม 

 กิจกรรมรถเอนกประสงค์  เพื่อศูนย์เรียนรู้ปุาชุมชน 

  - ปุาชุมชนเปูาหมาย  ปุาชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี  ต าบล

หนองโรง  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อใช้ส าหรับการศึกษาดูงานของผู้ท่ี

เข้ามาเรียนรู้ปุาชุมชนท่ีเป็นต้นแบบ  รวมถึงการใชข้นสง่น้ าส าหรับรดตน้ไม้ในฤดูแล้ง 

 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  จัดท าเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ   

  - ปุาชุมชนเปูาหมาย  ปุาชุมชนบ้านหนองศาลเจ้า  ต าบลเบิกไพร  

อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์ 

 กิจกรรมค่ายชา้งน้อย  รักษ์ปุาใหญ่ 

  - อบรมเยาวชนเพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อย  ปุาชุมชนบ้านช่องแคบ  ต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี        
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3.  โครงการประชาอาสาปลกูปุา ร่วมเปน็ 1 ใน 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชนิี  

 

ผู้สนับสนุนโครงการ บริษัท เมอร์ค  จ ากัด  

วัตถุประสงค ์ - เพื่อเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชนินีาถ 

  - เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปุาและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

กจิกรรม 

 จัดกิจกรรมปลูกปาุ และบ ารุงรักษาปุา 

- ปุาชุมชนเปูาหมาย  ปุาชุมชนบ้านจร้าใหม ่ ต าบลบ้านโข้ง  อ าเภออูท่อง  จังหวัดสุพรรณบุรี   

        พื้นท่ี  70  ไร่ 

  - ปุาชุมชนเปูาหมาย  ปุาชุมชนบ้านเขาทอก  ต าบลพลับพลาไชย  อ าเภออูท่อง  จังหวัดสุพรรณบุรี   

              พื้นท่ี  10  ไร่ 

    

      

    

4.  โครงการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนเิวศนป์ุาพุหางนาค (ปุาชุมชนบ้านศรสีรรเพชญ์) 

 

ผู้สนับสนุนโครงการ องคก์ารบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยนื  (อพท.) 

วัตถุประสงค ์ - เพื่อสง่เสริมและพัฒนาพืน้ท่ีปุาไมใ้ห้เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติ  

   และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชงินเิวศน์  

กจิกรรม 

 จัดกิจกรรมปลูกเสริมตน้ไม้สุพรรณิการใ์นบริเวณปุาพุหางนาค 

      - ปุาชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์  ต าบลอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   พื้นท่ี  40  ไร่ 
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5.  โครงการประชุมเชิงปฏิบตักิาร เรื่อง “กลุ่มเฝูาระวงัปุาสงวนแห่งชาติ”  

     (พื้นทีน่ าร่องปุาสงวนแหง่ชาติปุาวังใหญ่ ปุาแม่น้ าน้อย จ. กาญจนบุรี) 

 

ผู้สนับสนุนโครงการ ส านักจัดการปุาชุมชน  กรมปุาไม้ 

วัตถุประสงค์ - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและเขา้ใจแนวนโยบายของกรมปุาไม้  ด้านการบริหาร

จัดการปุาสงวนแบบบูรณาการ  

  - เพื่อให้ชุมชนท่ีสมัครใจรวมกลุ่มเฝูาระวังปุา (Forestry Watchdog) ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปุาไม้ร่วมกันระหว่างสมาชิก และร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคก์รชุมชน  องคก์รพัฒนาเอกชน 

  - เพื่อให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมกันพจิารณาก าหนดบทบาท อ านาจหนา้ที่  ความรับผิดชอบของแต่ละ

ภาคส่วนในการเสริมหนุนกลุ่มเฝูาระวังปุา 

กจิกรรม 

 จัดเวทีเสวนาบทบาทของภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กร

พัฒนาเอกชนและกลุ่มเฝูาระวังปุาในการสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรปุาไม้ในพืน้ท่ีปุาสงวนแห่งชาติ 

 ระดมความคิดเพื่อร่วมกันพจิารณาก าหนดบทบาท อ านาจหนา้ท่ี 

ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนในการเสริมหนุนกลุ่มเฝูาระวังปุา 

