
ส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่10 (ราชบุรี)  

กรมป่าไม ้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



 

 

 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 10 (ราชบุร)ี เป็นหน่วยงานสว่นกลางของกรมป่าไมท้ี่

มีส านักงานต้ังอยูใ่นสว่นภูมภิาค  โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้บบอเนกประโยชน์เพื่อ

ความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้  การบรหิารตอบสนองพันธกจิของกรมป่าไม ้การสนับสนุนการ

บรหิารงานวิชาการด้านป่าไมเ้พ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และอ านวยความสะดวก

ในการบรกิารประชาชน ท าหน้าที่ควบคุมและด าเนนิการจัดการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ในพ้ืนที่รับผิดชอบดา้นงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้งานจัดการที่ดิน

ป่าไม ้งานสง่เสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน และงานบรกิารดา้นป่าไม้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 10 (ราชบุรี ) ได้รับ

งบประมาณเพ่ือด าเนนิกิจกรรมตามภารกจิที่รับผิดชอบ และได้ด าเนินการในกิจกรรมตามภารกจิที่

รับผิดชอบดังกล่าวส าเร็จตามที่ก าหนดและได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหน่ึง ส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไมท้ี่ 10 (ราชบุร)ี จึงจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึน้ เพ่ือน าเสนอผลการ

ด าเนนิงานในภาพรวมของหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัตงิานตามแผนการปฏิบัตงิาน และผลงานที่ส าคัญ

อื่นๆ ที่ไดด้ าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 10 (ราชบุร)ี 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 10 (ราชบุร)ี หวังเป็นอยา่งย่ิงว่ารายงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 10 (ราชบุร)ี 

กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ส่วนที่ 

1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 

ความเป็นมา 
  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

เดิมคือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 14 (ราชบุรี) จัดตั้งขึ้น

ตามค าสั่งกรมป่าไม้ท่ี 263/2550 ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2550  

โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบอเนกประโยชน์เพื่อ

ความย่ังยืนของทรัพยากรป่าไม้  การบริหารตอบสนองพันธกิจ

ของกรมป่าไม้ การสนับสนุนการบริหารงานวิชาการด้านป่าไม้  

เพื่อใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และการอ านวย

ความสะดวกในการบริการประชาชน ประกอบกับมติเห็นชอบ

ในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 2/2550 เมื่อวันท่ี 19 

กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2550 และครั้งท่ี 3/2550 เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม  พ.ศ.  2550 ซึ่งได้มีการปรับปรุงจัดหนว่ยงานเป็นการภายใน

กรมป่าไม้ โดยก าหนดให้มีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-19 เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ท่ีมีส านักงานตั้งอยู่ใน

ภูมิภาค จ านวน 19 ส านัก  ต่อมาตามท่ีมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.  2551 มติ ก.พ. อนุมัติก าหนดต าแหนง่ในกรมป่าไม้ ตามหนังสือ

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

1008.3.2/1319 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2551 ประกอบกับค าสั่งกรมป่าไม้ท่ี 4453/2551 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.  2551  เรื่อง 

การจัดหนว่ยงานและก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบในส่วนราชการกรมป่าไม้  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551  และโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือกรมป่าไม้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท่ี ทส 1608/21036 ลงวันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2551 อาศัยอ านาจตามบทบัญญัตติามมาตรา 31 แหง่พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 

2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงจัดใหม้ีหน่วยงานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และหนว่ยงานภายในกรมป่าไม้ ได้แก่ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) และจัดใหม้ีศูนย์ประสานงานป่าไม้ในสังกัดส านัก 

ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี 265 ถนนค่ายหลวง ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ดูแล

รับผิดชอบพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติ ตามกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี จ านวน 29 ป่า คิดเป็นเนื้อท่ีประมาณ 6,975,969.02 ไร่ ดังนี้ 

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

  จังหวัดราชบุรี จ านวน      7 ป่า พืน้ท่ี 1,136,381.25   ไร่ 

  จังหวัดสุพรรณบุรี   จ านวน      7 ป่า พืน้ท่ี   825,102.52ไร่ 
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วสิัยทัศน์ 
การจัดการป่าสงวนแหง่ชาติอย่างย่ังยืน สามารถอ านวยประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมใหแ้ก่ชุมชน โดยการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการท่ีดนิและทรัพยากรป่าไม้เพื่อการใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืนในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สุพรรณบุรี และราชบุรี 

อ านาจหน้าที่ 
 1. จัดท าแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีรับผิดชอบใหส้อดคล้องตามเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการบุกรุกท าลายพืน้ท่ีป่าไม้ งาน

จัดการท่ีดนิป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายวา่ด้วยป่า

ไม้ กฎหมายวา่ด้วยป่าสงวนแหง่ชาติ กฎหมายวา่ด้วยสวนป่า กฎหมายวา่ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนว่ยงานในพืน้ท่ี และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมและ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ทีต่ั้งส านักงาน 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  เลขท่ี  265  ถนนค่ายหลวง  ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  

รหัสไปรษณีย์ 70110  โทรศัพท์/ โทรสาร 032-201395   

E-mail:Forest_10_@hotmail.com 

Website: http://new.forest.go.th/ratchaburi10/th/ 
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 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 ฝ่ายการเงินและบัญช ี

 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 ฝ่ายสารสนเทศ 

 ศูนย์บริการประชาชน 

 

 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 ฝ่ายก าหนดเขตที่ดินป่าไม้ 

 ฝ่ายจัดการสิทธ์ิการใช้ที่ดินป่าไม้ 

 ฝ่ายส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 

 ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ)  

จ านวน 9 ศูนย์ 

- ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯ (เตรียมการ) ที่ 236    

ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ าภาชี จ.ราชบุรี 

- ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯ (เตรียมการ) ที่ 237   

ป่าเขาบิน จ.ราชบุร ี

- ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯ (เตรียมการ) ที่ 238   

ป่าวังใหญ่ ป่าแม่น้ าน้อย จ.กาญจนบุร ี

- ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯ (เตรียมการ) ที่ 239   

ป่าเขาช้างเผือก จ.กาญจนบุร ี

- ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯ (เตรียมการ) ที่ 240   

ป่าหนองโรง จ.กาญจนบุรี 

- ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯ (เตรียมการ) ที่ 241    

ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ จ.กาญจนบุร ี

- ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯ (เตรียมการ) ที่ 242  

ป่าเขาท่าละเมาะ จ.กาญจนบุร ี

- ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯ (เตรียมการ) ที่ 243 

ป่าองคพ์ระ ป่าเขาพุระก า และเขาห้วยพลู จ.สุพรรณบุร ี

- ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯ (เตรียมการ) ที่ 244  

ป่าห้วยขมิน้ ป่าพุน้ าร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.

