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สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ที่มี

สํานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบอเนกประโยชน์เพ่ือความ
ยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ การบริหารตอบสนองพันธกิจของกรมป่าไม้ การสนับสนุนการบริหารงาน
วิชาการด้านป่าไม้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และอํานวยความสะดวกในการบริการ
ประชาชน  ทําหน้าที่ควบคุมและดําเนินการจัดการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบด้านงาน
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้  งานส่งเสริมการปลูก
ป่า งานจัดการป่าชุมชน  และงานบริการด้านป่าไม้ 

ในปีงบประมาณ  พ .ศ . 2557 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้รับ
งบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรมตามภารกิจที่รับผิดชอบ และได้ดําเนินการในกิจกรรมตามภารกิจที่
รับผิดชอบดังกล่าวสําเร็จตามที่กําหนดและได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 10 (ราชบุรี) จึงจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้ึน เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน และผลงานท่ีสําคัญอ่ืนๆ ที่ได้
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
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เรื่อง                        หน้า 
คํานํา            
สารบัญ           
ผู้บริหารกรมป่าไม้ 
ผู้บริหารสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี     1 

ความเป็นมา          2 
 วิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์/อํานาจหน้าที่       3 
 ที่ตั้งสํานักงาน          3 
 โครงสร้างการบริหารงานของสํานักฯ        4 
 อัตรากําลังเจ้าหน้าที่         5 
 พื้นที่รับผิดชอบ          5 
ส่วนที่ 2 สรุปแผนงานและการใชจ่้ายเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    9 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    13 

ส่วนอํานวยการ         14 
ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่        18 
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า     34 
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้       42 
ส่วนจัดการป่าชุมชน       48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีรภทัร ประยูรสทิธิ
อธิบดีกรมป่าไม้

นายชนาธิป  กุลดิลก 
ผู้อํานวยการ 

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า

ผู้บริหารกรมป่าไม ้
Administrative Officials, Royal Forest Department 

นายสมชยั มาเสถียร 
รองอธิบดีกรมป่าไม ้

นางเปรมพมิล  พิมพ์พันธุ์
รองอธิบดีกรมป่าไม้

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา  
รองอธิบดีกรมป่าไม ้

นางสาวมาล ี ศรีรัตนธรรม
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

นายพฤกษ์  โสโน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

นายอรรถพล เจริญชันษา
ผู้อํานวยการ 

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

นายธิต ิวิสารัตน์
ผู้อํานวยการ 

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

นายประลอง  ดํารงค์ไทย
ผู้อํานวยการ 

สํานักจัดการป่าชุมชน

นายธวัชชัย ลัดกรูด
ผู้อํานวยการ 

สํานักการอนญุาต

นายสุขุม  มิตตัสสา
ผู้อํานวยการ 

สํานักบริหารงานกลาง

นายธีรยทุธ  สมตน
ผู้อํานวยการ 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

นายสุรัต ิ กาญจนกุญชร 
ผู้อํานวยการ 

สํานักแผนงานและสารสนเทศ

นายเพ็ญวิชญ์ ศรีชัย
ผู้อํานวยการ 
สํานักกฎหมาย

นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร
ผู้อํานวยการ 

สํานักด่านป่าไม้

นายสุชาติ  กุลยาวงศา
ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือ 
ด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

นายฐิติพนัธ์  จูจันทร์ 
ผู้อํานวยการสํานักโครงการ
พระราชดําริและกิจการพิเศษ

นายบรรจง  วงศ์ศรสีุนทร 
ผู้อํานวยการสํานักรบัรองการป่าไม้ 

นายชุติเดช กนมณชนุตม์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายวิชัย  การะเวก
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางอํานวยพร ชลดํารงค์กุล
ผู้อํานวยการสํานักจัดการเครือข่ายป่าไม้



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

ผู้บริหารสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
Administrative Officials, Forest Resource Management Office 10 Ratchaburi

นายนริศ อาจธญักรณ์
ผู้อํานวยการ 

ส่วนอํานวยการ

นายบุญสืบ สมคัรราช 
ผู้อํานวยการส่วนป้องกัน 
รักษาป่าและควบคุมไฟ

นายเสร ี รัตนเย็นใจ
ผู้อํานวยการ 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

น.ส.สมจิตร์ หวังดิหลก
ผู้อํานวยการ 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

นายนริศ  อาจธญักรณ ์
ผู้อํานวยการ 

ส่วนจัดการป่าชุมชน 

นายสรศักด์ิ  จันทรส์ว่าง
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้กาญจนบุร ี

นายประเสริฐ  ม่วงอยู่
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สุพรรณบุรี

นายนเรศ  สุรชีวะ
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สมทุรปราการ 

นายสมหวัง  หวังเศรษฐกุล
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้นครปฐม
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

1. ความเป็นมา 
 

  สํ านั ก จั ด ก ารท รัพ ยากรป่ า ไม้ ที่  10 
(ราชบุรี) เดิมคือสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 14 (ราชบุรี) 
จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งกรมป่าไม้ที่ 263/2550 ลงวันที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2550  โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบอเนก
ประโยชน์เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ การบริหาร
ตอบสนองพั นธกิจของกรมป่ าไม้  การสนับสนุนการ
บริหารงานวิชาการด้ านป่ าไม้   เพื่ อ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และการอํานวยความสะดวกในการ
บริการประชาชน ประกอบกับมติเห็นชอบในการประชุม
ผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2550 และครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.  2550 ซึ่งได้มีการปรับปรุงจัดหน่วยงานเป็นการภายในกรมป่าไม ้
โดยกําหนดให้มีสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-19 เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค 
จํานวน 19 สํานัก  ต่อมาตามที่มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 มติ ก.พ. อนุมัติกําหนดตําแหน่งในกรมป่าไม้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ด่วนที่สุด ที่ นร1008.3.2/1330 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร1008.3.2/1319 
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ประกอบกับคําสั่งกรมป่าไม้ที่ 4453/2551 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551  เร่ือง การจัด
หน่วยงานและกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการกรมปา่ไม้  ตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกรมป่า
ไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ .ศ . 2551  และโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือกรมป่าไม้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส1608/21036 ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2551 อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจัดให้มีหน่วยงานสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
ได้แก่ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม ้(สาขา) และจัดให้มีศูนย์ประสานงานป่าไม้ในสังกัดสํานัก 
 

สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 265 ถนนค่ายหลวง ตําบลบ้านโป่ง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ดูแล
รับผิดชอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุร ี
จังหวัดสุพรรณบุร ีจํานวน 29 ป่า คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 6,975,969.02 ไร ่ดังนี้ 

จังหวัดกาญจนบุร ี  จํานวน     15 ป่า พื้นที่ 5,014,485.25   ไร ่
  จังหวัดราชบุร ี   จํานวน      7 ป่า พื้นที่   1,136,381.25   ไร ่
  จังหวัดสุพรรณบุร ี  จํานวน      7 ป่า พื้นที่    825,102.52   ไร ่
 

 
 

ส่วนที 

1 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่10 (ราชบุร)ี 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

2. วิสัยทัศน์ 
 

การจัดการป่าสงวนแห่งชาติอย่างยั่งยืน สามารถอํานวยประโยชนท์ั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สุพรรณบุรี และ
ราชบุร ี
 

4. อํานาจหน้าที่ 
 

 1. จัดทําแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที ่รับผิดชอบให้สอดคล้องตามเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าไม้ 
งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
5. ที่ตั้งสํานักงาน 
 

 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี  เลขที่  265  ถนนค่ายหลวง  ตําบลบ้านโปง่ อําเภอบ้านโปง่  จังหวัดราชบุร ี 
รหัสไปรษณีย ์70110  โทรศัพท/์ โทรสาร 032-201395   
E-mail :http://www.forest.go.th/ratchaburi_10/index.php 
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ฝ่ายการเงินและบญัช ี
 ฝ่ายพัสด ุ
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ฝ่ายสารสนเทศ 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ฝ่ายกําหนดเขตทีด่ินป่าไม้ 
 ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ทีด่ินปา่ไม ้
 ฝ่ายสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม ้
 ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ

 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ฝ่ายปลูกปา่ 
 ฝ่ายเพาะชาํกล้าไม้ 
 สถานีเพาะชาํกล้าไม้ จํานวน 3 สถาน ี

- สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดกาญจนบุร ี
- สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุร ี
- สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดพุทธมณฑล 

 
 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ฝ่ายป้องกันรักษาป่า 
 ฝ่ายอนุญาต 
 ฝ่ายควบคุมไฟป่า 
 หน่วยป้องกันรักษาป่าจํานวน 12 หนว่ย 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 (จอมบึง) 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.2 (บ่อหวี) 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.3 (พุยาง) 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.4 (โป่งกระทิง) 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา) 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.2 (บ้านเสาหลัง) 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4 (อู่ล่อง) 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.5 (ซองกาเลีย) 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.10 (ห้วยน้ําขาว) 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.12 (สะพานลาว) 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 (ด่านช้าง) 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.2 (ห้วยขนุน) 

 

 ศูนย์ประสานงานป่าไม้นครปฐม 
 ศูนย์ประสานงานป่าไม้สมุทรปราการ 
 ศูนย์ประสานงานป่าไม้สุพรรณบุร ี
 ศูนย์ประสานงานป่าไม้กาญจนบุร ี

 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้
 ฝ่ายถ่ายทอดและเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
 ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 

6. โครงสร้างการบริหารของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที1่0 (ราชบุรี) 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

ส่วนจัดการป่าชุมชน ส่วนอํานวยการ 

ส่วนป้องกันรักษาป่า 
และควบคุมไฟป่า 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

ศูนย์ประสานงานป่าไม้จํานวน 4 ศูนย์ 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

กลุ่มโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

7. อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ 
 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 234 นายปฏิบัติงานประจําส่วน/
ศูนย/์หน่วยฯ ต่างๆ ดังนี้ 

 

ตารางแสดง อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
 

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา รวม 
1. ผูอํ้านวยการ 1 - - - 1 
2. ส่วนอํานวยการ 4 5 15 1 25 
3. ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 7 - 13 - 20 
4. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 11 31 77 - 119 
5. ส่วนจัดการทีด่นิป่าไม ้ 7 - 7 - 14 
6. ส่วนจัดการป่าชมุชน 4 - 4 - 8 
7. ศูนย์ประสานงานป่าไม้นครปฐม 1 - 5 - 6 
8. ศูนย์ประสานงานป่าไม้สมุทรปราการ 1 3 2 - 6 
9. ศูนย์ประสานงานป่าไม้สุพรรณบุร ี 1 1 10 - 12 
10. ศูนย์ประสานงานป่าไม้กาญจนบรุี 1 2 20 - 23 
รวม 38 42 153 1 234 

 
 
8. พ้ืนที่รับผิดชอบ 
 

ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรปราการ มีพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 29 
ป่า คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 6,975,969.02 ไร่ ดังนี้ 

จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 15 ป่า พื้นที่      5,014,485.25 ไร่ 
 จังหวัดราชบุรี  จํานวน  7 ป่า พื้นที่  1,136,381.25 ไร่ 

จังหวัดสุพรรณบุรี   จํานวน  7 ป่า พื้นที่   825,102.52 ไร่ 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
สรุปแผนงานและการใช้จ่ายเงิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ตารางที่ 1 แผนงานและการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

กิจกรรม 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบดําเนนิงาน เบิกจ่าย งบลงทุน เบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย รวม เบิกจ่ายรวม เหลือ 
งบประมาณทั้งสิ้น       30,958,344 30,954,736.40 3,607.60 
แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          
ผลผลติที่ 1  พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ          
1. กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูป่าไม้          
- กิจกรรมเพราะชํากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 143,000 142,989.69 2,370,100 2,369,922.00   2,513,100 2,512,911.69 188.31 
- กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลติสวนป่า 185,600 185,448.49     185,600 185,448.49 151.51 
- กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพด้านป่าไม้ 227,000 226,786.00 636,678 636,578.00   863,678 863,364.00 314.00 
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

60,400 60,390.00 669,600 669,600.00 900,000 900,000.00 1,630,000 1,629,990.00 10.00 

- กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนปา่เอกชน 270,000 269,999.85     270,000 269,999.85 0.15 
- กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบํารุง   125,000 125,000.00   125,000 125,000.00 0.00 
- กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 20,000 20,000.00 1,400,000 1,399,990.00   1,420,000 1,419,990.00 10.00 
- กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
(แนวกันไฟ) 

  25,000 25,000.00   25,000 25,000.00 0.00 

- กิจกรรมโครงการรักษ์น้ํา รักษป์่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของ
แผ่นดิน (7-10) 

  504,000 503,900.00   504,000 503,900.00 100.00 

- กิจกรรมโครงการรักษ์น้ํา รักษป์่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของ
แผ่นดิน (แนวกันไฟ) 

  55,000 55,000.00   55,000 55,000.00 0.00 

- กิจกรรมบํารุงรกัษาสวนปา่เดิม 30,000 29,212.00 4,236,400 4,236,175.00   4,266,400 4,265,387.00 1,013.00 
- กิจกรรมบํารุงรกัษาสวนปา่เดิม (แนวกันไฟ)   5,000 5,000.00   5,000 5,000.00 0.00 

ส่วนที 

2 
สรุปแผนงานและการใชจ้า่ยเงินประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 57 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
 