 ประชุมหารอืเพื่อร่วมกันพจิารณาคัดเลอืกผู้แทนกลุ่มเฝาูระวังปุาใน

การขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝูาระวังปุา และ

ประสานการด าเนนิงานร่วมกับเจ้าหนา้ที่ในสว่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

6.  โครงการปรับปรุงพัฒนางานบริการพื้นฐานดา้นการท่องเที่ยว 

     ในพื้นที่ปุาชุมชนบ้านศรสีรรเพชญ์  จังหวัดสุพรรณบุรี     

  

ผู้สนับสนุนโครงการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคกลางตอนลา่ง โดยส านักงาน 

                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี 

วัตถุประสงค ์ - เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีในการปฏบัิตงิาน  ควบคุม  ดูแล  ปอูงกันรักษาปุา  และบ ารุงรักษาปุาชุมชนบ้าน 

                          ศรีสรรเพชญ์  และพื้นท่ีปุาในเขตปุาสงวนแห่งชาติ  ปุาเขาตะโกปดิทอง  และปุาเขาเพชรนอ้ย 

  - เพื่อสง่เสริมและพัฒนาพืน้ท่ีปุาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงินิเวศน ์ และเป็นแหลง่ศกึษาธรรมชาติ  

  - เพื่อสง่เสริมพัฒนาอาชพีดา้นปุาไม้  ดา้นการท่องเท่ียวเชงินเิวศน์  เช่น การเป็นมักคุเทศน์ท้องถิ่น 

กจิกรรม 

 ก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานปูองกัน  บ ารุงรักษาปุา  และบริการขอ้มูลท่องเท่ียวเชงินเิวศน์ 

 ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ 

 สร้างลานเอนกประสงค์ส าหรับพักกล้าไม ้

 สร้างหอถังสูงกักเก็บน้ าเพ่ือใชร้ดน้ ากล้าไมแ้ละอุปโภคบริโภค 

 ก่อสร้างทางตรวจการณ์และศกึษาธรรมชาติ  และทางเดินเท้าให้นักท่องเท่ียวชมทัศนียภาพ 
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7.  โครงการคนรักษ์ปุา  ปุารักชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

 

ได้รับสมัครปุาชุมชนท่ีได้รับอนุมัติโครงการและขึ้นทะเบียนปุาชุมชนจากกรมปุาไม้ท่ีสนใจเข้าร่วม

ประกวดโครงการคนรักษ์ปุา  ปุารักชุมชน  ประจ าปี  พ.ศ.  2556  ส าหรับการคัดเลือกปุาชุมชนระดับจังหวัดและปุา

ชุมชนตัวแทนระดับส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้  เพื่อเข้าพิจารณาระดับภาคและระดับประเทศ  รายละเอียดตาม

แนวทางพิจารณาคัดเลอืกและตัดสนิโครงการคนรักษปุ์า  ปุารักชุมชน  ประจ าป ี 2556  ดังนี้ 
 

รางวลัปาุชุมชนระดับจังหวดั 

1.  ปุาชุมชนบ้านวังหนอ่ไม้  หมู่ท่ี 5 ต าบลนิคมกระเสียว  อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.  ปุาชุมชนบ้านวังดุม  หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอท่ามว่ง  จังหวัดกาญจนบุรี 

3.  ปุาชุมชนบ้านลานคา  หมู่ท่ี 8  ต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
 

รางวลัชมเชยปาุชุมชนระดับจังหวดั 

1.  ปุาชุมชนบ้านชัฏหนองยาว  หมูท่ี่ 2 ต าบลหว้ยขมิ้น  อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.  ปุาชุมชนบ้านหนองใหญ่  หมูท่ี่ 11 ต าบลหนองปรือ  อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี 

3.  ปุาชุมชนบ้านน้ าพุ  หมู่ท่ี 1 ต าบลน้ าพุ  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

       
 

 

 
 

      ผลการด าเนนิงาน 
 

  1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการพุทธอุทยาน 

  2. ส ารวจและพิจารณาคัดเลือกที่พักสงฆ์  ท่ีได้รับหนังสือส าคัญการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูปุาไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ปุาไม้  เพื่อการพัฒนาพื้นที่เป็นพุทธอุทยาน จ านวน 1 แห่ง  คือ วัดปุาผาตาด

ธารสวรรค์ หมูท่ี่ 8 ต าบลหินดาด อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

  3. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่พักสงฆ์ให้เป็นปุาในลักษณะพุทธอุทยาน ดังนี้ 