สุพรรณบุรี 

 

 

 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 ฝ่ายปลูกป่า 

 ฝ่ายเพาะช ากล้าไม้ 

 สถานีเพาะช ากล้าไม้ จ านวน 3 สถาน ี

- สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดกาญจนบุร ี

- สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี 

- สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพุทธมณฑล 

 

 

 

 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 

 

 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 ฝ่ายป้องกันรักษาป่า 

 ฝ่ายอนุญาต 

 ฝ่ายควบคุมไฟป่า 

 หน่วยป้องกันรักษาป่า จ านวน 9หน่วย 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.2 (บ่อหวี) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.3 (พุยาง) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.4 (โป่งกระทิง) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4(อู่ล่อง) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.5(ซองกาเลีย) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.10 (ห้วยน้ าขาว) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.12 (สะพานลาว) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1(ด่านช้าง) 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.2(ห้วยขนุน) 

 

 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครปฐม 

 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการ 

 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุร ี

 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี 

 

 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

 ฝ่ายถ่ายทอดและเผยแพรว่ิชาการป่าไม้ 

 

โครงสร้างการบริหารของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10(ราชบุรี) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10  (ราชบุร)ี 

ส่วนจัดการป่าชุมชน ส่วนอ านวยการ 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟ

ป่า 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

ศูนย์ป่าไมจ้ังหวัด จ านวน 5

จังหวัด 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

กลุ่มโครงการพระราชด าริและกิจการ

พิเศษ 

ส่วนส่งเสริมการปลูก

ป่า 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

ที่ 245 ป่าเขาตะโกปดิทองและป่า

เขาเพชรน้อย จ.สุพรรณบุรี 
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

แผนผังผู้บรหิารส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

นายสมหวัง  หวังเศรษฐกุล 

ป่าไม้จังหวัดนครปฐม 

นายนเรศ สุรชีวะ 

ป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการ 

นายศรศักดิ์  วริิยะเอกกูล 

ผู้อ านวยการ 

ส่วนอ านวยการ 

นายองครักษ์  ฤทธิ์รุฒม ์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกัน 

รักษาป่าและควบคุมไฟ

ป่า 

นายอชิระ ณ นคร 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกัน 

รักษาป่าและควบคุมไฟ 

นายขวัญชัย  ยอดเมือง 

ผู้อ านวยการ 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้

นายสรศักดิ์  จันทร์สว่าง 

ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี 

นายประเสริฐ  ม่วงอยู่ 

ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายพัฒนะ  ศริิมัย 

ป่าไม้จังหวัดราชบุร ี

นายประทปี  เอกฉันท์ 

หัวหน้ากลุ่มโครงการ

พระราชด าริและกิจการพิเศษ 

นางสาวศิริพร บ ารุงศิลป์ 

หัวหน้ากลุ่มวจิัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

นายนริศ  อาจธัญกรณ ์

ผู้อ านวยการ 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

นายชุมพล  เหมหงษา 

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)มีอัตราก าลังเจ้าหนา้ท่ีท้ังหมด ..236.. นายปฏิบัติงานประจ าส่วน/

ศูนย์/หนว่ยฯ ต่างๆ ดังนี้ 

ตารางอัตราก าลังเจ้าหนา้ท่ี ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา รวม 

1. ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 

2. ส่วนอ านวยการ 4 5 13 2 24 

3. ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 8 - 8 - 16 

4. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 8 20 56 39 123 

5. ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 8 - 8 - 16 

6. ส่วนจัดการป่าชุมชน 4 - 4 - 8 

7. ศูนย์ไม้จังหวัดราชบุรี - - 2 - 2 

7. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครปฐม 1 - 4 - 5 

8. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการ 1 3 2 - 6 

9. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี 1 1 10 - 12 

10. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุร ี 1 2 20 - 23 

รวม 37 31 127 41 236 

 

 

พื้นที่รับผดิชอบ 

ดูแลรับผิดชอบพืน้ท่ี 5 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรปราการ มีพืน้ท่ีป่า

สงวนแหง่ชาติ ตามกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้ ในท้องท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 29 ป่า 

คิดเป็นพืน้ท่ีประมาณ 6,975,969.02 ไร่ ดังนี ้

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

 จังหวัดราชบุรี  จ านวน 7ป่า  พืน้ท่ี 1,136,381.25 ไร่  

จังหวัดสุพรรณบุรี   จ านวน 7ป่า  พืน้ท่ี 825,102.52 ไร่  
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ส่วนที่ 

2 
สรุปแผนงานและการใช้จ่ายเงนิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สรุปผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 

กิจกรรม 

 งบประมาณ  

 รวม   เบิกจ่ายรวม   เหลือ  

 % 

เบิกจ่าย  งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน เงินนอกฯ 

งบประมาณทั้งส้ิน 18,585,497.00 20,165,950.00 2,002,500.00   -    40,753,947.00 40,148,205.65  605,741.35  99.86  

1. แผนงานที่ 1 รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไข

ปัญหาที่ดินท ากิน 

          

17,724,397.00  

        

19,889,740.00  

         

2,002,500.00  

                 

-    

         

39,616,637.00  

           

39,011,188.29  

             

605,448.71  

            

99.86  

1.1 ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ           

14,043,642.00  

         

9,237,500.00  

            

660,000.00  

                 

-    

          

23,941,142.00  

          

23,918,730.35  

               

22,411.65  

            

99.86  

1.) กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า                 

 - กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  10,387,342.00   -                      -             -    10,387,342.00  10,373,134.39     14,207.61      99.86  

2.) กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม ้                 

 - กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้     728,000.00                    -                       -                -         728,000.00     727,998.84            1.16     100.00  

 - กิจกรรมจัดท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ      536,100.00                    -                       -                -        536,100.00     536,056.09          43.91      99.99  

3.) กิจกรรมหลักปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธิ ์                 

 - กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

       31,500.00                    -         660,000.00              -        691,500.00      691,500.00               -      100.00  

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กิจกรรม 

 งบประมาณ  

 รวม   เบิกจ่ายรวม   เหลือ  

 % 

เบิกจ่าย  งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน เงินนอกฯ 

 - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้      191,800.00                    -                       -                -        191,800.00      191,794.49           5.51    100.00  

4.) กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม ้                 

 - กิจกรรมสวนป่าเดิม 2-6                    -     2,471,000.00                     -                -      2,471,000.00  2,466,560.00    4,440.00     99.82  

 - กิจกรรมสวนป่าเดิม 7-10                    -    1,845,600.00                     -                -     1,845,600.00  1,845,560.00         40.00     100.00  

 - กิจกรรมสวนป่าเดิม (แนวกันไฟ)                    -       157,500.00                     -                -        157,500.00     156,813.00        687.00      99.56  

 - กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง (แนวกันไฟ)                    -        30,000.00                     -                -          30,000.00       30,000.00               -       100.00  

 - กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 2-6                    -       200,000.00                     -                -         200,000.00     200,000.00               -       100.00  

 - กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 7-10                    -        576,000.00                     -                -         576,000.00      576,000.00               -       100.00  

 - กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (แนวกันไฟ)                    -        25,000.00                     -                -          25,000.00       24,600.00        400.00       98.40  

 - กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป)      102,000.00   2,092,500.00                     -                -     2,194,500.00   2,194,319.10        180.90       99.99  

 - กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว (จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่)                -     1,110,000.00                     -                -      1,110,000.00    1,109,710.00        290.00     99.97  

 - กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ด้วยถาดระบบ

รากลอย) 

                   -       144,000.00                     -                -        144,000.00     143,949.00          51.00      99.96  

 - กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ด้วยถาดระบบ

รากลอย) 

                   -      585,900.00                     -                -        585,900.00    585,900.00              -       100.00  

 - กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าเอกชน    238,000.00                    -                       -                -       238,000.00    237,985.95         14.05      99.99  

5.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม ้                 

 - กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองคก์รและเครือข่ายแบบบูรณาการ       41,000.00                    -                       -                -          41,000.00        40,760.00        240.00      99.41  

 - กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา        60,000.00                    -                       -                -          60,000.00      59,760.00       240.00     99.60  

 - กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน       105,000.00                    -                       -                -         105,000.00      104,999.47          0.53    100.00  

 - กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน       50,000.00                    -                       -                -         50,000.00      49,999.00           1.00    100.00  

 - กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมากจากพระราชด าริ       55,000.00                    -                       -                -         55,000.00     55,000.00              -      100.00  
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กิจกรรม 

 งบประมาณ  

 รวม   เบิกจ่ายรวม   เหลือ  

 % 

เบิกจ่าย  งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน เงินนอกฯ 

6.) กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม ้

 - กิจกรรมอ านวยการงานประชาสัมพันธ์        10,000.00                    -                       -                -          10,000.00       10,000.00               -      100.00  

 - กิจกรรมอ านวยการส านักแผนงานและสารสนเทศ      854,300.00                    -                       -                -        854,300.00    854,268.33          31.67    100.00  

 - กิจกรรม อนก. ส านักแผนฯ (คา่สาธารณูปโภค) ศูนย์ฯ 10        15,600.00                    -                       -                -          15,600.00        15,600.00              -       100.00  

 - กิจกรรม อนก. ส านักแผนฯ (คา่สาธารณูปโภค) ส่วนจัดการที่ดิน        20,000.00                    -                       -                -         20,000.00       20,000.00               -       100.00  

 - กิจกรรม อนก. ส านักแผนฯ (คา่สาธารณูปโภค) สถานีเพาะช า         46,000.00                    -                       -                -          46,000.00       46,000.00               -       100.00  

 - กิจกรรม อนก. ส านักแผนฯ (คา่สาธารณูปโภค) หน่วยป้องกันรักษาป่า         48,000.00                    -                       -                -          48,000.00       48,000.00               -       100.00  

 - กิจกรรมบรกิารประชาชน         35,000.00                    -                       -                -         35,000.00       34,998.00          2.00     99.99  

 - กิจกรรมบรกิารด้านการอนุญาต       159,000.00                    -                       -                -         159,000.00     158,149.90       850.10      99.47  

 - กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ GPS       110,000.00                    -                       -                -         110,000.00      109,902.74         97.26      99.91  

 - กิจกรรมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ป่าไม้         70,000.00                    -                       -                -          70,000.00       69,417.05       582.95       99.17  

7) กิจกรรมหลักพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม ้                             -          

 - กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้      150,000.00            150,000.00      149,995.00          5.00    100.00  

1.2 โครงการที่ 2 ปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ย่ังยืน      2,163,900.00     5,519,600.00       1,342,500.00                -      9,026,000.00     8,722,422.63   303,577.37       96.64  

1.) กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า                 

 - กิจกรรมจัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า      707,200.00   3,898,000.00                     -                -     4,605,200.00    4,374,404.00  230,796.00      94.99  

 - กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน (แนวกันไฟ)                    -      150,000.00                     -                -        150,000.00     149,850.00       150.00      99.90  

 - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาไฟป่า                    -      500,000.00                     -                -        500,000.00     489,000.00   11,000.00      97.80  

2.) กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า                             -          

 - กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง     400,000.00                    -                       -                -        400,000.00    338,379.29   61,620.71      84.59  

3.) กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม                             -          

 - กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)       214,600.00       78,800.00                     -                -        293,400.00      293,400.00              -       100.00  
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กิจกรรม 

 งบประมาณ  

 รวม   เบิกจ่ายรวม   เหลือ  

 % 

เบิกจ่าย  งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน เงินนอกฯ 

4.) กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ                             -          

 - กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน      804,500.00                    -       1,342,500.00              -       2,147,000.00   2,146,989.34          10.66     100.00  

 - โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่ป่าเศรษฐกิจ        37,600.00    892,800.00                     -                -        930,400.00      930,400.00               -      100.00  

1.3 โครงการที่ 3 จัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็น

ธรรม 

     1,516,855.00    5,132,640.00                        -                  -       6,649,495.00    6,370,035.31  279,459.69       95.80  

1.) โครงการส ารวจการถือครองเพื่อการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่ากไม้ถาวร        813,300.00                     -                         -                  -          813,300.00       813,298.91            1.09      100.00  

2.) โครงการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ 

        112,200.00                     -                         -                  -           112,200.00        111,562.45       637.55       99.43  

3.) โครงการบริการด้านการอนุญาตและตรวจสอบการปฏิบัติงานเงื่อนไข                 

 - กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ      226,055.00                    -                       -                -        226,055.00    209,086.00   16,969.00      92.49  

 - กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เขาท าประโยชน์ในพืน้ที่

ป่าสงวนฯ 

     288,000.00                    -                       -                -       288,000.00      26,490.00  261,510.00       9.20  

 - กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ฯ        11,700.00                    -                       -                -          11,700.00       11,657.95         42.05      99.64  

 - กิจกรรมโครงการจัดการที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)       65,600.00                    -                       -                -         65,600.00      65,600.00               -       100.00  

 - โครงการที่กรมชลประทานได้รับอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตพืน้ที่ป่าสงวน

แห่งชาติ 

            -    5,132,640.00                     -                -     5,132,640.00  5,132,340.00       300.00     99.99  

2. แผนงาน ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

        190,000.00      276,210.00                       -                  -           466,210.00      466,073.00          137.00       99.97  

2.1 โครงการที่ 1 ความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

         190,000.00       276,210.00                       -                  -           466,210.00      466,073.00          137.00       99.97  

1.) กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ                  

 - กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ (เพาะช ากล้าไม้

ทั่วไป) 

                   -       276,210.00                     -                -        276,210.00      276,113.00          97.00      99.96  
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กิจกรรม 

 งบประมาณ  

 รวม   เบิกจ่ายรวม   เหลือ  

 % 

เบิกจ่าย  งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน เงินนอกฯ 

2.) กิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ         190,000.00                      -                        -                    