กิจกรรม 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบดําเนนิงาน เบิกจ่าย งบลงทุน เบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย รวม เบิกจ่ายรวม เหลือ 
2. กิจกรรมหลัก บริหารจัดการงานป่าไม้          
- กิจกรรมเฝ้าระวังเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม ้ 60,000 59,685.75     60,000 59,685.75 314.25 
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ 10,942,200 10,941,969.59 438,600 438,600.00   11,380,800 11,380,569.59 230.41 
- กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 183,000 182,988.33     183,000 182,988.33 11.67 
- กิจกรรมดําเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง 319,375 319,344.60     319,375 319,344.60 30.40 
- กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษป์่า (รสทป) 213,861 213,850.00     213,861 213,850.00 11.00 
- กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายบรูณาการ 228,000 227,994.00     228,000 227,994.00 6.00 
- กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา 69,000 68,920.00     69,000 68,920.00 80.00 
- โครงการพัฒนาวนศาสตร์ 135,000 135,000.00     135,000 135,000.00 0.00 
- โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ 70,000 69,204.00     70,000 69,204.00 796.00 
- กิจกรรมอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ (สว่นกลาง) 1,186,550 1,186,49.76     1,186,550 1,186,49.76 0.24 
- กิจกรรมบริหารจัดการป่าไม้ (ศูนย์ข้อมูลฯ) 420,000 419,739.80     420,000 419,739.80 260.20 
- กิจกรรมบริหารจัดการป่าไม้ (บริการประชาชน) 20,000 19,940.00     20,000 19,940.00 60.00 
3. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้          
- กิจกรรมส่งเสรมิการจัดการป่าชมุชน 701,000 701,000.00   1,342,000 1,342,000.00 2,043,000 2,043,000.00 0.00 
4. กิจกรรมหลัก จัดการที่ดินป่าไม้          
- กิจกรรมจัดการที่ดินปา่ไม้ 845,500 845,493.14     845,500 845,493.14 6.86 
- กิจกรรมจัดทําแนวเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ 680,140 680,135.90     680,140 680,135.90 4.10 
แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลติที่ 2  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน 
6. กิจกรรมหลักบริการจัดการงานป่าไม้          
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน Eu-Fleg และ AEC 18,340 18,340.00     18,340 18,340.00 0.00 

 
 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 57 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

กิจกรรม 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบดําเนนิงาน เบิกจ่าย งบลงทุน เบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย รวม เบิกจ่ายรวม เหลือ 
แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลติที่ 2  องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 
7. กิจกรรมหลัก พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้          
- กิจกรรมวนวัฒนวิจัย 15,000 14,990.50     15,000 14,990.50 9.50 
แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลติที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
8. กิจกรรมหลัก ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน          
- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 100,000 100,000.00     100,000 100,000.00 0.00 
- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน (แนวกันไฟ) 833,000 833,000.00 275,000 275,000.00   1,108,000 1,108,000.00 0.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,975,966 17,972,971.40 10,740,378 10,739,765.00 2,242,000 2,242,000.00 30,985,344 30,954,739.40 3,607.60 

หมายเหตุ : กิจกรรมหลักเบิกแทนกรมที่ดิน กิจกรรมเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน งบดําเนนิงาน 79,900 บาท เบิกจ่าย 79,989.00 บาท คงเหลือ 2.00 บาท 
 

ตารางที่ 2 แผนงานและการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เงินนอกงบประมาณ) 

กิจกรรม 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบดําเนนิงาน เบิกจ่าย งบลงทุน เบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย รวม เบิกจ่ายรวม เหลือ 
- กิจกรรมปลูกป่าและบํารุงปา่ (00927) 452,000  450,300    902,300 849,795.00 52,505.00 
- กิจกรรมบํารุงปา่ปีที่ 2-6 (00930)   300,000    300,000 300,000.00 0.00 
- กิจกรรมปลูกและบํารุงปา่ (ปลูกปา่ทั่วไป) (00912)   780,000    780,000 780,000.00 0.00 
- กิจกรรมปลูกและบํารุงปา่ (บํารุงปา่ปีที่ 2-6) (00906)   200,000    200,000 200,000.00 0.00 
- กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม   231,124    231,124 231,115.81 8.19 
- เงินค่าธรรมเนยีมการสอบแข่งขัน 51,300      51,300 51,292.00 8.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 503,300  1,961,424    2,464,724 2,412,202.81 52,521.19 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 
 

 
 

 ปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป งานสารบรรณ  งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะของสํานัก 

 ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสํานัก 
 ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ ์สารสนเทศ และการสื่อสารของสํานัก 
 ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของสํานัก 

 

 
 

 

 
 

ข้าราชการ    4 คน 
ลูกจ้างประจํา    5 คน 
พนักงานราชการ   15 คน 
พนักงานจ้างเหมา    1 คน 
รวม   25 คน 

 
 

อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ

ส่วนอํานวยการ
นายประหยัด ดาวราม

ผูอํ้านวยการส่วนอํานวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
น.ส.ปิยมาศ  เรืองพุม่

หัวหน้าฝ่ายฯ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
น.ส.คนาง  นพรัตน์

หัวหน้าฝ่ายฯ

ฝ่ายพัสดุ
น.ส.ปิยมาศ  เรืองพุม่

หัวหน้าฝ่ายฯ

(อีกหน้าที่หนึ่ง) 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวปรางรัตน ์อิทธโยภาสกุล

หัวหน้าฝ่ายฯ

ฝ่ายสารสนเทศ
นายสมฤทธิ์  แก่นเคี่ยม

หัวหน้าฝ่ายฯ

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

ส่วนอํานวยการ 
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ของส่วนและสํานัก 
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 

 หน้าที่รับผิดชอบ 
 ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญช ีการงบประมาณ เว้นแต่การตั้งงบประมาณประจําปี 
 ติดตามและแนะนําการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญช ีการงบประมาณของสํานัก 
 ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการต่างๆ ในการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

 หน้าที่รับผิดชอบ 
 ดําเนินการจัดหาพัสดุของสํานัก ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 หน้าที่รับผิดชอบ 
 วิเคราะห์ และจัดทําแผนและงบประมาณของสํานัก  ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล รายงานผล

การปฏิบัติงานประจําปีของสํานักส่งกรม 
 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 

 หน้าที่รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศโดยปรับปรุงข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ของสํานัก 
 ประสานสํานักแผนงานและสารสนเทศ (ศูนย์สารสนเทศ) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลระบบ

ข้อมูลสารสนเทศของกรม 
 ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารของสํานัก 

ฝ่ายสารสนเทศ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 
 

1. หนังสือของสํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 

 หนังสือรับ  จํานวน  13,197 เร่ือง 
 หนังสือสง่  จํานวน   3,724 เร่ือง 

2. งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
 เล่ือนขัน้เงนิเดือนขา้ราชการและลูกจ้างประจํา  จํานวน  2 คร้ัง/ บันทกึ กพ. 7 
 เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการดา้นการจัดการท่ีดินป่าไม้  จํานวน  2 คร้ัง 
 เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการ  จํานวน  17 คนและลูกจ้างประจํา
จํานวน  -  คน 

 ปรับปรุงฐานขอ้มูลบุคลากรของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 10 (ราชบุร)ี ใหเ้ป็นปัจจุบันสม่ําเสมอ 
 ขอมบัีตรประจําตัวขา้ราชการ  จํานวน  5 คน  และหนังสือรับรองเงินเดือน  จํานวน 5 คน 

3. งานการเงิน 
 ขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  จํานวน  16 คน  สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  จํานวน  
23 คน  คา่เชา่บา้น  จํานวน  11 คน   

4. งานพัสดุ 
 ดําเนินการจัดซื้อ/ขอจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา  จํานวน  253 เร่ือง  และวิธีตกลงราคาสอบราคา  
จํานวน  3 เร่ือง 

 จัดทําใบสั่งซือ้/จ้าง/เช่า  จํานวน  83 เร่ือง 
 จัดทําเอกสารการสง่คืนเงนิหลักประกันสัญญา  จํานวน  - เร่ือง 
 จัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุ  จํานวน 1 เร่ือง 

5. งานแผนงานและงบประมาณ 
 จัดทําคําของบประมาณ ประจําปี 2558 
 จัดทําตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต  ประจําปีงบประมาณ 2558 
 จัดทําแผนปฏบัิตงิานและการใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจําปี 2557 (ปม 101 – 104) 
 รวบรวมผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี 2557  และรายงานหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งทราบ 

 ควบคุมงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด 

สรุปผลการดําเนินงานของส่วนอํานวยการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

การปฏิบัติงานส่วนอํานวยการ

 รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2557 ให้กรมป่าไม้ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

 ตรวจสอบใบสําคัญขอเบิกจ่าย 

6. เรื่องร้องเรียน 
              ของกรม    ของกระทรวง   

 เร่ืองรอ้งเรยีนทัง้หมด  จํานวน  7  18  เร่ือง 
 ดําเนนิการแลว้เสร็จ   จํานวน  3  12  เร่ือง 
 อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ  จํานวน  4   6  เร่ือง 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกําหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดําเนินการอนุรักษ์และพัฒนาพืน้ที่ป่าใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าในที่ดินของรัฐ และการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินของเอกชนในรูปสหกรณ์
สวนป่า และการปลูกป่าเศรษฐกิจในทุกรูปแบบ รวมท้ังการดําเนินงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนารูปแบบการเพาะชํากล้าไม้การขยายพันธุ์ไม้ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะชํากล้าไม้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

 ศึกษาวิเคราะห ์เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม ้
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ลําดับที่ 

 
ชื่อหน่วยงาน 

จํานวน 
ข้าราชการ 

(คน) 
ลูกจ้างประจํา

(คน) 
พร. 
(คน) 

TOR 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 ประจําส่วนฯ 6 - 12 - 18
2 สถานีเพาะชาํกล้าไม้ จ.กาญจนบุร ี 1 2 3 - 6
3 สถานีเพาะชาํกล้าไม้ จ.สุพรรณบุร ี 1 1 3 - 5
4 สถานีเพาะชาํกล้าไม้พุทธมณฑล 1 - 1 - 2

รวม 9 3 19 - 31 

  

อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ

นายเสรี  รัตนเย็นใจ

ผูอํ้านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

น.ส.ราตรี  บุญรอด

หัวหน้าฝ่ายฯ

นายกนต์ธ ี เหลืองไพโรจน์

หัวหน้าฝ่ายฯ

นายสมพร  บวรธรรมโชติ

หัวหน้าฝ่ายฯ

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

  
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ 
 จัดทําแผนงานและงบประมาณ  จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทํา

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ติดต่อประสานงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานปลูกป่า ฟื้นฟูป่าทุกรูปแบบ รวมทั้งการดูแลป้องกันรักษาสวนป่าในความรับผิดชอบ โดย

อาศัยกฎหมายว่าด้วยป่าไม ้กฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทุกรูปแบบ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและการยังชีพ 
 สนับสนุน ส่งเสริม การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ในการประกอบอาชีพด้านป่าไม้ 
 สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์และสวนป่าให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ชุมชน 
 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่า และบํารุงสวนป่า แก่ภาคเอกชน 

ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ 
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานด้านเพาะชํากล้าไม้ท่ัวไป กล้าไม้มีค่า และกล้าไม้มงคล เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน องค์กร

เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ 
 พัฒนาการเพาะชํากล้าไม้ที่มีคุณภาพด ี
 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชํากล้าไม้ การขยายพันธ์ไม้แก่

ภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ 
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเพาะชํากล้าไม้

ฝ่ายปลูกป่า

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

สรุปผลการดําเนินงานของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 
 

 
 

กิจกรรมและโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.2557 ตามแผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้ แบ่งเป็น 9 กิจกรรมย่อย 
ดังนี้ 

1. กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
2. กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
3. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม ้
4. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
5. กิจกรรมบํารุงรักษาสวนป่าเดิม 
6. กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าพ้นการบํารุง 
7. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
8. กิจกรรมโครงการรักน้ํา รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน 
9. กิจกรรมปลูกป่าท่ัวไป 

 

 
 
 พื้นที่ดําเนินงาน 
 

 1.สถานีเพาะชํากลา้ไมจั้งหวัดกาญจนบุรี 
 2.สถานีเพาะชํากลา้ไมจั้งหวัดสุพรรณบุรี 
 3.สถานีเพาะชํากลา้ไมพุ้ทธมณฑล 
 ผลการดําเนินงาน 
 

 
ตาราง ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสถานีเพาะชํากล้าไม ้ประจําปี พ.ศ. 2557 
 

หน่วยงาน 
จํานวนกล้า

เพาะชํากล้าทั่วไป เพาะชํากล้าขนาดใหญ ่
1.สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดกาญจนบุร ี 160,000 48,000 
2.สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุร ี 160,000 40,000 
3.สถานีเพาะชํากล้าไม ้พุทธมณฑล 190,000 40,000 

รวม 510,000 128,000 
 
 
 
 

กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว
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สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