   (1) ให้ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านท่ีดูแลรับผิดชอบตามเขตการปกครองนั้นๆ ยื่นค าขออนุญาต

จัดท าโครงการพุทธอุทยาน (แบบ พอ.1) ต่อส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

   (2) เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีได้รับมอบหมายไปตรวจสอบพื้นท่ี และจัดท ารายงานการตรวจสอบพื้นท่ี

เพื่อจัดท าโครงการพุทธอุทยาน (แบบ พอ.2) พร้อมเสนอขอความคดิเห็น 

กิจกรรมโครงการพุทธอุทยาน 
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   (3) เจ้าหน้าท่ีแนะน าการจัดท าโครงการพุทธอุทยาน (แบบ พอ.3) โดยก าหนดงานท่ีต้อง

ปฏบัิต ิได้แก่ 

   -  ตดิตัง้ปูายแนะน าโครงการพุทธอุทยาน 

   -  จัดท าผังบริเวณ (Layout) จ าแนกเขตพุทธาวาส และสังฆาวาสให้ชัดเจน 

   -  ปลูกและบ ารุงต้นไม้ บ ารุงรักษาพื้นที่ ติดปูายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ในรูปแบบของสวนรุกข-

ชาติ (Arboretum) และปูายคติธรรมตา่งๆ 

   -  จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ (วันวิสาขบูชา) หรือในโอกาสพิเศษอื่นๆ จ านวน 1 

ครัง้ (บรรยายธรรม ปลูกและบ ารุงตน้ไม้ แจกจ่ายกล้าไม้) หรือในโอกาสพเิศษอื่นๆ 

   (4) ส ารวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการหลังการด าเนินโครงการ จ านวน 5 

ชุด/โครงการ  

   (5) สรุปผลการปฏบัิตงิานและการใชจ้่ายงบประมาณรายงานกรมปุาไมภ้ายในก าหนด 

 

 
 

 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการพุทธอุทยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                       การส ารวจและส่งเสริมท่ีพักสงฆ ์ 

    
 

 

 

 

พระสงฆ์ปลูกต้นไมบ้ริเวณวัดปุาผาตาดธารสวรรค ์
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก กรุงเทพฯ รว่ม

ปลูกต้นไมบ้ริเวณวัดปุาผาตาดธารสวรรค์ 
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      ผลการด าเนินงาน 

 

1. กจิกรรมอ านวยการ 

  (1) ด าเนินการจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  และบริหารงานท่ัวไป  เช่น  งานการเจ้าหน้าท่ี  งานธุรการ  งาน

วัสดุครุภัณฑ ์ เพื่อให้การด าเนนิกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเปูาหมายของกรมปุาไม้ 

  (2) ด าเนนิการซ่อมแซม  และบ ารุงรักษาทรัพย์สนิอาคาส านักงาน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ 

  (3) ด าเนนิการปรับปรุงสภาพภูมทัิศน์รอบอาคารส านักงาน  ให้อยูใ่นสภาพสะอาดและสวยงาม  เพื่อ

สามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 
 

2. กจิกรรมประชาสัมพนัธ ์

  (1) ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และ

ประสานความรว่มมือในการด าเนินงานดา้นวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน  และหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  (2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังในรูปแบบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  การ

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์  การจัดบอร์ดนิทรรศการ  และการรับเชญิเป็นวทิยากรบรรยาย  เป็นต้น 
 

3. กจิกรรมพัฒนาระบบวนเกษตร 

  (1) ศกึษาชนดิพันธ์ุไม้ 

   ด าเนินการศึกษาชนิดพันธ์ุไม้  เร่ือง  “ชมจันทร์”  โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์  การปลูก  การใชป้ระโยชน ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนและผู้ท่ีสนใจ 

(2) ศกึษาภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

   ด าเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  เร่ือง  การแปรรูปผลผลิตภัณฑ์มะขามปูอมจากปุา

ชุมชน  โดยท าการศกึษาเกี่ยวกับกรรมวธีิการผลิตและการใชป้ระโยชน ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนและผู้ท่ีสนใจ  

(3) กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร  หลักสูตร “วนเกษตร” 

   ด าเนินจัดฝึกอบรมราษฎร  หลักสูตร “วนเกษตร”  จ านวน  1  รุ่น  25  คน  โดยท าการ

คัดเลือกตัวแทนราษฎรในหมู่บ้านเปูาหมายท่ีกรมปุาไม้อนุมัติจัดตั้งปุาชุมชน  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555  เข้ารับการ