-    

       190,000.00        189,960.00           40.00        99.98  

3. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ 

       536,100.00                    -                      -                  -           536,100.00        535,973.44         126.56        99.98  

3.1 โครงการที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

         536,100.00                      -                        -                    

-    

       536,100.00        535,973.44          126.56      99.98  

1.) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน (70-707)          536,100.00                      -                        -                   -           536,100.00        535,973.44         126.56        99.98  

4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยด้านป่าไม้          135,000.00                      -                        -                    

-    

      135,000.00        134,970.92           29.08       99.98  

4.1 ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้งานวิจัยป่าไม้          135,000.00                      -                        -                    

-    

       135,000.00        134,970.92          29.08       99.98  

1.) กิจกรรมหลักพัฒนางานวจิัยด้านป่าไม้                 

 - กิจกรรมวนวัฒวิจัย        15,000.00                  -                    -                 -          15,000.00        14,999.52          0.48     100.00  

 - กิจกรรมพัฒนาจัดการผลผลิตสวนป่า       120,000.00                    -                      -                 -        120,000.00      119,971.40       28.60      99.98  

 



  

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ผลการปฏบิัติงาน 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 

 
 

 ปฏิบัติงานด้านธุรการท่ัวไปงานสารบรรณ งานการเจ้าหนา้ท่ี งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ

ของส านัก 

 ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของส านัก 

 ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ ์สารสนเทศ และการสื่อสารของส านัก 

 ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของส านัก 

 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้าราชการ   4 คน 

ลูกจ้างประจ า   5 คน 

พนักงานราชการ   13 คน 

พนักงานจ้างเหมา   2 คน 

รวม    24 คน 

 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที ่

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ 

..ส่วนอ ำนวยกำร.. 

ส่วนอ านวยการ 
นายศรศักด์ิ วิริยะเอกกูล 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 
นางสาวคนาง นพรัตน์ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
นางสาวปรางรัตน์ อิทธโยภาสกุล 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางสาวปิยมาศ เรืองพุ่ม 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายสารสนเทศ 
นางสาวปรางรัตน์ อิทธโยภาสกุล 

หัวหน้าฝ่ายฯ (อีกหน้าที่หน่ึง) 

ศูนย์บริการประชาชน 
นางสาวปรางรัตน์ อิทธโยภาสกุล 
หัวหน้าศูนย์ฯ (อีกหน้าที่หน่ึง) 
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และการเจ้าหนา้ท่ีของส่วนและส านัก 

 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 ด าเนินการเกี่ยวขับการเงิน บัญชี พัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานท่ี และเงิน

สวัสดกิารของทางราชการทุกประเภทของส านัก 

 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 วเิคราะห ์และจัดท าแผนและงบประมาณของส านัก   

 ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักส่งกรมป่าไม้ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 วางแผน จัดระบบการส ารวจ และประสานการจัดเก็บข้อมูลของส านัก และเป็นศูนย์ข้อมูลของหนว่ยงาน

ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ 

 ดูแลระบบเครือข่ายของหนว่ยงานใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธภิาพ 

 ถ่ายทอดความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดตอ่ ณ ศูนย์บริการประชาชนใหส้ามารถสอบถาม ขอทราบ

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจและความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพรบ.ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ศูนย์บรกิารประชาชน 

ฝ่ายสารสนเทศ 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ฝ่ายการเงินและบัญชี / พัสด ุ

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 รับเรื่องร้องทุกข ์ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลอื การแจ้งเบาะแสท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ

ของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องใหห้นว่ยงานเจ้าของเรื่องรับไปด าเนินการตามข้ันตอนของแต่ละหนว่ยงาน 

 ด าเนินการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในทุกช่องทาง ใหเ้กิด

ความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.1 หนังสือของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)  

 หนังสือรับ  จ านวน  18,630 เรื่อง 

 หนังสือส่ง  จ านวน   3,829 เรื่อง 

1.2 งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 

 เลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า  จ านวน  2 ครั้ง/ บันทึก กพ. 7 

 ประเมินเลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการ  จ านวน  1 ครั้ง 

 ขอมีบัตรประจ าตัว 78 ครั้ง  

- ข้าราชการ  จ านวน  14 ครั้ง และพนักงานราชการ จ านวน 64 ครั้ง 

 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน  จ านวน 54 ครั้ง 

 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) ใหเ้ป็นปัจจุบันสม่ าเสมอ 

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 ตรวจสอบใบส าคัญคู่จา่ยของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) จ านวน 2,210 ใบส าคัญ 

 ด าเนินการเบิกจ่าย จ านวน 3,368 ใบส าคัญ  ดังนี ้

- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  จ านวน 2,210 ชุด  

- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี  จ านวน 1,158 ชุด  

 เบิกจ่ายในระบบ GFMIS (ฎีกา) จ านวน 3,084 ฎีกา  

 เบิกเงินสวัสดิการ จ านวน 50 เรื่อง ดังนี้ 

- ค่ารักษาพยาบาล  จ านวน 16 เรื่อง  

- เกี่ยวกับการศกึษาบุตร จ านวน 23 เรื่อง  

- ค่าเช่าบ้าน   จ านวน 11 เรื่อง  

 

 

สรุปผลการด าเนินงานของส่วนอ านวยการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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3. ฝ่ายพัสดุ 
 ด าเนินการจัดซือ้/ขอจัดจ้าง จ านวน 231 เรื่อง ดังนี้ 

- วธิตีกลงราคา   จ านวน  224 เรื่อง   

- วธิสีอบราคา   จ านวน     7 เรื่อง 

 จัดท าใบสั่งซือ้/จ้าง/เช่า  จ านวน  74 เรื่อง 

 จัดท าเอกสารการส่งคืนเงินหลักประกันสัญญา  จ านวน  12 ราย 

 จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุ  จ านวน 1 เรื่อง 

 

4. ฝ่ายสารสนเทศ 
 กิจกรรมครูป่าไม้ดา้นฟื้นฟู จ านวน 6 โรงเรียน  

 ตรวจติดตามระบบสารสนเทศ จ านวน 3 จังหวัด  

5. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 จัดท าค าของบประมาณ ประจ าปี 2560 

 จัดท าแผนปฏิบัติงานและการใช้จา่ยเงินงบประมาณประจ าปี 2559(ปม 101 – 104) 

 รวบรวมผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณ ประจ าปี 2559และรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ทราบ 

 รวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2559 ใหก้รมป่าไม้ และหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ตรวจสอบใบส าคัญขอเบิกจ่าย  จ านวน 400 ชุด 

 จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ จ านวน 1 เล่ม 

 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง (รอบ 6,9,10 และ 12 เดือน) จ านวน 4 ครั้ง 

6. ศูนย์บรกิารประชาชน 

 

สรุปข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

ปงีบประมาณ พ.ศ. เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2553 1 1 - 

2554 3 3 - 

2555 13 12 1 

2556 15 13 2 

2557 25 15 10 

2558 19 18 1 

2559 25 26 -1 

รวม 101 88 13 

 