ตาราง ชนิดพันธุ์ไม้สําหรับแจกจ่ายของสถานีเพาะชํากล้าไม้ ประจําป ีพ.ศ. 2557 
 

ชื่อพันธุ์ไม้ 

หน่วยงาน 
สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัด

กาญจนบรุ ี
สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัด

สุพรรณบุร ี
สถานีเพาะชํากล้าไม้ 

พุทธมณฑล 
กล้าไม้ทั่วไป 

28 ชนิด 
กล้าขนาดใหญ่

25 ชนิด 
กล้าไม้ทั่วไป

20 ชนิด 
กล้าขนาดใหญ่

20 ชนิด 
กล้าไม้ทั่วไป 

31 ชนิด 
กล้าขนาดใหญ่

16 ชนิด 
1. กระทิง - 1,500 - - - 400
2. กระโดน - - - - - -
3. กระบก - 100 - - - -
4. กฤษณา - 100 - - - -
5. กัลปพฤกษ์ - - 2,000 - - -
6. ขนุน - - 1,000 - 2,800 -
7. ขานาง - 2,000 - - - -
8. ขี้เหล็ก 15,000 - 12,000 - 10,700 -
9. คูณ/ราชพฤกษ ์ - 1,200 10,000 2,000 16,000 3,000
10. แคบ้าน - - - - 4,200 -
11. แคหางค่าง - 600 - - - -
12. แคนา - - 5,000 - 3,000 1,000
13. จามจุร ี - - - - 2,500 -
14. จันทร์หอม - - - - 550 -
15. ชมพูพันธุ์ทิพย ์ - - - 800 9,000 -
16. จัน - - - - - 100
17. แดง - 3,000 - - - -
18. ตะแบก - - 5,000 1,500 - 250
19. ตะเคียนทอง - 3,000 2,000 4,000 - 800
20. ทรงบาดาล - - 10,000 - 1,000 -
21. ทองอุไร - - 10,000 - - -
22. ประดูก่ิ่งอ่อน - - 10,000 - 500 -
23. ประดู่ป่า 20,000 7,000 20,000 1,000 1,500 1,000
24. นนทรีป่า 5,000 - - - - -
25. ปาล์มน้ําพุ - - - - 900 -
26. ไผ่รวก 3,000 - 5,500 - - -
27. ปีบ - - - - 6,300 500
28. พะยูง 32,000 3,000 35,000 5,000 19,000 10,500
29. พิกุล - - - 1,500 10,300 2,200
30. พิรังกาสา - - - - 2,300 -

 
 
 



 22 
รายงานประจําปี พ.ศ. 2557

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

ตาราง  ชนิดพันธุ์ไม้สําหรับแจกจ่ายของสถานีเพาะชํากล้าไม ้ประจําป ีพ.ศ. 2557 (ต่อ) 

 

ชื่อพันธุ์ไม้ 

หน่วยงาน 
สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัด

กาญจนบรุ ี
สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัด

สุพรรณบุร ี
สถานีเพาะชํากล้าไม้ 

พุทธมณฑล 
กล้าไม้ทั่วไป 

28 ชนิด 
กล้าขนาดใหญ่

25 ชนิด 
กล้าไม้ทั่วไป

20 ชนิด 
กล้าขนาดใหญ่

20 ชนิด 
กล้าไม้ทั่วไป 

31 ชนิด 
กล้าขนาดใหญ่

16 ชนิด 
31. มะกล่ําต้น 11,000 7,000 - - - -
32. มะเกลือ - - 500 1,000 - -
33. มะรุม - - 1,000 - 800 -
34. มะฮอกกาน ี - - - 3,500 11,100 1,900
35. มะค่าแต ้ - 2,000 - - - -
36. มะขามเปรี้ยว 10,000 - 2,000 - 12,300 -
37. มะขามป้อม - 1,000 500 700 - -
38. มะค่าโมง 20,000 5,000 - 4,000 5,600 2,300
39. ยางนา - 1,000 500 4,000 1,500 1,900
40. ละมดุสีดา - - - - 13,000 2,350
41. รงั - 1,000 - 500 - -
42. สัก 20,000 9,000 3,000 700 - 2,500
43. สะเดา 10,000 - 8,000 4,000 9,800 2,900
44. สารภ ี - - - - - 1,100
45. สมอพิเภก - - - - 600 -
46. สัตตบรรณ - - - - 5,00 1,100
47. หมากนวล - - - - 700 -
48. หวา้ - 2,500 - - 5,600 -
49. หางนกยูงฝรัง่ - - - - 800 -
50. หูกระจง - - - - 7,200 1,300
51. เหลืองปีดียาธร - - 10,000 - - -
52.เหลืองเชียงราย - 1,000 - - - -
53. อโศกอินเดีย - 1,000 - 1,000 - -
54. อโศก 5,000 - - - 20,000 1,800
55. อินทนิล 10,000 3,000 - - - -
56. อินทนิลน้ํา - - 10,000 3,000 - -

รวมทั้งสิ้น 160,000 48,000 160,000 40,000 190,000 30,300
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สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

ตาราง การแจกจ่ายกล้า เพาะชํากล้าท่ัวไป ประจําป ีพ.ศ.2557 
 

หน่วยงาน ปริมาณงาน 
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ 

รวม 
ประชาชนทั่วไป องค์กรเอกชน ศาสนสถาน 

หน่วย 
งานภาครัฐ 

สถานีเพาะชาํกล้าไม้ 
จังหวัดกาญจนบุร ี

ราย 253 22 10 116 401 
กล้า 77,905 16,635 9,060 126,400 230,000 
ไร ่ 825 204 125 1,330 2,484 

สถานีเพาะชาํกล้าไม้ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

ราย 107 6 10 80 203 
กล้า 42,200 10,500 7,600 109,700 170,000 
ไร ่ 964 132 206 2,160 3,624 

สถานีเพาะชาํกล้าไม้ 
พุทธมณฑล 

ราย 321 34 16 100 471 
กล้า 71,593 32,085 8,185 105,280 217,143 
ไร ่ 2,756.4 202 137 1,149.2 4,244.6 

 
ตาราง การแจกจ่ายกล้า เพาะชํากล้าขนาดใหญ ่ประจําปี พ.ศ.2557 
 

หน่วยงาน ปริมาณงาน 
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ 

รวม 
ประชาชนทั่วไป องค์กรเอกชน ศาสนสถาน 

หน่วย 
งานภาครัฐ 

สถานีเพาะชาํกล้าไม้ 
จังหวัดกาญจนบุร ี

ราย 1 2 1 33 37 
กล้า 200 1,080 500 88,220 90,000 
ไร ่ 4 15 8 1,017 1,044 

สถานีเพาะชาํกล้าไม้ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

ราย 11 4 26 92 133 
กล้า 450 1,100 12,962 26,488 41,000 
ไร ่ 99 92 426 2,011 2,628 

สถานีเพาะชาํกล้าไม้ 
พุทธมณฑล 

ราย 24 13 10 104 151 
กล้า 2,069 2,770 2,310 42,588 49,737 
ไร ่ 87 145 137 570 939 

 

 
ตาราง สรุปผลการสํารวจความพึงพอพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

ลําดับที่ หน่วยงาน 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. สถานีเพาะชาํกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุร ี 83 15 2 - - 
2. สถานีเพาะชาํกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุร ี 85.12 14.58 0.30 - - 
3. สถานีเพาะชาํกล้าไม้พุทธมณฑล 61 35.70 3.30 - - 

รวม 76.38 21.76 1.86 - - 
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สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

กจิกรรมเพาะชาํกลา้ไมเ้พอืเพมิพื้นทีสเีขยีว

ตาราง ความต้องการกล้าไม้แยกตามประเภทผู้มาขอรับกล้าไม้ในปี 2557 
 

หน่วยงาน 
ประเภท 
กล้าไม้ 

ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้/จํานวนกล้าไม้ที่ขอรับ 

ยอดรวม ประชาชน
ทั่วไป 
(กล้า) 

องค์กร 
เอกชน 
(กล้า) 

ศาสน
สถาน 
(กล้า) 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 
(กล้า) 

รัฐวิสาหกิจ 
(กล้า) 

สถานศึกษา 
(กล้า) 

สถานีเพาะชาํ 
กล้าไม้ 

จังหวัดกาญจนบุร ี

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

กล้าไม้ 
ขนาดใหญ ่

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

สถานีเพาะชาํ 
กล้าไม้ 

จังหวัดสุพรรณบุร ี

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

499,050 

กล้าไม้ 
ขนาดใหญ ่

46,500 

สถานีเพาะชาํ 
กล้าไม้พุทธมณฑล 

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

กล้าไม้ 
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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สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 
 
 วัตถุประสงค์ 

 

ประเมินกําลังผลิตไม้ใช้สอยของแต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการโดยมุ่งเน้น
ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเป็นการเพิ่มพื้นที่
เศรษฐกิจของไทยโดยภาพรวม 
 
 เป้าหมาย 
 

- ดําเนินการสํารวจฐานข้อมูลพื้นที่สวนป่า ทั้งด้านกายภาพ ชนิดไม้ ชั้นอายุ ขนาดความสูง ผลผลิต
คุณภาพของไม้ในสวนป่า และกําลังผลิตไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการสวนป่า
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ให้เกิดประโยชน์จากสวนป่าอย่างสูงสุดและย่ังยืน 

- ตรวจสอบการดําเนินการตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 ในพื้นที่สวนป่าเอกชน 
 
 ผลการดําเนินงาน 
 

ตาราง ผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

พื้นที่การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน

สํารวจการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ
จํานวน(ราย/แปลง/ไร่) 

ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามพรบ.สวนปา่ พ.ศ. 2535  

(ราย) 

ส่งเสริมและให้คําปรึกษา    
และสนบัสนุนด้านวิชาการ 

แก่เกษตรกร (ราย)
1. ราชบุร ี 12/14/810.5 30 30 
2. กาญจนบุร ี 14/15/807.9 45 42 
3. สุพรรณบุร ี 13/20/547.8 30 30 
4. นครปฐม 4/14/403 19 29 
5. ส่วนส่งเสริมฯ บริหารโครงการและติดตามผลการดําเนินการ 

รวม 43/63/2529.2 124 131 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    สํารวจกําลังผลิตไม้ ตรวจติดตาม 
ผลการดําเนินงาน 
  

กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
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ประชาสมัพนัธแ์ก่เกษตรกรทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

เพาะชาํกลา้ไมเ้พ่ือใชแ้จกจา่ยใหแ้ก่เกษตรกรเขา้รว่มโครงการ 

 
 

  วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจตามชนิด และรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อผลิตไม้ขายสร้าง
รายได้เป็นอาชีพอีกทางหนึ่งโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มศักยภาพ 
3. เพื่อเพิ่ม จํานวนพื้นที่ปลูกไม้ เศรษฐกิจ และเพิ่มผลผลิตให้ เพียงพอต่อความต้องการใช้

ภายในประเทศ 
 

 ผลการดําเนินงาน 
 

ตาราง  ผลการเพาะชํากล้าไม้เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน  270,000 กล้า 
 

หน่วยงาน 
จํานวนเกษตรกร 

เข้าร่วมโครงการป ี2557 
(ราย) 

ติดตามผู้เข้าร่วม
โครงการปี 2556 

(ราย) 

ติดตามผู้เข้าร่วม
โครงการปี 2555 

(ราย) 

จํานวน 
กล้าไม้ 

ที่เพาะชํา(กล้า) 
1. จังหวัดกาญจนบุร ี 50 100 40 98,200 
2. จังหวัดราชบุร ี 50 100 26 80,000 
3. จังหวัดสุพรรณบุรี 50 - - 50,000 

รวม 150 200 66 228,200 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
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 วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนกาญจนบุรีจํากัดให้มีศักยภาพในด้าน
การบริหารจัดการระบบสหกรณ์ การจัดการสวนป่า และเทคนิควิธีการทางวนวัฒนวิทยาในการปลูกสร้างสวนป่า การ
นําไม้มาใช้ประโยชน์ การจัดการด้านการตลาดไม้เศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างสวนป่า 

2. เพื่อพัฒนาสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนกาญจนบุรีจํากัดให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจและไม้โตเร็วในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกสหกรณ์
และสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุดิบระหว่างสหกรณ์ 
 
 เป้าหมาย 
 

  1. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเพ่ือเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมปลูก
ไม้เศรษฐกิจ จํานวน 1 แห่ง 
  2. ติดตามให้คําแนะนําทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสวนป่า จํานวน 2 คร้ัง 
 
 ผลการดําเนินงาน 

 

ตาราง ผลการดําเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  พื้นที่การดําเนินงานจังหวัดกาญจนบุร ี

 

งานที่ปฏิบัติ 
ผลการดําเนินงาน 

แผน ผลงาน 
1. กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์สวนป่าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 
          1.1 ซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าไม้ 
              - จัดทําข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
              - สํารวจสภาพปัญหาของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ ์
              - จัดเวทีระดมความคิดโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและ
แนวทาง การดําเนินงานของสหกรณ ์
          1.2 สํารวจข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลกําลังผลิตไม้ของสมาชิกสหกรณ์สวนป่า 
          1.3 จัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของสหกรณ ์
2. การฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สําหรับสมาชิกสหกรณ ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าไม้ 
3. ติดตามให้คําแนะนําปรึกษาทางวิชาการแก่สมาชิกสหกรณ์สวนป่า 

 
1 ครัง้ 

63 ราย 
1 ครัง้ 
1 ครัง้ 

 
63 ราย 

1 ครัง้ / 30 คน 
1 ครัง้ 

63 ราย 

1 ครัง้ 
63 ราย 
1 ครัง้ 
1 ครัง้ 

 
63 ราย 

1 ครัง้ / 30 คน 
1 ครัง้ 

63 ราย 
 

 
 

 
 
 

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
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กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าพ้นการบํารุง 1 โครงการได้แก่ 

1. สวนป่าบ้านพัสดุกลาง  จ.กาญจนบุรี  (นายธีรพล  คุ้มทรัพย)์ 

 
 
กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 5 โครงการ ได้แก่ 

1. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเขาช้างเผือก ที่ 3 จ.กาญจนบุรี (นายบุญชิต ครชาตรี) 
2. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ําน้อย ที่ 1 จ.กาญจนบุรี (นายบุญชิต  ครชาตรี) 
3. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองรีที่ 1 จ.กาญจนบุรี (นายเพ็ญวิชญ์  ศรีชัย) 
4. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ําร้อน และป่าหนองหญ้าไทร ที่ 1  จ.สุพรรณบุรี 

 (นายเพ็ญวิชญ์  ศรีชัย) 
5. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิปาองค์พระ ป่าเขาพุระกํา และป่าเขาห้วยพลู ที่ 1จ.สุพรรณบุรี 

(นายอนันต ์ โพธิ์พันธุ)์ 
 

 
 
กิจกรรมบํารุงรักษาสวนป่าเดิม 20 โครงการ ได้แก่ 

1. ศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี ที่ 1 จ.ราชบุรี  (นายสุชาต ิ บัวบาง) 
2. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี ที่ 2  จ.ราชบุรี  (นายธนะศักดิ์ จันทาสูงเนิน) 
3. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าพุยางและป่าเขาพุซ้อน ที่ 1  จ.ราชบุรี  (นายสุชาต ิ บัวบาง) 
4. โครงการน้อมเกล้าสดุด ี84 พรรษาฯ  จ.ราชบุรี  (นายสุชาต ิ บัวบาง) 
5. สวนป่าบ้านพัสดุกลาง จ.กาญจนบุรี (นายธีรพล  คุ้มทรัพย)์ 
6. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ ที่ 1 จ.กาญจนบุรี 

(นายธีรพล คุ้มทรัพย)์ 
7. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเขาช้างเผือก ที่ 1 จ.กาญจนบุรี (นายวุฒิกร คุ้มเจริญ) 
8. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเขาช้างเผือก ที่ 2 จ.กาญจนบุรี (นายธีรพล  คุ้มทรัพย)์ 
9. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าหนองรีที่ 1 จ.กาญจนบุรี (นายเพ็ญวิชญ์  ศรีชัย) 
10. โครงการปลูกป่าเพื่อการวิจัย จ.กาญจนบุรี (นายสุทัศน ์ เล้าสกุล) 
11. โครงการน้อมเกล้าสดุด ี84 พรรษาฯ จ.กาญจนบุรี (นายประทีป  เอกฉันท)์ 
12. แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจําปีของชาต ิพ.ศ.2554 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (นายสรศักดิ์  จันทร์สว่าง) 
13. โครงการน้อมเกล้าสดุด ี84 พรรษาฯ  จ.นครปฐม  (นายสมหวัง  หวังเศรษฐกุล) 
14. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาไม้แดงที่ 1 จ.กาญจนบุรี (นาย

วิวรรธน ์มองเห็นทวีโชค) 

กิจกรรมบํารงุรักษาสวนป่าเดิม

กิจกรรมโครงการฟื้นฟสูภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าพ้นการบํารุง
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15. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าห้วยขมิ้นป่าพุร้อนและป่าหนองหญ้าไทร ที่ 1จ.สุพรรณบุรี 
(นายเพ็ญวิชญ์  ศรีชัย) 

16. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าห้วยขมิ้นป่าพุร้อนและป่าหนองหญ้าไทร ที่ 2  จ.สุพรรณบุรี 
(นายอนันต ์ โพธิ์พันธุ)์ 

17. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเขาพุระกําและป่าเขาห้วยพลู ที่ 1  จ.สุพรรณบุรี   
(นายอนันต ์ โพธิ์พันธุ)์ 

18. โครงการน้อมเกล้าสดุด ี84 พรรษาฯ จ.สุพรรณบุรี (นายประเสริฐ  ม่วงอยู)่ 
19. ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศน์นครเขื่อนขันธ์ (2) จ.สมุทรปราการ (นายชัยณรงค์  พัฒนเจริญ) 
20. โครงการน้อมเกล้าสดุด ี84 พรรษาฯ จ.สมุทรปราการ (นายชัยณรงค์  พัฒนเจริญ) 

 

 
 

กิจกรรมโครงการรักน้ํา รักษ์ป่า ร่วมใจถวายแม่ของแผ่นดิน 3 โครงการ ได้แก่ 
1. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเขาช้างเผือก ที่ 2 จ.กาญจนบุรี (นายธีรพล  คุ้มทรัพย์) 
2. โครงการรักน้ํา รักษ์ป่าฯ จ.กาญจนบุรี แปลงที่ 3  (นายสุจริต  ชวนรําลึก) 
3. โครงการสวนกลางมหานคร จ.สมุทรปราการ (2) (นายวรวิทย์  โกกิลารัตน)์ 

 

 
 
กิจกรรมปลูกป่าท่ัวไป 

1. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าพุยางและป่าเขาพุซ้อน ที่ 1 จ.ราชบุรี (นายสุชาติ บัวบาง) 
(รหัส 927) (เงินนอกงบประมาณ) 

2. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาช ีที่ 1 จ.ราชบุรี (นายสุชาติ  บัวบาง)  
(รหัส 927) (เงินนอกงบประมาณ) 

3. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าห้วยขมิ้นป่าพุร้อนและป่าหนองหญ้าไทร ที่ 1 จ.สุพรรณบุรี  
(นายเพ็ญวิชญ์  ศรีชัย) (รหัส 906) (เงินนอกงบประมาณ) 

 

 
 

กิจกรรมปลูกและบํารุงป่า 
1. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเขาช้างเผือก ที่ 4 จ.กาญจนบุรี (นายศุภศิษฎ  ม่วงมาล)ี 
2. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม ้พุทธศักราช 2484 ป่าเขาไม้แดงที่ 1 

(นายวิวรรธน ์ มองเห็นทวีโชค) 
 

กิจกรรมปลกูและบํารุงป่า

กิจกรรมปลกูป่าทั่วไป

กิจกรรมโครงการรักนํ้า  รักษ์ป่า  ร่วมใจถวายแม่ของแผ่นดิน 
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ตาราง ผลการดําเนินงานกิจกรรมปลูกและบํารุงป่าประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

พื้นที่จังหวัด 
เนื้อที่ 
(ไร่) 

ปลูกป ี2557 
(ไร่) 

บํารุงป่า  
ปีที่ 2-6 (ไร่) 

บํารุงป่า 
ปีที่ 7-10 (ไร่) 

บํารุงป่าหวาย 
(ไร่) 

1. ราชบุร ี 657 326 * 531 - - 
2. กาญจนบุร ี 5,126 50 ** 4568 258 300 
3. นครปฐม 4 - 4 - - 
4. สุพรรณบุร ี 2101 300 1801 - - 
5. สมุทรปราการ 198 - 1 97 100 
6. เพชรบุร ี 250 - - - - 

รวม 8,336 676 6,905 355 400 
 

หมายเหตุ *  ปลูกโดยงบประมาณจังหวัดราชบุร ี เน้ือที่ 200 ไร่ 
  **ปลูกโดยงบประมาณมูลนิธิธรรมอิสระ เน้ือที่ 50 ไร่ 
 
ตาราง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณกิจกรรมปลูกและบํารุงป่าประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

 งบประมาณที่ได้รับ 
 (บาท) 

ผลการใช้จ่ายเงิน  
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ % 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. กิจกรรมโครงการรักน้ํา รักษป์่า  
ร่วมใจถวายแม่ของแผ่นดิน 

559,000 558,900 99.98 100 

2. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่า 
เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  

1,445,000 1,444,990 99.99 10 

3.กิจกรรมบํารุงรกัษาสวนปา่เดิม 4,271,400 4,270,477 99.97 923 
4. กิจกรรมดูแลรักษาสวนปา่พ้น 
การบํารุง 

125,000 125,000 100 0 

5. โครงการปลูกปา่เพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

231,124 231,115.81 99.99 8.91 

6. โครงการฟื้นฟสูภาพปา่ในพื้นที่
ตรวจยึด 

200,000 199,700 99.85 300 

7. กิจกรรมปลูกและบํารุงปา่ 
(บํารุงป่าปีที่ 2) 

426,000 426,000 100 0 

8. กิจกรรมปลูกและบํารุงปา่ 
(ปลูกป่าทั่วไป) 

780,000 780,000 100 0 

รวม 8,037,524 8,036,182.81 99.99 1,341.19 
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3. กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ 
วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาต ิป่าฝั่งซ้ายแม่น้ํา

ภาชี บ้านหนองเต่าดํา หมู ่13 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

 
 

1.คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจําปี พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด 2 ราย คือนาย

นิติพันธ์  ชัยเดช จังหวัดกาญจนบุรี และนายจิรวัฒน์ โกศล จังหวัดราชบุรี และกรมป่าไม้ได้พิจาณาคัดเลือกเกษตร
ดีเด่น ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ นางพาณ ีแก้วสุวรรณ จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

2. จัดงานวันต้นไม้ประจําปขีองชาต ิพ.ศ. 2557  
กิจกรรมวันต้นไม้ตามบันทกึความรว่มมือในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านป่าไม้ระหว่างกรมป่าไม้ จังหวัดนครปฐม และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 

นางพาณี แก้วสุวรรณ เกษตรกร
ดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า
ร ะ ดั บ ภ า ค ก ล า ง แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออก ประจําปี พ.ศ. 2557
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1. ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่ ได้รับแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณล่าช้า เป็นผลให้การปฏิบัติงานและ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงต้นปีไม่เป็นไปตามแผนที่กรมป่าไม้กําหนดไว ้
2. ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่ ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
3. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
4. เจ้าหน้าที่ขาดแคลน ในการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายเพาะชํากล้าไม้ 
1. หน่วยงานเพาะชํากล้าไม้ ได้รับแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณล่าช้า เป็นผลให้การปฏิบัติงานและ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กรมป่าไมกํ้าหนดไว้ 
2. ความต้องการกล้าไม้ของหน่วยงานภาครัฐ / องค์กรภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไปมีมากและหลากหลาย

หน่วยงานเพาะชํากล้าไม้ไม่สามารถจัดหากล้าไม้แจกจ่ายให้เพียงพอแก่ความต้องการซึ่งมีเพิ่มขึ้นทุกๆปี 
3. สถานีเพาะชํากล้าไม ้ขาดแคลนวัสด ุครุภัณฑ์ ที่จําเป็นในการปฏบัิติงาน 
4. ในปีงบประมาณที่ผ่านมามีการจัดกจิกรรมหลายกจิกรรม ควรมีการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนใน

การแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ฝ่ายปลูกป่า แยกเป็น ปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐ  
ปลูกป่าภาคเอกชน 
1. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ 
ปัญหาอุปสรรค  

1. กรมป่าไม้มีการเปลี่ยนแบบรายงาน ทําให้ไม่สามารถนําเข้าข้อมูลได ้
2. การเข้าถึงเกษตรกรบางรายเป็นไปอย่างลําบาก เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้อยู่ในพื้นที่โครงการ 
3. มีปัญหาเร่ืองการขอเอกสารหลักฐาน เนื่องจากเอกสารบางส่วนสูญหาย 
4. เจ้าหน้าที่ขาดยานพาหนะในการปฏิบัติงาน 
5. พื้นที่การดําเนินงานลดลง เนื่องจากประชาชนไม่นิยมปลูกไม้ป่า 

ข้อเสนอแนะ  
1. กรมป่าไม้ควรมีแนวทางนโยบายโน้มน้าวเกษตรกร ให้เข้าร่วมโครงการการปลูกต้นไม้มากขึ้น 
2. ควรมีการจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 
3. ควรมีการประชาสัมพันธจู์งใจให้เกษตรกรปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เช่น ข้อมูลด้านผลตอบแทนที่จะ

ได้รับจากการปลูกสวนป่า  
2. กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. งบประมาณและแผนงานขาดความต่อเนื่องทําให้การส่งเสริมไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรเนื่องจาก
เกษตรกรเกิดความไม่มั่นใจ 

2. การติดต่อประสานงานค่อนข้างลําบาก เนื่องจากเกษตรกรส่วนมากมีภูมิลําเนาอยู่นอกพื้นที่ 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการทบทวนแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมป่าไม ้ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานส่งเสริม

การปลูกสร้างสวนป่า 
2. ควรมีการจัดทําแผนงานงบประมาณในด้านการส่งเสริมปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใช้สําหรับซ่อมบํารุงรถยนต์ของทางราชการ ในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ 
3.กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. นโยบายภาครัฐด้านที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินบางพื้นที่ไม่ชัดเจน ทําให้เกษตรกรสับสนต่อการเลือกเข้า
ร่วมโครงการ 

2. กรมป่าไม ้มีนโยบายด้านการส่งเสริมเกษตรกรไม่ต่อเนื่องทําให้เกษตรกรไม่เช่ือมั่น 
ข้อเสนอแนะ 

1. กรมป่าไม้ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. กรมป่าไม้ควรมีนโยบายควรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นแก่เกษตรกร 
3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการเข้าร่วม

โครงการ 
4. ควรมีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 

4. กิจกรรมปลูกและบํารุงป่า 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่ ได้รับแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณล่าช้า เป็นผลให้การปฏิบัติงานและ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงต้นปีไม่เป็นไปตามแผนที่กรมป่าไม้กําหนดไว ้

2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในการปฏิบัติงานดานการทําแผนที่ของโครงการ อยา่งถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะ 