ฝึกอบรม  ในวันท่ี  27 – 28  กุมภาพันธ์  2556  ณ  ศูนยศ์กึษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนท่ี 10 ต าบลปากช่อง  อ าเภอ

จอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

(4) กิจกรรมบ ารุงรักษาปุา (ปีท่ี 2 – 6) 

   ด าเนินการบ ารุงแปลงสาธิตวนเกษตรปีท่ี 6 (แปลงปี 2551)  จ านวน 1 แปลง  คือ  ปุาชุมชน

บ้านหนองโก  หมู่ท่ี  2  ต าบลอ่างหนิ  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  เนือ้ท่ี  60  ไร่  โดยด าเนินกิจกรรมดังน้ี 

   - ด าเนนิการดายวัชพชื  นับอัตราการรอดตาย  และปลูกซ่อม 

   -  ด าเนินการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพันธ์ุไม้ท่ีท าการปลูก  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ

การศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบวนเกษตร 

   -  ด าเนนิการประสานความรว่มมือกับราษฎรในพื้นท่ีในการร่วมกันดูแลรักษาปูองกันไฟปุา  

เพื่อให้พื้นท่ีปุาชุมชนสามารถใช้เป็นแหล่งอาหาร  แหล่งดูงาน  แหล่งไม้ใช้สอย  และแหล่งสมุนไพรของชุมชนต่อไปใน

อนาคต 

กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
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4. กจิกรรมศึกษาดา้นวนศาสตร์ชุมชน 

  ด าเนินศึกษาด้านวนศาสตร์ชุมชน  เร่ือง  โครงการศึกษาและติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ

และการสะสมคาร์บอนของปุาชุมชน  โดยท าการคัดเลือกพื้นท่ีปุาชุมชนท่ีได้รับการอนุมัติจากกรมปุาไม้  หมู่บ้าน

เปูาหมายกิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จ านวน 1 แห่ง  คือ  ปุาชุมชนบ้าน

หนองใหญ่  หมู่ท่ี  11  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  เนื้อท่ี  1,689  ไร่ 
 

5. กจิกรรมติดตามผลการด าเนินงาน 

   ด าเนนิการติดตามผลการปฏบัิตงิานในทุกกิจกรรมภายใต้การดูแลรับผิดชอบของศูนย์ศึกษา

และพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนท่ี 10 โดยเน้นการส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมท้ังในระดับเจ้าหน้าท่ี  

ราษฎร  และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

      ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

  มรีาษฎรในพืน้ท่ีรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนท่ี 10 เข้ามาขอรับการสนับสนุน

พันธ์ุกลา้ไมเ้ป็นจ านวนมาก  แต่ทางศูนยฯ์ ไมม่กีล้าไมส้ าหรับแจกจ่ายให้กับราษฎร 

ข้อเสนอแนะ 

  - เห็นควรจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็กและใหญ่  เพื่อเป็นการ

ให้บริการกับราษฎร  หนว่ยงานจากภาครัฐและเอกชน  ที่เข้ามาขอรับพันธ์ุกลา้ไม้ 

  -  เห็นควรจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมจัดท าแปลงสาธิตระบบวนเกษตร  เพื่อเป็นการ

ตอบสนองความต้องการของราษฎร  หรือชุมชนท่ีต้องการเข้าร่วมกิจกรรม  และเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

ชุมชนและเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน 

  -  เห็นควรสนับสนุนรถยนต์ราชการเพื่อใชใ้นการปฏบัิตงิานของศูนย์ฯ  เนื่องจากมอีายุการใช้งานเกิน

กว่า  15  ปี 

 

 
 

     
บ ารุงรักษาอาคารส านักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

     

 

 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
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รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

       
 

ศกึษาชนดิพันธ์ุไม้ 
 

       
 

ศกึษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

     
กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร  หลักสูตร “วนเกษตร” 

 

      
 

 

 

 

               กจิกรรมบ ารุงรักษาป่า (ปีท่ี 2 – 6) 
 

      
 

 

 

 

 

  กิจกรรมศึกษาด้านวนศาสตร์ชุมชน 
 

      

 

 

 

 

 

              กิจกรรมตดิตามผลการด าเนนิงาน 
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