                                                                            



 
16 
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7. ภารกิจอื่นๆ 

นโยบาย ลด คัด แยก ขยะ – Big cleaning Day 

 

 

จัดพิธีลงนามถวายอาลยั  วนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ ๑๐ ราชบุรี จดัพิธีลงนามถวายอาลยั แด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ 
ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ ๑๐ (ราชบุรี) โดยมี ผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ ๑๐ (ราชบุรี)(นายสมชาย เปรม
พาณิชยนุ์กูล)เป็นประธานกล่าวน าถวายอาลยั พร้อมดว้ย ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการในสังกดัส านกัจดัการ
ทรัพยากรป่าไมท่ี้ ๑๐ (ราชบุรี) 
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กจิกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารด้านป่าไม้ “ครูป่าไม้”  ด าเนนิการแล้ว จ านวน 6 โรงเรียน 
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 ศึกษาวเิคราะห์ เพื่อก าหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนนิการอนุรักษ์และพัฒนาพืน้ที่ป่าใน

ความรับผิดชอบของกรมป่าไม ้

 สง่เสริมและสนับสนุนการปลูกป่าในที่ดินของรัฐและการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินของเอกชนในรูปสหกรณ์

สวนป่า และการปลูกป่าเศรษฐกิจในทุกรูปแบบ รวมทั้งการด าเนนิงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

 ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนารูปแบบการเพาะช ากล้าไม้การขยายพันธ์ุไม้สง่เสริมและประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนคิการเพาะช ากล้าไม้แก่หนว่ยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

 ศึกษาวเิคราะห์ เพื่อด าเนนิการเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ 

 ปฏิบัตงิานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือไดร้ับมอบหมาย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ล าดับที่ 

 

ช่ือหน่วยงาน 

จ านวน 

ข้าราชการ 

(คน) 

ลูกจ้างประจ า 

(คน) 

พร. 

(คน) 

TOR 

(คน) 

รวม 

(คน) 

1 ประจ าส่วนฯ 9 - 11 - 20 

2 สถานีเพาะช ากล้าไม้ จ.กาญจนบุร ี 1 1 3 - 5 

3 สถานีเพาะช ากล้าไม้ จ.สุพรรณบุร ี 1 1 3 - 5 

4 สถานีเพาะช ากล้าไม้พุทธมณฑล 1 - 1 - 2 

รวม 12 2 18 - 32 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที ่

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ 

..ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า.. 

ฝ่ายปลูกป่า 
นายชุมพล เหมหงษา 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายกนต์ธี เหลืองไพโรจน์ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายเพาะช ากล้าไม้ 
นายประทีป เอกฉันท์ 

หัวหน้าฝายฯ 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
นายนริศ  อาจธัญกรณ์ 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
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หน้าท่ีรับผิดชอบ 

 ปฏิบัตงิานธุรการ งานสารบรรณ 

 จัดท าแผนงานและงบประมาณ  จัดท าแผนปฏิบัตกิารและแผนการใช้จา่ยงบประมาณและจัดท า

รายงานผลการปฏิบัตงิาน 

 ตดิต่อประสานงาน และปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรืองานที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 

 ปฏิบัตงิานปลูกป่า ฟื้นฟูป่าทุกรูปแบบ รวมทั้งการดูแลป้องกันรักษาสวนป่าในความรับผิดชอบ 

โดยอาศัยกฎหมายว่าดว้ยป่าไม้ กฎหมายว่าดว้ยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

 สนับสนุน สง่เสริมให้มีการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพืน้ที่ป่าทุกรูปแบบ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและการยังชีพ 

 สนับสนุน สง่เสริม การรวมกลุม่ในรูปสหกรณ์ในการประกอบอาชีพด้านป่าไม้ 

 สนับสนุน สง่เสริม การพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์และสวนป่าให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ชุมชน 

 สง่เสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่า และบ ารุงสวนป่า แก่ภาคเอกชน 

ประชาชน และหนว่ยงานของรัฐ 

 ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรืองานที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 

 ปฏิบัตงิานดา้นเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป กล้าไม้มีค่า และกลา้ไม้มงคล เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน 

องค์กรเอกชน และหนว่ยงานภาครัฐ 

 พัฒนาการเพาะช ากล้าไม้ที่มีคุณภาพดี 

 สง่เสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ การขยายพันธ์ไม้แก่

ภาคเอกชน ประชาชน และหนว่ยงานของรัฐ 

 ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรืองานที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

 

ฝ่ายเพาะช ากล้าไม้ 

ฝ่ายปลูกป่า 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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กิจกรรมและโครงการที่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559 ตามแผนงานอนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิผลผลติที่ 1 พืน้ที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้ แบ่งเป็น 17 กิจกรรม

ย่อย ดังนี ้

1. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

2. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อสง่เสริมความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ 

3. กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลติสวนป่า 

4. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ 

5. กิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 

6. กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดมิ 

7. กิจกรรมโครงการที่กรมชลประทานไดร้ับอนุญาตเขา้ใช้ประโยชน์ 

8. กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการมาตรา 25 

9. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

10. กิจกรรมโครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดนิ 

11. กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พน้การบ ารุง 

12. กิจกรรมวันตน้ไม้ประจ าปีของชาติ 

13. กิจกรรมวันรักตน้ไม้ประจ าปีของชาติ 

14. กิจกรรมเขา้ร่วมคัดเลือกเกษตรกรดเีดน่แห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า 

15. กิจกรรมตรวจสอบการท าไม้ออกจากสวนป่า 

16. โครงการสง่เสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่ป่าเศรษฐกิจ 

17. ภารกิจอื่น ๆ 

 

 

 
 

 

พื้นที่ด าเนินงาน 
 

 1.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี 

 2.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี 

 3.สถานีเพาะช ากล้าไม้พุทธมณฑล 

 

กจิกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียว 

สรุปผลการด าเนินงานของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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ผลการด าเนนิงาน 
 

ตารางผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวของสถานีเพาะช ากล้าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 

ชนดิกล้าไม้ จ านวน 

1. เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 750,000  กล้า 

2. เพาะช ากล้าไม้ขนาดใหญ่ 150,000  กล้า 

3. เพาะช ากล้าไม้ระบบรากลอย 72,000  กล้า 

รวม 972,000  กล้า 
 

 

 ภารกิจหลัก 
 

ล าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน 

1 เพาะช ากล้าไม้เพื่อสง่เสริมความรว่มมือเครอืข่ายภาครัฐ  

 -เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป  99,000 กล้า 

2 พัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า   

 -ส ารวจการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ  160 ราย 

    1,8457.63 ไร่ 

3 สง่เสริมอาชีพดา้นป่าไม้   

 -ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  140 ราย 

    210,000 กล้า 

4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน   

 -ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน/ข้อมูลก าลังผลติไมข้องสมาชกิ

สหกรณ์  

80 ราย 

1,030-0-00 ไร่ 

5 บ ารุงรักษาสวนป่าเดมิ     

 -บ ารุงป่า    7,250 ไร่ 

6 โครงการที่กรมชลประทานได้รับอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์   

 -บ ารุงป่า 5,032 ไร่ 

 

 

 



 

23 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

ล าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน 

7 กิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนที่โครงการมาตรา 25  

 - บ ารุงป่า 164 ไร่ 

8 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน   

 - บ ารุงป่า 1,400 ไร่ 

9 ดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง  

 - จัดท าแนวกันไฟ 6 กม. 