1. กรมป่าไม้ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. กรมป่าไม้ควรมีนโยบายควรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมั่นแก่เกษตรกร 
3. กรมป่าไม้ควรจัดสรรงบประมาณในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน 
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 จัดทําแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนกํากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า 

 ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ 
ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดําเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิด  
ประสาน ติดตามสถานการณ์เพื่อการหยุดยั้งการทําลายป่าไม ้

 ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟป่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
นายบุญสืบ สมัครราช 

ผูอํ้านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
น.ส.ชลธิชา  ศรีสวัสดิ ์

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายควบคุมไฟป่า 

น.ส.ชลธิชา  ศรีสวัสดิ์ 
หัวหน้าฝ่ายฯ 

(อีกหน้าที่หนึ่ง)  

ฝ่ายอนุญาต 
น.ส.กุลธิดา  คาํใจ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 
(อีกหน้าที่หนึ่ง)

ฝ่ายป้องกันรักษาป่า 
นายสุชาต ิ บัวบาง 

หัวหน้าฝ่ายฯ 
(อีกหน้าที่หนึ่ง)

หน่วยป้องกันรักษาป่า 
1.หน่วยฯ กจ.1 (ท่าเสา) 7.หน่วยฯ รบ.1 (จอมบงึ) 
2.หน่วยฯ กจ.2 (บ้านสามหลัง) 8.หน่วยฯรบ.2 (บอ่หว)ี 
3.หน่วยฯ กจ.4 (อู่ล่อง) 9.หน่วยฯ รบ.3 (พยุาง) 
4.หน่วยฯ กจ.5 (ซองกาเลีย) 10.หน่วยฯ รบ.4 (โป่งกระทิง) 
5.หน่วยฯ กจ.10 (ห้วยน้ําขาว) 11.หน่วยฯ สพ.1 (ด่านช้าง) 
6.หน่วยฯ กจ.12 (สะพานลาว) 12.หน่วยฯ สพ.2 (ห้วยขนุน)

ส่วนป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
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ลําดับที่ 

 
ช่ือหน่วยงาน 

จํานวน 
ข้าราชการ

(คน) 
ลูกจ้างประจํา

(คน) 
พนักงานราชการ

(คน) 
TOR 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 ประจําส่วนฯ 2 - 12 - 14
2 หน่วยฯ กจ.1 (ท่าเสา) 1 3 4 5 13
3 หน่วยฯ กจ.2 (บ้านสามหลัง) 1 4 11 - 16
4 หน่วยฯ กจ.4 (อู่ล่อง) - 1 2 7 10
5 หน่วยฯ กจ.5 (ซองกาเลีย) 1 2 3 4 10
6 หน่วยฯ กจ.10 (ห้วยน้ําขาว) 1 1 5 7 14
7 หน่วยฯ กจ.12 (สะพานลาว) - 2 1 9 12
8 หน่วยฯ รบ.1 (จอมบึง) 1 3 5 3 12
9 หน่วยฯ รบ.2 (บ่อหว)ี 1 2 2 9 14
10 หน่วยฯ รบ.3 (พยุาง) 1 4 8 - 13
11 หน่วยฯ รบ.4 (โป่งกระทิง) - 2 6 - 8
12 หน่วยฯ สพ.1 (ด่านช้าง) 1 4 9 - 14
13 หน่วยฯ สพ.2 (ห้วยขนุน) - 2 8 3 14

รวม 11 30 76 47 164 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการ งานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ 

งานด้านข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร 
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการป้องกันรักษาปา่การปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ 
 ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร การสืบสวน การดําเนินคดี การจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ

ปราบปราม 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 งานตามแผนบินตรวจสภาพป่า 
 งานสารบบคดีและของกลาง ตลอดจนการจัดการของกลาง 
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายป้องกันรักษาป่า

ฝ่ายบริหารท่ัวไป

อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ 
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเข้าใช้

ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้ 
 การอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้การอนุญาตไม้และของป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม ้และกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 การอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 
 ควบคุม กํากับและตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ ์และเงื่อนไขของการ

อนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟปา่ 
 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ ์รณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อปอ้งกันการเกดิ

ไฟป่า 
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 
  หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัด มีจํานวน 12 หน่วยฯ ดังนี้ 

ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 6 หน่วย ได้แก่ 
1.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา)   
2.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.2 (บ้านสามหลัง)   
3.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4(อู่ล่อง)   
4.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.5(ซองกาเลีย) 
5.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.10(ห้วยน้ําขาว) 
6.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.12 (สะพานลาว) 

ท้องที่จังหวัดราชบุร ีจํานวน 4 หน่วย ได้แก่ 
 1.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 (จอมบึง) 

2.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.2 (บ่อหว)ี   
3.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รบ.3 (พุยาง)   
4.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รบ.4 (โป่งกระทิง) 

ท้องที่จังหวัดสุพรรณบุร ีจํานวน 2 หน่วย ได้แก่ 
1.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 (ด่านช้าง) 
2.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.2 (ห้วยขนุน)  

ฝ่ายควบคุมไฟป่า

ฝ่ายอนุญาต



 37 
 

รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่วนป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการรวมท้ังสิ้น 5 กิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า จํานวน 2 กิจกรรม 
1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ 
2. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ จํานวน  3 กิจกรรม 
1. กิจกรรมการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม ้ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไม้นอก

ราชอาณาจักร 
2. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต / กิจกรรมดําเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต ์พ.ศ.2545 
3. กิจกรรมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ 

 

 
 

 

 
 

ออกดําเนินการปราบปรามการทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 5 จังหวัดมีผลการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 ดังนี้ 
  1.  ดําเนินการตรวจยึด-จับกุม จํานวน 258 คด ี
  2.  ผู้ต้องหาทั้งหมด  จํานวน 133 คน 
  3.  ไม้ท่อน   จํานวน 1,610 ท่อน 196.362  ลบ.ม. 
  4.  ไม้แปรรูป   จํานวน 69,205 แผ่น 997.065   ลบ.ม. 
  5.  รวมเนื้อที่ที่ถูกบุกรุกทั้งหมด จํานวน 2,217-2-99  ไร ่

รายการ เป้าหมายดําเนินงาน 
1. ออกดําเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ปฏิบัติงานร่วมกับและสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
4. ดําเนินการตามนโยบายกรมป่าไม้และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
5. ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าในพ้ืนที่ 
6. จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร พิทักษ์ป่า (รสทป.) จํานวน 100 คน 

 
 

 
 

     จํานวน 5 จังหวัด 
 
 

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมายปริมาณงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

สรุปผลการดําเนินงานของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ผลการปฏิบัติงานการดําเนินคดีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม ้
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  สํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

จังหวัด ประเภทคด ี
จํานวน
คด ี

ผู้ต้องหา 
(คน) 

ตรวจยึด พื้นที่ป่าถูกบุกรุก 
(ไร่) 

สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ 
ไม้ท่อน ปริมาตร(ม3) ไม้แปรรูป ปริมาตร(ม3) ของป่า รายการ ชิ้น อื่นๆ รถ 

กาญจนบุร ี -คดีไม้ 78 37 770 129.705 5,765 88.695 - - - - 106 12 
 -คดีพ้ืนที่ป่าถูกบกุรุก 76 31 - - - - - 1,530-0-94 - - 50 4 
 -คดีไม้+พืน้ที่ป่าฯ 3 - 9 3.288 69 1.044 - 20-0-66 - - - - 
 -คดีไม้+สิ่งประดิษฐ์ 1 - 37 2.202 245 2.055 - - 7 15 19 - 
 -คดีของป่า 1 - - - - - ไผ่รวก 400 ลํา - - - 1 1 
 -คดีสิ่งประดิษฐ์ - - - - - - - - - - - - 
 -คดีอุปกรณ์ 3 4 - - - - - - - - 5 1 
 รวม 162 72 816 135.190 6,079 91.794 ไผ่รวก 400 ลํา 1,550-1-60 7 15 181 18 

ราชบุร ี -คดีไม้ 16 7 400 31.78 356 12.055 - - - - 37 2 
 -คดีพ้ืนที่ป่าถูกบกุรุก 31 6 - - - - - 534-1-52 - - 5 1 
 -คดีไม้+พืน้ที่ป่าฯ 1 - 22 1.236 - - - - - - 3 1 
 -คดีไม้+สิ่งประดิษฐ์ - - - - - - - - - - - - 
 -คดีของป่า 1 2 - - - - ไผ่รวก 1,500 ลํา - - - 1 1 
 -คดีสิ่งประดิษฐ์ - - - - - - - - - - - - 
 -คดีอุปกรณ์ 3 6 - - - - - - - - 3 - 
 รวม 52 21 422 33.016 356 12.055 ไผ่รวก 1,500 ลํา 534-1-52 - - 49 5 

สุพรรณบรุ ี -คดีไม้ 15 6 367 27.926 54,565 749.867 - - - - 16 - 
 -คดีพ้ืนที่ป่าถูกบกุรุก 18 23 - - - - - 85-3-75 - - 17 2 
 -คดีไม้+พืน้ที่ป่าฯ 1 - 5 0.230 - - - 47-0-12 - - - - 
 -คดีสิ่งประดิษฐ์ 1 1 - - - - - - 2 60 - 1 
 รวม 35 30 372 28.156 54,565 749.867 - 132-3-87 2 60 33 3 

 
 

ทิ้ง 9 ทิ้ง 3.88 ทิ้ง 0.957 ทิ้ง 9

ทิ้ง 9 ทิ้ง 3.88 ทิ้ง 0.957 ทิ้ง 9 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ผลการปฏิบัติงานการดําเนินคดีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ (ต่อ) 
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  สํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

จังหวัด ประเภทคด ี
จํานวน
คด ี

ผู้ต้องหา 
(คน) 

ตรวจยึด พื้นที่ป่าถูกบุกรุก 
(ไร่) 

สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ 
ไม้ท่อน ปริมาตร(ม3) ไม้แปรรูป ปริมาตร(ม3) ของป่า รายการ ชิ้น อื่นๆ รถ 

นครปฐม -คดีไม้ 3 4 - - 1,649 48.741 - - - - 4 1 
 -คดีไม้+สิ่งประดิษฐ์ 3 3 - - 1,811 37.576 - - 4 137 - - 
 รวม 6 7 - - 3,460 86.317 - - 4 137 4 1 

สมุทรปราการ -คดีไม้+สิ่งประดิษฐ์ 1 2 - - 4,745 57.032 - - 1 76 - - 
 -คดีสิ่งประดิษฐ์ 2 1 - - - - - - 26 61 - - 
 รวม 3 3 - - 4,745 57.032 - - 27 137 - - 

 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานการดําเนินคดีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประเภทคด ี
จํานวน
คด ี

ผู้ต้องหา 
(คน) 

ตรวจยึด พื้นที่ป่าถูกบุกรุก 
(ไร่) 

สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ 
ไม้ท่อน ปริมาตร(ม3) ไม้แปรรูป ปริมาตร(ม3) ของป่า รายการ ชิ้น อื่นๆ รถ 

-คดีไม้ 112 54 1,537 189.411 62,335 899.358 - - - - 163 15 
-คดีพ้ืนที่ป่าถูกบกุรุก 125 60 - - - - - 2,150-2-21 - - 72 7 
-คดีไม้+พืน้ที่ป่าฯ 5 - 36 4.749 69 1.044 - 67-0-78 - - 3 1 
-คดีไม้+สิ่งประดิษฐ์ 5 5 37 2.202 6,801 96.663 - - 12 228 19 - 
-คดีของป่า 2 2 - - - - ไผ่รวก 1,900 ลํา - - - 2 2 
-คดีสิ่งประดิษฐ์ 3 2 - - - - - - 28 121 - 1 
-คดีอุปกรณ ์ 6 10 - - - - - - - - 8 1 

รวม 258 133 1,610 196.362 69,205 997.065 ไผ่รวก 1,900 ลํา 2,217-2-99 40 349 267 27 
 

ทิ้ง 3.88 ทิ้ง 9ทิ้ง 9 ทิ้ง 0.957 

ทิ้ง 9 ทิ้ง 3.88 ทิ้ง 0.957ทิ้ง 9 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 
ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 
หมายเหตุ : เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการมาติดต่อขอรับอนุญาตการออกหนังสือรับรองป่าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม ้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจัก

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน 
ผลการปฏิบัติงาน

พื้นที่ 
ราชบุรี

ศูนย์ฯ 
กาญจนบุรี

ศูนย์ฯ 
นครปฐม

ศูนย์ฯ 
สุพรรณ

ศูนย์ฯ 
สมุทรปราการ

สะสม หมายเหต ุ

กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 
1. ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าทําประโยชนใ์นเขตพื้นทีป่่าไม ้
2. ตรวจสอบติดตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าทาํประโยชน์ในเขตพื้นทีป่า่ไม้ 
3. ตรวจสอบการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท 
4. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไมทุ้กประเภท 
5. ตรวจสอบการอนุญาตทําไม ้
6. ตรวจสอบการอนุญาตทําไม้สักและไม้ยางในที่ดนิกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง 
7. ตรวจสอบการอนุญาตทําไม้สักและไม้ยางในพื้นทีป่า่ 
8. ตรวจสอบการอนุญาตเก็บหาของป่า 
 
กิจกรรมการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และ
ถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
1. ตรวจสอบการขอหนังสือรับรองไม ้ผลิตภัณฑไ์ม้ และถ่านไม้ 
2. ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑไ์ม้ และถ่านไม้ 

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
ราย 
ราย 

 
 
 
ราย 
ราย 

 
 
 
 

 
500 

 
 