10 กิจกรรมวันต้นไมป้ระจ าปีของชาติ  1 ครัง้  
11 กิจกรรมวันรักต้นไมป้ระจ าปีของชาติ  1 ครัง้  
12 เข้าร่วมคัดเลอืกเกษตรกรดเีดน่แห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวน

ป่า  
1 ครัง้  

13 ตรวจสอบการท าไมอ้อกจากสวนป่า  

 - ตรวจตามค าสั่งกรมป่าไมท้ี่ 1060  13 ครัง้ 

 - ตรวจสอบการท าไมใ้นสวนป่าฯ  (โครงการที่ ๒ – ๕) 

ตรวจ 10%  

8 ครัง้ 

 - แจ้งตัดโค่น  3 ครัง้ 

 - ขออนุญาตท าไม้และยกเว้นการตีตราไมยู้คาลปิตัสออก

จากสวนป่า  

4 ครัง้ 

 - การอนุญาตไมแ้ละของป่าตาม พรบ.ป่าไม ้พ.ศ. 2484 

และ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2407   

100 ไร่ 

18 

โครงการสง่เสริมการปลูกต้นไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 

1,600 ไร่ 

320,000 กล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 ผลการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 

 

ล าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รหัส 10930   

 - บ ารุงป่า 79-0-69 ไร่ 

2 CSR โครงการพิเศษ รหัส 00927   

 - ปลูกป่าทั่วไป 150 ไร่ 

3 ปลูกและบ ารุงป่า รหัส 00927  

 - บ ารุงป่า 126 ไร่ 

4 ปลูกและบ ารุงป่า รหัส 00927  

 - บ ารุงป่า 126 ไร่ 

5 ปลูกป่าทั่วไป รหัส 00770  

 - ปลูกป่าทั่วไป 2,400 ไร่ 

6 ปลูกป่าทั่วไป รหัส 00930  

 - ปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ 

7 โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าในพ้ืนที่ตรวจยดื รหัส 00906  

 - บ ารุงป่า 200 ไร่ 

 

 

สรุปผลการปลูกป่าของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 

งานงาน ผลการปฏิบัติงาน 

  1. ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  4,200  

  2. ตามการปฏิบัติงานอื่นๆท่ีส าคัญ  150  

รวม รวม  44,,335500   
 

 

 

 



 

25 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 

.

 
 

 



 

26 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 

1. จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณของส่วน 

และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

  2. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ด าเนินคดี และกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิด ประสาน 

ติดตามสถานการณ์เพื่อการหยุดย้ังการท าลายป่าไม้ 

  3. ปฏิบัติ งานด้านการป้องกันรักษาป่า โดยการมีสว่นร่วมของประชาชน 

  4. ด าเนินการเกี่ยวกับการใหบ้ริการด้านป่าไม้  การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือ

รับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายวา่ด้วยป่าไม้ กฎหมายวา่ด้วย 

ป่าสงวนแหง่ชาติ กฎหมายวา่ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

  5. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

นายอชิระ ณ นคร 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายณัฐวุฒิ แก่นนาค 

ฝ่ายควบคุมไฟป่า 

นายณัฐวุฒิ แก่นนาค 
 

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 

นายณัฐวุฒิ แก่นนาค 

 

ฝ่ายป้องกันรักษาป่า 

นายณัฐวุฒิ แก่นนาค 

 

หน่วยป้องกันรักษาป่า 

1. หน่วยฯ กจ.4(อู่ล่อง)               :   นายบุญชิต  คงชาตรี 

2. หน่วยฯ กจ.5(ซองกาเลีย)         :  นายศุภศิษฎ  ม่วงมาลี 

3. หน่วยฯ กจ.10(ห้วยน้ าขาว)       :   นายอ านาจ  พัชระกุล 

4. หน่วยฯ กจ.12 (สะพานลาว)      :   นายบุญชิต  คงชาตรี 

5. หน่วยฯ สพ.1 (ด่านช้าง)           :    นายอนันต์  โพธ์ิพันธ์ุ 

6. หน่วยฯ สพ.2 (ห้วยขนุน)          :    นายบรรพต  พุ้มน้ าเย็น 

7. หน่วยฯรบ.2 (บ่อหวี)                

8. หน่วยฯ รบ.3 (พยุาง)               :   นายสุชาติ  บัวบาง 

9. หน่วยฯ รบ.4 (โป่งกระทิง)          

 

..ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า.. 



 

27 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

(1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน 

(2)จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณของส่วน 

และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งส านัก 

(3) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

(1) ปฏิบัติงานคุ้มครองพืน้ท่ีป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพืน้ท่ีป่า 

(2) ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาพืน้ท่ีป่า การร้องเรียน ตลอดจนการด าเนินการ

เกี่ยวกับคดี การติดตามผลการด าเนินคดีด้านป่าไม้ 

(3) ปฏิบัติการข่าว ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับย้ังการบุกรุกท าลายป่า และประสาน

ความร่วมมือในการป้องกันรักษาพืน้ท่ีป่า 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการใหบ้ริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือ

รับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายวา่ด้วยป่าไม้ กฎหมายวา่ด้วยป่าสงวนแหง่ชาติ กฎหมายวา่ด้วยเลื่อยโซ่

ยนต์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(5) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

  

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

(1) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า 

(2) เสริมสร้างการมีสว่นร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ ์และรณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการ

เกิดไฟป่า 

(3) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

  ด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า งานด้านการเสริมสร้างการมีสว่นร่วมในการ

ควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ ์รณรงค์ทุกรูปแบบเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม 

ฝ่ายควบคุมไฟป่า 

ฝ่ายป้องกันรักษาป่า 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 



 

28 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัด มีจ านวน 9หน่วยฯ ดังนี้ 

ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 4 หนว่ย ได้แก่   

1.หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.4(อู่ลอ่ง)   

2.หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.5(ซองกาเลีย) 

3.หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.10(หว้ยน้ าขาว) 

4.หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.12 (สะพานลาว) 

ท้องที่จังหวัดราชบุรี จ านวน 3 หนว่ย ได้แก่ 

1.หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี รบ.2 (บ่อหวี)   

2.หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ีรบ.3 (พุยาง)   

3.หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ีรบ.4 (โป่งกระทิง) 

ท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 2 หนว่ย ได้แก่ 

1.หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สพ.1 (ด่านช้าง) 

2.หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สพ.2 (หว้ยขนุน)  

 

 
 

มีอัตราก าลังทั้งสิ้น  130 ราย 

- ข้าราชการ 11 ราย 

- ลูกจ้างประจ า 20 ราย 

- พนักงานราชการ 60 ราย 

- พนักงานจ้างเหมา 39 คน 

 

 

 

  

อัตราก าลังเจ้าหน้าที ่



 

29 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ข้อมูลพื้นที่รับผดิชอบจังหวัดกาญจนบุร ี

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 

ล าดับ 

ที ่
ช่ือหน่วยป้องกันรักษาป่า 

ที่ตั้ง 
ช่ือป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484และท้องที่ต าบล, อ าเภอ, จังหวัด ที่ดูแลรับผิดชอบ 

เนื้อที่ป่า

รับผิดชอบ (กม.2) ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
พิกัด (UTM)(ชุด L 7017) 

E N 

1 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1(
ปัจจุบนัตดัโอนเป็นหน่วย
ปฏบิัติการพิเศษที1่3) 

ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุร ี 505395 1574677 - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ าน้อยท้องที่ ต.ไทรโยค ต.วัง

กระแจะ ต.บ้องตี ้ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

- พืน้ที่อ่ืน ๆ ท้องที่ ต.ไทรโยค ต.ท่าเสาต.วังกระแจะ ต.บ้องตี ้ต.ลุ่มสุม อ.

ไทรโยค ต.ช่องสะเดา อ.เมืองฯ ต.หนองเป็ดต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์จ.

กาญจนบุร ี

722.00 

2 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ.2 

(ปัจจุบนัตดัโอนเป็นหน่วย
ปฏบิัติการพิเศษที1่6) 

หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุร ี 537530 1620552  - ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤๅษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่สอง ท้องที่ ต.

เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ต.สมเด็จเจริญ  อ.หนองปรอื จ.กาญจนบุร ี

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโรงงานกระดาษแปลงที่หกท้องที่ ต.เขาโจด ต.นา

สวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุร ี

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี ท้องที่ ต.นาสวนต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ ต.

สมเด็จเจริญ ต.หนองปรอื ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรอืต.หลุมรัง อ.บ่อ

พลอย จ.กาญจนบุร ี

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญท้องที่ อ.เลาขวัญ ต.วังไผ่ 

อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร ี

- ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องอินทรีย์ด้านตะวันออก อ.ห้วยกระเจา จ.

กาญจนบุร ี

- พืน้ที่อ่ืน ๆ ท้องที่ อ.ห้วยกระเจาอ.บ่อพลอย อ.เลาขวัญ อ.หนองปรอื ต.

เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุร ี

58.00 

 

145.00 

 

454.00 

 

 

553.00 

 

60.00 

 
 

*ในการตัดโอนเป็นหน่วยปฏบิัติการพิเศษนั้น เป็นแต่เพียงการโอนภารกิจ หน่วยงาน  พืน้ที่ และทรัพยากรการบรหิารของหน่วย แต่ไม่ได้โอนพืน้ที่รับผิดชอบให ้



 

30 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ล าดับ 

ที ่
ช่ือหน่วยป้องกันรักษาป่า 

ที่ตั้ง 
ช่ือป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484และท้องที่ต าบล, อ าเภอ, จังหวัด ที่ดูแลรับผิดชอบ 

เนื้อที่ป่า

รับผิดชอบ (กม.2) ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
พิกัด (UTM)(ชุด L 7017) 

E N 

3 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ.4  

(อู่ล่อง) 

ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุร ี 365626 1641258  - ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง ท้องที่ ต.

ปรังเผล อ.สังขละบุรตี.ท่าขนุน ต.ชะแล    อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าโจน ท้องที่ ต.ชะแลอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่สอง ท้องที่ ต.

ชะแล อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี 

- พืน้ที่อ่ืนๆ ท้องที่ต.นาสวน(ยกเว้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโรงงาน

กระดาษแปลงที่หก) อ.ศรีสวัสดิ์ต.ชะแล ต.ท่าขนุน(เฉพาะในเขตอุทยาน

แห่งชาติล าคลองงู) อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

299.00 

 

14.00 

4.00 

4 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.5 

(ซองกาเลีย) 

หนองลู สังขละบุร ี กาญจนบุร ี 442700 1678750  - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ท้องที่ต.หนองลู อ.สังขละบุร ีจ.

กาญจนบุร ี

- พืน้ที่อ่ืนๆ ท้องที่อ.สังขละบุรี(ยกเว้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระ

ฤาษีและป่าเขาบ่อแร่แปลงที่หนึ่งที่เป็นเขตรับผิดชอบของหน่วยฯ กจ.4)จ.

กาญจนบุร ี

203.00 

 

5 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  

กจ.10 (ห้วยน้ าขาว) 

บ้านเก่า เมืองฯ กาญจนบุร ี 517064 1535745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ าน้อยท้องที่    ต.ศรีมงคล อ.

ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัฎใหญ่และป่าเขาสูงท้องที่ ต.รางสาลี่ อ.ท่ามว่ง 

ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตีย้ จ.กาญจนบุร ี

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแสลงพัน ท้องที่ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.

กาญจนบุร ี

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองโรง ท้องที่ต.หนองโรง ต.ดอนตาเพชร ต.

พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระแท่นดงรัง ท้องที่ต.พระแท่น   อ.ท่ามะกา จ.

กาญจนบุร ี

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาละเพาะ ท้องที่ อ.ศรีสวัสดิ ์

จ.กาญจนบุร ี

 

 

21.00 

 

2.00 

 

28.00 

 

2.00 

 

10.85 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

ล าดับ 

ที ่
ช่ือหน่วยป้องกันรักษาป่า 

ที่ตั้ง 
ช่ือป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484และท้องที่ต าบล, อ าเภอ, จังหวัด ที่ดูแลรับผิดชอบ 

เนื้อที่ป่า

รับผิดชอบ (กม.2) ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
พิกัด (UTM)(ชุด L 7017) 

E N 

       - พืน้ที่อ่ืน ๆ ท้องที่ อ.เมือง(ยกเว้นต.ช่องสะเดา) อ.ด่านมะขามเตีย้ อ.

ท่ามว่ง อ.ท่ามะกา อ.พนมทวน  

ต.สิงห์ ต.ศรีมงคลอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 

 

6 หน่วยป้องกันรักษาป่าที ่

กจ.12 (สะพานลาว) 

นิคม

สหกรณ์ 

ทองผาภูมิ กาญจนบุร ี 472692 1624424  - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเขยง ท้องที่อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

  - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ท้องที่ต.ปิล็อก ต.ห้วยเขย่ง ต.ท่า

ขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี

- ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤๅษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง ท้องที่ 

ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุร ี

- พืน้ที่อ่ืน ๆ ท้องที่ ต.ด่านแม่แฉลบต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ ต.ลิ่นถิ่น ต.