 
 
 

 
 

10 
10 

 
 
 
 

 
213 

 
 
 
 
 

 
 

- 
- 

 
 
 
 

 
72 
 
 
 
 
 

 
 

- 
- 

 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 
 

 
 

- 
- 

 
 
 
 

 
131 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

 
145 

 
 
 
 
 

 
 

- 
- 

 
 
 
 

 
661 

 
 
 
 
 

 
 

- 
- 
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

 

 
 

1. ขาดอัตรากําลังของหน่วยงานในระดับพื้นที่ 
 2. ขาดงบประมาณในการดําเนินการตามมาตรา 25 

3. ขาดงบประมาณในการคํานวณคา่เสียหายทางสิ่งแวดลอ้มบางประการหลังการทําลายพื้นที่ป่าไม้ 
 4. วัสดุ-ครุภัณฑ ์สํานักงาน  มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 5. ยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานมานานมีสภาพเก่าและชํารุด 
 6. เคร่ืองมือตรวจวัดค่าพิกัด (GPS) และวิทยุสื่อสาร มีไม่เพียงพอ 
 7. ขาดแคลนเคร่ืองมือในการดับไฟป่า 
 8. ผู้มีอิทธิพล/ราษฎรในพ้ืนที่  ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลําบาก 
 9. สภาพป่าเหมาะแก่การทําการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 10. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร 
 11. เส้นทางการคมนาคมสะดวกสบาย และพื้นที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 

 

 
 

 จัดทําแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วน  
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กํากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการที่ดินป่าไม ้

 ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้การกําหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทําและควบคุมระบบข้อมูล
ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม ้

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ข้าราชการ   7 คน 
ลูกจ้างประจํา   - คน 
พนักงานราชการ   7 คน 
พนักงานจ้างเหมา   - คน 
รวม    14 คน 

 
 

อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ

ส่วนจัดการที่ดินปา่ไม้ 
นางสาวสมจิตร์  หวังดิลก 

ผู้อํานวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ฝ่ายกําหนดเขตที่ดนิป่าไม้ 
นางศรัณญา  คุมวิสะ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 
(อีกหน้าที่หนึ่ง) 

ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ
นายธีรพล  คุ้มทรัพย์ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางศรัณญา  คุมวิสะ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 
นางสาวศิริพร  บํารุงศิลป ์

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
นายสุรเชษฐ์  ศรีแดงรักษา 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน 
 จัดทําแผนงานและงบประมาณของส่วนฯ จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ

ส่วนฯ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งสํานักฯ 
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

   

หน้าที่รับผิดชอบ 
 สํารวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกําหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้  และจัดทํา

เคร่ืองหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้ 
 สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทําประโยชน์ในพื้นที่ที่ราษฎรย่ืนคําร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการ

ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
 ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด 
 ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้ 
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ดําเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมใน

เร่ือง “สิทธิ์ทํากิน” (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม ้
 ดําเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของชุมชนใน

พื้นที่ป่าไม ้
 ศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 ดําเนินการลดผลกระทบในการอยู่อาศัย/ทํากินในพื้นที่ป่าไม้ และกําหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในพื้นที่ป่าไม ้
 ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎร และองคก์รเอกชนในเร่ืองที่ดินเพื่อการอยู่

อาศัย/ทํากิน หรือการใช้ประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม ้
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ทีดิ่นป่าไม้

ฝ่ายกําหนดเขตที่ดินป่าไม้

ฝ่ายบริหารท่ัวไป
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 จัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อวางแผนจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม ้
 สํารวจทรัพยากรเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม ้
 ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ
 กําหนดแผนการปฏิบัติงาน มาตรการ และแนวทางสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ระดับกรม หรือระดับกระทรวง 

 กําหนดแผนปฏิบัติงาน มาตรการ และแนวทางสนับสนุนการส่งเสริมการป่าไม้/การพัฒนาอาชีพที่
เหมาะสมกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อระบบนิเวศลุ่มน้ําที่สมบูรณ ์สมดุล ย่ังยืนแบบมีส่วนร่วม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการดําเนินการในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม ในเร่ืองการป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟป่า การฟื้นฟูป่าไม้ การ
ปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ การจัดการที่ดินป่าไม้ การพัฒนาการมีส่วนร่วม การวิจัย การจัดการป่าชุมชน 
งานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กระบวนการอนุญาตต่างๆ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ

 พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 

 เสนอมาตรการ และแนวทางสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  รวมถึงติดตามและ
ประเมินผลปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 
 
 
 

ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

ฝ่ายสํารวจและวิเคราะหท์รัพยากรปา่ไม้
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 
 
 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2557 ตามแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้ แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตโฉนดที่ดินออกให้แก่ประชาชน 
กิจกกรมเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน และแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับ
การบริหารจัดการ กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้ กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ (โครงการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
แบบบูรณาการ) 

กิจกรรมจัดการที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี จังหวัดราชบุร ีและป่าเขาช้างเผือก จังหวัดกาญจนบุร ี

1. ดําเนินการรับคําขอเพื่อออกหนังสืออนุญาต 
- ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี สทก. 2ก จํานวน 335 ราย 
- ป่าเขาช้างเผือก สทก. 1ก จํานวน 589 ราย 

 2. ฝังหลัก สทก. 

กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
1. สํารวจกําหนดแนวเขตให้ถูกต้องตามสภาพภูมิประเทศ 
2. จัดทําเครื่องหมายแสดงแนวเขต โดยการฝังหลักเขต ศสล. 

- ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ําน้อย จังหวัดกาญจนบุร ีระยะทาง 17.35 กิโลเมตร/133 หลัก 
- ป่าซําสาม จังหวัดราชบุร ีระยะทาง 11.80 กิโลเมตร/55 หลัก 
- ป่าทุ่งดินดําและป่าเขาตาเก้า จังหวัดสุพรรณบุร ีระยะทาง 28.30 กิโลเมตร/192 หลัก 

 3. ระวังชี้แนวเขต 73 ราย 83 แปลง 

กิจกรรมการถ่ายทอดแนวเขต  
 1. จัดเตรียมแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินของป่าไม้และป่าคุ้มครอง 
 2. ถ่ายทอดแนวเขตดังกล่าว ลงในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสว่น 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร 
 3. ดําเนินการตรวจสอบยึดโยงเปรียบเทียบในสภาพภูมิประเทศจริง 
 4. ปรับแก้แนวเขตตามหลักวิชาการจัดทําแผนที่ 
 ถ่ายทอดแนวเขตหวงห้ามที่ดินของกรมป่าไม้ ตามพระราชกฤษฎีกา พุทธศักราช 2484  

- ป่าเขากล้วยและยางหัก ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ 
- ป่าพุยาง ตําบลวังมะนาว อําเภอปากท่อ 
- ป่าพุยาง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ 
- ป่ากงเกวียน ตําบลทุ่งหลวง อําเภอปากท่อ 
- ป่าห้วยพุกรุด ตําบลทุ่งหลวง อําเภอปากท่อ 
- ป่าหนองสําโรง ตําบลจอมบึง กิ่งอําเภอจอมบึง อําเภอเมืองราชบุร ี

สรุปผลการดําเนินงานของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

- ป่าหนองสองห้อง ตําบลสวนผึ้ง กิ่งอําเภอจอมบึง อําเภอเมืองราชบุร ี
- ป่าเขาพะเนียง ตําบลทุ่งหลวง อําเภอปากท่อ 
- ป่าเขาล้อมรัว้ ตําบลจอมบึง อําเภอเมืองราชบุร ี

 ถ่ายทอดแนวเขตป่าคุ้มครอง 
- ป่าหนองกลางเนิน จังหวัดราชบุร ี
- ป่าซําสาม จังหวัดราชบุร ี
- ป่าเขาหินแดงและเขาบิน จังหวัดราชบุร ี
- ป่ายาง จังหวัดราชบุร ี
- ป่าพระแท่นดงรัก จังหวัดกาญจนบุร ี
- ป่าหนองโรงและป่าพนมทวน 
- ป่าบ้านวังใหญ่และป่าแม่น้ําน้อย 
- ป่าดอนแสลบ 

กิจกรรมการขีดเขตและรบัรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 จังหวัดราชบุร ี จํานวน 7 ระวาง 
 จังหวัดกาญจนบุร ี จํานวน 10 ระวาง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การดาํเนินการออกหนงัสืออนุญาต สทก. ป่าสงวนแห่งชาติ 

 
 



 47 
 

รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดาํเนินการรังวดัและปีกหลกัหมายแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดาํเนินการถ่ายทอดแนวเขตหวงหา้มท่ีดิน 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 
 
 
 

 จัดทําแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทําแผนปฏิบัตกิารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  จัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน  กํากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน 
 ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน และเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 
 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาอาชพีดา้นป่าไม ้
 สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวชิาการดา้นวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และการ
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 

 
 

 
 

 
 

ข้าราชการ   4 คน 
ลูกจ้างประจํา   - คน 
พนักงานราชการ   4 คน 
พนักงานจ้างเหมา   - คน 
รวม    8 คน 

 
 

อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ 

นายนริศ  อาจธัญกรณ์

ผูอํ้านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

นางชนิษฐา จันทโชติ

หัวหน้าฝ่ายฯ

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

นายประทีป  เอกฉันท์

หัวหน้าฝ่ายฯ
นางชนิษฐา จันทโชติ

หัวหน้าฝ่ายฯ

นายขวัญชัย  ยอดเมือง

หัวหน้าฝ่ายฯ

ส่วนจัดการป่าชุมชน 

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณของส่วน 
 จัดทําแผนงานและงบประมาณของส่วนฯ  จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ

ส่วนฯ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน  ส่งสํานักฯ 
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  ดําเนินการเพื่อจัดตั้ง  ขยาย  หรือเพิกถอนตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดการป่าชุมชนและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 สนับสนุนการพัฒนาการจัดการป่าไม้และป่าชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน  ชุมชน  กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ 

เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  องค์กรท้องถิ่น  และสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมในการ

จัดการป่าไม้และป่าชุมชน 
 พัฒนาศักยภาพของประชาชน  ชุมชน  กลุ่มเครือข่าย  องค์กรท้องถิ่นและสถาบันตา่งๆ  เพื่อการมี

ส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน 
 เสนอแนะแนวทางและมาตรการทางวชิาการ  ตลอดจนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดโครงการ  แผนงาน  และกิจกรรมการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้และป่าชุมชน 
 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 ศึกษา  วางแผน  และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน 
 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาป่าไม้ใน

เมืองอย่างย่ังยืน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน  
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการปา่ชุมชน

ฝ่ายบริหารท่ัวไป
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 
 

 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่วนจัดการป่าชุมชน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามแผนงานอนุรักษ์และ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม ้
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 
 1.  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
 2.  กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
 3.  กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา 
 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
 
ผลการดําเนินงาน 
  

1. กิจกรรมอํานวยการ 
ประสานงานการดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 2. กิจกรรมส่งเสริมการดําเนินงานป่าชุมชน  เป็นการเตรียมความพร้อมของราษฎรและชุมชน ดังนี้ 
2.1 การกําหนดหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการกําหนดหมู่บ้านเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ

จัดการป่าชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหพ้ิจารณาจากหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติโครงการป่าชุมชนจากกรมป่าไม้
เรียบร้อยแล้ว และมีพื้นที่ป่าชุมชนไม่ควรน้อยกว่า 10 ไร่ ทั้งนี้ให้แจ้งยืนยันรายช่ือหมู่บ้านเป้าหมายดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     

2.2 การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์  โดยการวางแผน  เข้าไปให้คําแนะนํา ให้ความรู้  และแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ด้านป่าชุมชนให้แก่ราษฎรหมู่บ้านเป้าหมายทราบอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ  โดยจัดทําตารางการออกปฏบัิติงาน
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเป้าหมายเป็นรายเดือนสอดคล้องกับแผนดําเนินงานประจําปี ในหมู่บ้านที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตามขอ้ 2.1 ดังนี้ 

  1) วางแผน ประสานงานกลุ่มราษฎร และคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบล
ท้องที่ รวมท้ังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดการประชาสัมพันธ์ ประชุม บรรยาย สัมมนา แนะนํา แจกจ่ายสื่อเอกสารให้
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป่าไม้ และรายละเอยีดในการดําเนินงานป่าชุมชน 

  2) วางแผนประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  ในภาพรวม
ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 10 (ราชบุร)ี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

2.3 การสํารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ 
     1)  โดยการวางแผน สํารวจและจัดทํารายละเอียดข้อมูลของหมู่บ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ได้แก่ ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขตปกครอง  ประชากร  อาชีพหลัก  รายได้ต่อ
ครัวเรือน ข้อมูลของป่า เช่น ที่ตั้ง สภาพป่า และการใช้ประโยชน์จากป่า เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดําเนินกิจกรรมจัดการ
และพัฒนาปา่ชุมชน   
    2)  ดําเนนิการแบง่กลุ่มป่าชุมชน โดยดําเนนิการดังนี้ 

สรุปผลการดําเนินงานของส่วนจัดการป่าชุมชน   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

   (1) พิจารณาเกณฑ์การแบ่งกลุ่มป่าชุมชน จํานวน 16 ข้อ  
   (2) ให้คะแนนป่าชุมชนในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
   (3) พิจารณาให้คะแนนป่าชุมชนในความรับผิดชอบเป็น 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1: ให้คะแนนป่าชุมชนตามเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มป่าชุมชนที่กําหนด ตามข้อ (1) โดยกรอกผลคะแนนลงใน

ตารางรายหมู่บ้าน ตามข้อ (2)  
ช่วงที่ 2: ให้คะแนนป่าชุมชนตามเกณฑ์การแบ่งป่าชุมชนที่กําหนด ตามข้อ (1) โดยกรอกผลคะแนนลงในตาราง

รายหมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
2.4  การฝึกอบรมราษฎร 

  โดยการ วางแผน จัดโครงการฝึกอบรมราษฎร  หลักสูตร “การบริหารจัดการพื้นที่โดยการ
สนับสนุนจากภาครัฐ” ให้แก่ตัวแทนราษฎรในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการปา่ชุมชน ตามจํานวนหมู่บ้านที่
ได้รับการกําหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตามข้อ 3  หมู่บ้านละ 10 
คน  รวม  120  คน โดยดําเนินการจัดฝึกอบรม 2 รุ่นๆ ละ 60 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557 ณ ค่ายดวง
หทัย หมู่ที่ 5 ตําบลหนองพันจันทร์ อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2557 
ณ แค้มป์อู่ทองสักทอง หมู่ที่ 14 ตําบลจระเข้สามพัน  อําเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ฝึกอบรมราษฎร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 จํานวน 60 คน ณ ค่ายดวงหหัย จ.ราชบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝึกอบรมราษฎร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 จํานวน 60 คน ณ แค้มป์อู่ทองสักทอง จ.สุพรรณบุรี 
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
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 3. กิจกรรมจัดตั้งป่าชุมชน 
  3.1  การจัดตั้งป่าชุมชน   
 1) โดยการวางแผน ประสานงาน และดําเนินการส่งเสริมป่าชุมชนให้กับหมู่บ้านที่ความพร้อม
และมีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการจัดการป่าชุมชน  โดยหมู่บ้านที่เข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ควรมีพื้นที่ติดกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  พื้นที่
ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี  พื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หรือพื้นท่ีอ่ืนอันมีลักษณะเป็นพื้นที่สาธารณะ     (ซึ่ง
ผูรั้บผิดชอบพื้นท่ีนั้นเห็นชอบให้ดําเนินโครงการป่าชุมชนโดยไม่มีเงื่อนไข)  ตามแนวทางการจัดทําโครงการป่าชุมชนของกรม
ป่าไม ้(ปชช. 1-3)  พร้อมรายช่ือเจา้หน้าที่ปฏิบัตงิานโครงการป่าชุมชน  
 2) หมู่บ้านที่มีความประสงค์จัดตั้งป่าชุมชน  จัดทําโครงการป่าชุมชนตามแนวทางที่กรมป่าไม้
กําหนด  (ปชช.1-3)  จํานวน  12  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

ลําดับที่ บ้าน    หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
1 บ้านท่ามะขาม 2 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี
2 บ้านบ่อเก่าบน 5 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี
3 บ้านห้วยแห้ง 7 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี
4 บ้านเนิน 16 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
5 บ้านหินสี 4 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี
6 บ้านห้วยศาลา 7 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี
7 บ้านสระเศรษฐี 5 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
8 บ้านหนองอีเห็น 3 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
9 บ้านหนองกะทะ 15 รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
10 บ้านเนินสมบัติ 14 จระเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
11 บ้านเขาพระ 5 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
12 บ้านห้วยหิน 5 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี

       
3) หมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติโครงการป่าชุมชนและสิ้นอายุโครงการแล้วมีความประสงค์จะจัดทํา

โครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเน่ือง  จัดทําโครงการป่าชุมชนตามแนวทางท่ีกรมป่าไม้กําหนด  จํานวน  9  หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

ลําดับที่ บ้าน    หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
1 บ้านยางโทน 3 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
2 บ้านกระพร้อยสองข้าม 6 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
3 บ้านวังยาง 7 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
4 บ้านลําอีซู 7 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี
5 บ้านคอเขา 4 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
6 บ้านกกตาด 9 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี
7 บ้านป่าเลา 11 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 
8 บ้านทุง่ 4 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 
9 บ้านห้วยขมิ้น 14 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี
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4) หมู่บ้านเป้าหมาย กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  พิจารณา
หมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติโครงการป่าชุมชนจากกรมป่าไม้และไม่หมดอายุโครงการ  รายงานให้กรมป่าไม้ทราบแล้ว  

 

ลําดับที่ บ้าน    หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
1 บ้านบ่อเก่าบน 5 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี
2 บ้านห้วยแห้ง 7 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี
3 บ้านยางคู่ 6 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี
4 บ้านหนองปากชัฎ 6 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
5 บ้านสะพานลาว 2 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
6 บ้านท่ากระดาน 2 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
7 บ้านหนองแก 5 ทุ่งกระบํ่า เลาขวัญ กาญจนบุรี
8 บ้านพะยอมงาม 1 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
9 บ้านเขาทอก 5 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
10 บ้านจร้าใหม่ 2 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
11 บ้านหนองปลากระดี่ 2 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
12 บ้านใหม่ไทรทอง 16 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี

  
 4.กิจกรรมจัดการและพัฒนาป่าชุมชน 
 กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ดําเนินกิจกรรมโดยส่งเสริมให้ชุมชนจัดทํากิจ
กรรมการบริหารจัดการพืน้ที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
  4.1 กรมป่าไม้จัดส่งแผนดําเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อมด้วย
งบประมาณ (เพิ่มเติม) เพื่อให้ชุมชนดําเนินกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ในหมู่บ้าน
เป้าหมาย จํานวน 12 หมู่บ้าน 

 

หมู่บ้านเป้าหมาย 
กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บ้านเกาะมะซาง 

 หมู่ 11 ตําบลด่านทับตะโก  
 อําเภอจอมบึง   
 จังหวัดราชบรุ ี

1.  กจิกรรมดา้นการเผยแพรป่ระชาสมัพันธ ์ 
2.  กจิกรรมดา้นการดแูลรักษาปา่ชุมชน 
3.  กจิกรรมดา้นการบาํรงุและฟืน้ฟูปา่ชุมชน      
4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู ้
รวม 

28,500
45,000 
5,000 

35,500 
114,000 

2. บ้านหนองจอกบน  
หมู่ 4 ตําบลหนองพันจันทร ์
อําเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบรุ ี

1.  กจิกรรมดา้นการเผยแพรป่ระชาสมัพันธ ์ 
2.  กจิกรรมดา้นการดแูลรักษาปา่ชุมชน 
3.  กจิกรรมดา้นการบาํรงุและฟืน้ฟูปา่ชุมชน      
4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู ้
รวม 

25,500
40,000 
8,000 

28,500 
102,000 
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หมู่บ้านเป้าหมาย 
กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. บ้านหนองจอก 

หมู่ 5 ตําบลหนองพันจันทร ์
อําเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบรุ ี

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์ 
2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปา่ชมุชน 
3.  กิจกรรมด้านการบํารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน      
4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู ้
รวม 

21,000
38,500 
23,000 
43,500 

126,000
4. บ้านทุ่งหมูปล่อย 

หมู่ 9 ตําบลหนองพันจันทร์  
อําเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบรุ ี

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์ 
2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปา่ชมุชน 
3.  กิจกรรมด้านการบํารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน 
4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู ้     
รวม 

10,000
10,000 
51,000 
5,000 

76,000
5. บ้านทุ่งมะลิคร้อเหนือ  

หมู่ 11 ตําบลหนองพันจันทร์  
อําเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบรุ ี

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์ 
2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปา่ชมุชน 
3.  กิจกรรมด้านการบํารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน      
4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู ้     
รวม 

37,000
13,000 
39,000 
15,000 

104,000
6. บ้านท่ายาง  

หมู่ 3 ตําบลยางหัก  
อําเภอปากท่อ  
จังหวัดราชบรุ ี

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์ 
2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปา่ชมุชน 
3.  กิจกรรมด้านการบํารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน 
4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู ้        
รวม 

39,500
43,500 
20,000 
5,000 

108,000
7. บ้านสหกรณ์นิคม  

หมู่ 1 ตําบลสหกรณ์นิคม  
อําเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุร ี

 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์ 
2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปา่ชมุชน 
3.  กิจกรรมด้านการบํารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน 
4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้         
รวม 

27,000
49,400 
26,000 
11,600 

114,000
8. บ้านหนองไผ ่ 

หมู่ 1 ตําบลหนองไผ ่ 
อําเภอด่านมะขามเตี้ย  
จังหวัดกาญจนบุร ี

 

1.  กจิกรรมดา้นการเผยแพรป่ระชาสมัพันธ ์ 
2.  กจิกรรมดา้นการดแูลรักษาปา่ชุมชน 
3.  กจิกรรมดา้นการบาํรงุและฟืน้ฟูปา่ชุมชน      
4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู ้
รวม 

35,600
26,800 
30,000 
13,600 

106,000 

9. บ้านแก่งระเบิด 
หมู่ 4 ตําบลวังกระแจะ  
อําเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

1.  กจิกรรมดา้นการเผยแพรป่ระชาสมัพันธ ์ 
2.  กจิกรรมดา้นการดแูลรักษาปา่ชุมชน 
3.  กจิกรรมดา้นการบาํรงุและฟืน้ฟูปา่ชุมชน      
4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู ้
รวม 

38,000
26,400 
20,000 
21,600 

106,000 

10. บ้านทุ่งดินดํา 
หมู่ 4 ตําบลบ้านโข้ง  
อําเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์ 
2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปา่ชมุชน 
3.  กิจกรรมด้านการบํารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน      
รวม 

108,000
37,400 
7,600 

153,000
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หมู่บ้านเป้าหมาย 
กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 
งบประมาณ 

(บาท) 
11. บ้านศรีสรรเพชญ ์ 

หมู่ 9 ตําบลอู่ทอง  
อําเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์ 
2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปา่ชมุชน 
3.  กิจกรรมด้านการบํารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน 
รวม 

73,500
41,900 
19,600 

135,000
12. บ้านทุ่งนาตาปิ่น  

หมู่ 3 ตําบลด่านช้าง  
อําเภอด่านช้าง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์ 
2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปา่ชมุชน 
3.  กิจกรรมด้านการบํารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน      
รวม 

51,000
39,400 
7,600 

98,000
 
 5. กิจกรรมการติดตามผล 

5.1 ดําเนินการโดยการ วางแผน ประสานงานให้คําแนะนําและติดตามผลการดําเนินงานของราษฎรใน
หมู่บ้านที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนประจําปีงบประมาณ  2556 และ 2557 

5.2 ดําเนินการโดยการ วางแผน ติดตาม หรือจัดประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการป่าชุมชน  
คณะกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชน  เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานที่กําหนดไว ้

5.3 ดําเนินการจัดทํา  แผนการดําเนินงานและงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

5.4  จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ. 2557 ที่
ดําเนินการตามแผนงานประจําปี (Action plan) เพื่อสะดวกในการติดตามและนิเทศการปฏิบัติงาน 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  1. บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
  2. ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 
  1. กรมป่าไม้ควรจะพิจารณาจัดสรรบุคลากรเพิ่ม 
  2. กรมป่าไม้ควรจัดสรรยานพาหนะใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

 
กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

  1. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
      ส่งเสริมผู้ทรงภูมิปัญญาป่าไม้ท้องถิ่น  จํานวน 3 จังหวัด ๆ ละ 2 เร่ือง  โดยดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  เพื่อนําแบบสอบถามตามแบบ 1. ไปสัมภาษณ์ผู้ทรง
ภูมิปัญญาป่าไม้ท้องถิ่นในท้องที่จังหวัด  และคัดเลือกเนื้อเร่ืองที่น่าสนใจตามแบบสอบถามมา 2 ชุด  ส่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจํา
ส่วนจัดการป่าชุมชน  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  เพ่ือนําข้อมูลตามแบบสอบถามกรอกลงฐานข้อมูล 
“เครือข่ายผู้ทรงภูมิปัญญาป่าไม้ท้องถิ่น”  และออกไปดําเนินการถ่ายทําคลิปวีดีโอแล้วดําเนินการรวบรวมข้อมูลลง
ฐานข้อมูลและจัดส่งให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  เพื่อดําเนินการตามแนวทางกรมป่าไม้ต่อไป  
ประกอบด้วย 
      จังหวัดกาญจนบุรี 
      1.  ดอกไม้ประดิษฐ์จากปอเต่าไห ้  
      2.  ตอไม้ประดิษฐ์กับจาวตาล 

      จังหวัดราชบุรี 
      1.  หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
      2.  ที่กกไข่จากไม้ไผ ่

      จังหวัดสุพรรณบุรี 
      1.  สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาต ิ
      2.  สมุนไพรจากว่านสามสิบ 
 

  2. กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชน 
      ประสานงานและส่งเสริมการดําเนินงานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ในพื้นที่  ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์การดําเนินงานป่าชุมชน  และเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายในทุกระดับ ทั้งในระดับตําบล  

อําเภอ  และจังหวัด  โดยได้ดําเนินการดังนี้ 

โครงการสัมมนาเครอืข่ายป่าชุมชนระดับตําบล ในวันที ่24 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ 3 (พุยาง) ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี

 
 
 
 
 
 

 



 58 
 

รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  จัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชนตําบลยางหัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ  “1  กันยายน  2557  เปิดยุทธการเฝ้าระวังและพิทักษ์ผืนป่า” 

ณ  โรงเรียนหินส ี(สาขาบ้านลานคา)  ตําบลยางหัก  อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรมเดินตรวจป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.3 (พุยาง)                    

ครูโรงเรยีนหนิสี  (สาขาบ้านลานคา)  เจ้าหน้าที่ทหาร  ชรบ.หมู่บ้าน  และคณะกรรมการป่าชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    นายไพรัตน ์ จันทร์ผลหอม  นายอําเภอปากท่อ 

มอบบันทึกข้อตกลง  จัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชน

ตําบลยางหัก   แก่ตัวแทนผู้ เข้าร่วมโครงการ

สัมมนาเครือข่ายป่าชุมชนระดับตําบล 
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ป่าชุมชนบ้านลานคา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2557  
และร่วมทํากิจกรรมบวชป่า  ปลูกต้นพะยูงร่วมกับเจ้าอาวาสวัดลานคา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ระดับภาค (ภาคกลาง) ในระหว่างวันที่  17-18  
กรกฎาคม  2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ราชบุรี โดยมีตัวแทนกลุ่มป่าชุมชนระดับจังหวัดในท้องที่ภาคกลาง  ตัวแทน
กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และตัวแทนกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า  จํานวน  12  
จังหวัด  รวม  120  คน   
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

3. กิจกรรมอํานวยการและติดตามนิเทศงาน 
   เพื่อประสานการดําเนินการและติดตามผลการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับ

องค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

  4. สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
   รายงานสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

  1.  บุคลากรในการปฏบัิติงานไม่เพียงพอ 
  2.  งบประมาณในการดําเนนิงานไมเ่พยีงพอ 
  3.  ขาดอุปกรณ์ที่จําเป็นตอ่การปฏบัิติงาน เชน่ คอมพวิเตอร์ ปร๊ินเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป GPS 
  4.  ยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัตงิานไมเ่พยีงพอ 

ข้อเสนอแนะ 
1.  กรมป่าไม้ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอิเล็คโทรนิค เช่น คอมพิวเตอร์ 

กล้องดิจิตอล GPS ฯลฯ เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ดังกล่าวสําหรับปฏิบัติงาน 
2.  กรมป่าไม้ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือยานพาหนะ เน่ืองจากปัจจุบันยังขาดยานพาหนะ

สําหรับปฏิบัติงาน 
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รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา 
 
      ผลการดําเนินงาน 
 

  1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการพุทธอุทยาน 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

2. สํารวจและพิจารณาคัดเลือกที่พักสงฆ์ ที่เพื่อการพัฒนาพื้นที่เป็นพุทธอุทยาน จํานวน 1 แห่ง 

โดยคํานึงถึงสภาพป่าไม้ มีความร่มร่ืน มีพันธุ์ไม้ท้องถิ่นขนาดใหญ่ขึ้นกระจายท่ัวพื้นที่ มีลานธรรมชาติสําหรับจัด

กิจกรรม การบรรยายความรู้เกี่ยวกับธรรมะและธรรมชาติ มีพระสงฆ์จําพรรษาตลอดปีไม่ทิ้งร้างไปจําพรรษาที่อ่ืน  

สิ่งก่อสร้าง หรือศาสนสถานมีน้อย และไม่มีแผนงานการก่อสร้างเพิ่มเติม  พระสงฆ์และราษฎรในชุมชนใกล้เคียงมีส่วน

ร่วมในการเสนอความคิดเห็นและให้การสนับสนุนการคัดเลือก 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่พักสงฆ์ให้เป็นป่าในลักษณะพุทธอุทยาน ดังนี้ 

(1) ให้กํานันหรือผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลรับผิดชอบตามเขตการปกครองนั้นๆ ย่ืนคําขออนุญาตจัดทําโครงการพุทธ
อุทยาน (แบบ พอ.1) ต่อสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี 

(2) เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายไปตรวจสอบพื้นที่ และจัดทํารายงานการตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดทําโครงการ
พุทธอุทยาน (แบบ พอ.2) พร้อมเสนอขอความคิดเห็น 

(3) เจ้าหน้าที่แนะนําการจัดทําโครงการพุทธอุทยาน (แบบ พอ.3) โดยกําหนดงานที่ต้องปฏิบัต ิได้แก่ 
 -  ติดตั้งป้ายแนะนําโครงการพุทธอุทยาน 
 -  จัดทําผังบริเวณ (Layout) จําแนกเขตพุทธาวาส และสังฆาวาสให้ชัดเจน 
 -  ปลูกและบํารุงต้นไม้ บํารุงรักษาพื้นที ่ ติดป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ในรูปแบบของสวนรุกข-ชาต ิ

(Arboretum) และป้ายคติธรรมต่างๆ 
 
 
 
 

 



 62 
 

รายงานประจําป ีพ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

4. จัดทําโครงการพุทธอุทยาน จํานวน 1 แห่ง ณ  ที่พักสงฆ์เขาตะแบง  บ้านดงเย็น  หมู่ที่ 

10  ตําบลอู่ทอง  อําเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เขตพ้ืนที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  

เน้ือที่  93  ไร่ 

  5. ฝึกอบรมถวายความรู้พระสงฆ์  หลักสูตร “บทบาท

พระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้”  จํานวน  20  รูป  โดยนิมนต์

พระสงฆ์ซ่ึงพํานักในพ้ืนท่ีป่าไม้หรือบริเวณใกล้เคียงหรือพระสงฆ์ที่มีความ

สนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  แห่งละ 3 – 4 รูป  รับการถวาย

ความรู้เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้และสร้าง

ความเข้าใจร่วมกัน  ระหว่างพระสงฆ์  พนักงานเจ้าหน้าที่และราษฎร ใน

วันที่  17  มิถุนายน  2557  ณ  ที่พักสงฆ์เขาตะแบง  ตําบลอู่ทอง  

อําเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. สํารวจจัดทํารายละเอยีดข้อมูลที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ จํานวน 15 แห่ง โดยจัดทําแผนที่ขอบเขต 

แผนผังการใชป้ระโยชนส์ิ่งปลูกสรา้ง ในภาพถา่ยดาวเทยีม มาตราสว่น 1 : 4,000 ประกอบดว้ย   

  จังหวัดกาญจนบุร ี

  1.  ที่พักสงฆพ์ุพญาธรรมมาราม  ตําบลศรีมงคล  อําเภอไทรโยค   

  2.  ที่พักสงฆ์ธรรมโกศล  ตําบลศรีมงคล  อําเภอไทรโยค   

  3.  ที่พักสงฆพุ์ทธาวาส (ชายทุ่ง)  ตําบลวังกระแจะ  อําเภอไทรโยค   

  5.  ทีพ่ักสงฆพ์ุรุ่งเรือง  ตําบลศรมีงคล  อําเภอไทรโยค   

  4.  ที่พักสงฆถ์้ําเจริญธรรม  ตําบลหนองกรา่ง  อําเภอบอ่พลอย   
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รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

จังหวัดราชบุร ี

  1.  ที่พักสงฆบ์างกะม่า  ตําบลบา้นบงึ  อําเภอบา้นคา   

  2.  ที่พักสงฆพ์ุน้ําหยด  ตําบลอา่งหนิ  อําเภอปากทอ่   

  3.  ที่พักสงฆพ์ุทธอุทยานเขาเขียว  ตําบลเขาชะงุม้  อําเภอโพธาราม   

  4.  ที่พักสงฆส์งบสุข  ตําบลธรรมเสน  อําเภอโพธาราม  

  5.  ที่พักสงฆเ์ขานอ้ย (หว้ยยาง)  ตําบลปากชอ่ง  อําเภอจอมบงึ   

  จังหวัดสุพรรณบุร ี

  1.  ที่พักสงฆเ์ขาตะแบง  ตําบลอูท่อง  อําเภออูท่อง   

  2.  สํานักสงฆห์ลวงปู่สังวาล  เขมโก  ตําบลวังคัน  อําเภอดา่นชา้ง 

  3.  สํานักสงฆ์ป่าน้ําตกเขมโก  ตําบลวังคัน  อําเภอดา่นชา้ง 

  4.  สํานักสงฆพ์ุหางนาค  ตําบลอูท่อง  อําเภออูท่อง 

  5.  ที่พักสงฆโ์พธิ์กิ่ง  ตําบลหนองมะค่าโมง  อําเภอดา่นชา้ง 

    ปัญหาและอุปสรรค 

1.  งบประมาณในการดําเนินงานไม่เพียงพอ 

 2.  บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

 3.  ขาดอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ กล้องถ่ายรูป GPS   

 4.  ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

       ข้อเสนอแนะ 

1.  กรมป่าไม้ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับอิเล็คโทรนิค  เช่น  คอมพิวเตอร์  

กล้องดิจิตอล  GPS ฯลฯ  เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ดังกล่าวสําหรับปฏิบัติงาน 

 2.  กรมป่าไม้ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือยานพาหนะ  เน่ืองจากปัจจุบันยังขาดยานพาหนะ

สําหรับปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ   

ศูนยศ์ึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนท่ี 10   สํานักจัดการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 10 (ราชบุร)ี 
 
    ผลการดําเนินงาน 
 

1. กิจกรรมอํานวยการ 
  (1) ดําเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานท่ัวไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ
ครุภัณฑ ์เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้ 
  (2) ดําเนินการซ่อมแซม และบํารุงรักษาทรัพย์สินอาคาสํานักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
  (3) ดําเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อ
สามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 
 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
  (1) ดําเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และ
ประสานความร่วมมือในการดําเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน  และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (2) ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในรูปแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์  การ
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ  และการรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  เป็นต้น 
 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบวนเกษตร 
  (1) ศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ 
   ดําเนินศึกษาชนิดพันธุ์ไม้  เร่ือง  “ปอบิด”  โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์  การปลูก  การใช้ประโยชน ์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจ 
(2) ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  เร่ือง “เปลไม้ไผ่”  โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับแหล่ง

วัตถุดิบและชนิดพันธุ์ไม้ไผ ่ กรรมวิธีการผลิต  และการใช้ประโยชน ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจ  
(3) กิจกรรมฝึกอบรมราษฎร  หลักสูตร “วนเกษตร” 
   ดําเนินจัดฝึกอบรมราษฎร  หลักสูตร “วนเกษตร”  จํานวน  1  รุน่  25  คน  โดย

ทําการคัดเลือกตัวแทนราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่กรมป่าไม้อนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน  ในช่วงปี  พ.ศ.  2552-2556  เข้า
รับการฝึกอบรม  ในวันที่  22 – 23  มกราคม  2557  ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 ตําบลปากช่อง  
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี ในการฝึกอบรมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู ้ 1  วัน  โดยทําการบรรยายในหัวข้อ 

- ปรัชญาแนวความคิดหลักการระบบวนเกษตร 

- เทคนิคการจัดการผลผลิตจากป่าชุมชน 

- เทคนิคด้านระบบวนเกษตรและการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

- เทคนิคการจัดทําปุ๋ยธรรมชาติ 
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4. กิจกรรมศึกษาด้านวนศาสตร์ชุมชน 
  ดําเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์ของป่าจากป่าชุมชน  โดยทําการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  

การศึกษาด้านวนศาสตร์ชุมชน  ภายใต้กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์หรือการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่รายรอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี  ตําบลหนองโรง  อําเภอพนมทวน  จังหวัด

กาญจนบุรี  เพื่อหาทิศทางหรือมาตรการที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อการพัฒนา

พื้นที่ป่าชุมชนให้เกิดความย่ังยืนต่อไป 
 

5. กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน 
   ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัตงิานในทุกกิจกรรมภายใต้การดูแลรับผิดชอบของศูนยศ์ึกษา
และพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 โดยเน้นการส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับเจ้าหน้าที่  
ราษฎร  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
    ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
  มีราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 เข้ามาขอรับการสนับสนุน
พันธุ์กล้าไม้เป็นจํานวนมาก  แต่ทางศูนย์ฯ ไม่มีกล้าไม้สําหรับแจกจ่ายให้กับราษฎร 

ข้อเสนอแนะ 
  - เห็นควรจัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้ขนาดเล็กและใหญ่  เพื่อเป็นการ
ให้บริการกับราษฎร  หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน  ที่เข้ามาขอรับพันธุ์กล้าไม ้
  -  เห็นควรจัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตระบบวนเกษตร  เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของราษฎร  หรือชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม  และเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
  -  เห็นควรสนับสนุนรถยนต์ราชการเพื่อใชใ้นการปฏบัิติงานของศูนย์ฯ  เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกิน
กว่า  15  ปี 

ภาพกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมอํานวยการ 
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ์ซ่อมแซมอาคาร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 
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ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมแผนงานป่าชุมชน  (SCG)  ประจําปี 2557   
ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่  10 

 
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน  “วันวิชาการน้ําพุ  56” 
ณ  โรงเรียนวัดนํ้าพุ  (สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 

 

ร่วมจัดนิทรรศการ  กิจกรรมโครงการวันวิชาการและอาชพีอิสระ 
ณ  โรงเรียนเทศบาล  2  (วัดช่องลม) 
 
 

 

 

 

 

 

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  ณ  ป่าชุมชนเขานมใต้  ต.นางแก้ว  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมประชาสัมพนัธ์ 
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กิจกรรมพัฒนาระบบวนเกษตร 
จัดฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร” 

ประจําปีงบประมาณ 2557 วันที่ 22-23 ม.ค. 57 

กิจกรรมศึกษาด้านวนศาสตร์ชุมชน 
สํารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วย
สะพานสามัคค ีม.12 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
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