หินดาด ต.สหกรณ์นิคมต.ท่าขนุน(ยกเว้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขา

พระฤๅษีและป่าเขาบ่อแร่แปลงที่หนึ่ง) ต.ห้วยเขย่ง ต.ปิล็อก อ.ทองผา

ภูมิ  จ.กาญจนบุรี 

19.00 

 

66.00 

 

25.00 
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ข้อมูลพื้นที่รับผดิชอบจังหวัดราชบุร ี

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 

ล าดับ 

ที ่
ช่ือหน่วยป้องกันรักษาป่า 

ที่ตั้ง 
ช่ือป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484และท้องที่ต าบล, อ าเภอ, จังหวัด ที่ดูแลรับผิดชอบ 

เนื้อที่ป่า

รับผิดชอบ (กม.2) ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
พิกัด (UTM)(ชุด L 7017) 

E N 

1 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 

(ปัจจุบนัตดัโอนเป็นหน่วย
ปฏบิัติการพิเศษที1่5) 

จอมบึง จอมบึง ราชบุร ี 566677 1506418  - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางด่านทับตะโก ท้องที่อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ าภาชี ด้านทิศเหนือ ท้องที่ อ.จอมบึง 

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบิน ท้องที่ อ.จอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากรวด เขาพลอง ท้องที่ อ.เมือง จ.ราชบุร ี

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซ าสาม ท้องที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองกลางเนิน ต.หินกอง อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี

- พืน้ที่อ่ืน ๆ ท้องที่ อ.เมืองฯ อ.โพธาราม อ.บ้านโป่ง อ.จอมบึง(ยกเว้น

เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ าภาชี ในท้องที่ ต.รางบัว) จ.ราชบุร ี

56.28 

181.41 

 

32.03 

7.66 

4.20 

0.27 

2 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.2 

(บ่อหวี) 

ตะนาว

ศรี 

สวนผ้ึง ราชบุร ี 530020 1490122 - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ าภาชี ด้านทิศเหนือ ท้องที่ ต.ป่า

หวาย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุร ี

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ าภาชี ด้านทิศใต้ ท้องที่ ต.ท่าเคย ต.

ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางด่านทับตะโก ท้องที่ ต.ป่าหวาย อ.สวนผ้ึง จ.

ราชบุร ี

- พืน้ที่อ่ืน ๆ ในท้องที่ อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

22.93 

 

132.06 

 

115.00 

 

 

 

 

*ในการตดัโอนเป็นหน่วยปฏบิัติการพิเศษนั้น เป็นแต่เพียงการโอนภารกิจ หน่วยงาน พืน้ที่ และทรัพยากรการบรหิารของหน่วย แต่ไม่ไดโ้อนพื้นที่รับผดิชอบให้ 



 

33 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

ล าดับ 

ที ่
ช่ือหน่วยป้องกันรักษาป่า 

ที่ตั้ง 
ช่ือป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484และท้องที่ต าบล, อ าเภอ, จังหวัด ที่ดูแลรับผิดชอบ 

เนื้อที่ป่า

รับผิดชอบ (กม.2) ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
พิกัด (UTM)(ชุด L 7017) 

E N 

3 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.3  

(พุยาง) 

ยางหัก ปากท่อ ราชบุร ี 564514 1466525 - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ าภาชี ท้องที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน ท้องที่ อ.ปากท่อ จ.

ราชบุร ี

- พืน้ที่อ่ืน ๆ ในท้องที่ อ.ปากท่อ อ.เมือง อ.ด าเนินสะดวก อ.บางแพ จ.

ราชบุร ี

143.45 

127.53 

4 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.4 

(โป่งกระทิง) 

บ้านบึง บ้านคา ราชบุร ี 552737 1472501  - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ าภาชี ท้องที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง อ.

บ้านคา จ.ราชบุรี 

- พืน้ที่อ่ืน ๆ ท้องที่ อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

375.13 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ข้อมูลพื้นที่รับผดิชอบจังหวัดสุพรรณบุร ี

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 

ล าดับ 

ที ่
ช่ือหน่วยป้องกันรักษาป่า 

ที่ตั้ง 
ช่ือป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484และท้องที่ต าบล, อ าเภอ, จังหวัด ที่ดูแลรับผิดชอบ 

เนื้อที่ป่า

รับผิดชอบ (กม.2) ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
พิกัด (UTM)(ชุด L 7017) 

E N 

1 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 

(ด่านช้าง) 

ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 573330 1639003  - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขม้ิน ป่าพุน้ าร้อนและป่าหนองหญ้าไทร อ.

ด่านช้าง อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโข้ง ต.บ้านโข้งต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.

สุพรรณบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทุ่งดินด าและป่าเขาตาเก้า ต.บ้านโข่ง ต.พลับ

พลาไชย ต.ดอนคา ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตะโกปิดทอง และป่าเขาเพชรน้อย ต.อู่ทอง 

ต.หนองโอ่ง ต.จระเข้สามพันอ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสักสระยายโสม ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.

สุพรรณบุรี 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งลานและป่าทุ่งคอกต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่

น้อง จ.สุพรรณบุรี 

- พืน้ที่อ่ืน ๆ ในท้องที่ อ.เดิมบางนางบวช อ.หนองหญ้าไซ อ.สามชุก อ.

ดอนเจดีย์ อ.อู่ทอง อ.สองพี่น้อง ต.หนองมะค่าโมง ต.วังคัน ต.ห้วยขม้ิน 

อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุร ี

509.70 

 

16.11 

 

34.00 

 

24.00 

 

0.71 

 

32.69 

2 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สพ.2 

(ห้วยขนุน) 

วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 541078 1648087 - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองคพ์ระ ป่าเขาพุระก าและป่าเขาห้วยพลู อ.ด่าน

ช้าง จ.สุพรรณบุรี 

- พืน้ที่อ่ืน ๆ ท้องที่ อ.เมือง อ.บางปลามา้ อ.ศรีประจันต์ ต.วังยาว ต.

องคพ์ระ ต.นิคมกระเสียวต.ด่านช้าง ต.ห้วยขม้ิน อ.ด่านช้าง จ.

สุพรรณบุรี 

385.52 



35 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

  

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 ส่วนป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงานตามแผนงาน

อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตท่ี 1 พืน้ท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการรวมทัง้สิน้ 5 กิจกรรม ดังนี ้

 

 

สรุปผลการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

 

จังหวัด 

คดีบุกรุกพื้นที่ป่า คดีไม้ 

จ านวน

คด ี

ผู้ต้องหา 
(คน) 

พื้นที่ถูกบุกรุก 
(ไร่) 

จ านวน

คด ี

ผู้ต้องหา 
(คน) 

ตรวจยึด 

ท่อน ปริมาตร แผ่น ปริมาตร 
กาญจนบุรี  88  27  13,947-2-59  33  28  405  112.201  1,068  20.381  
ราชบุรี  24  18  170-2-13  8  6  505  22.907  369  3.928  

สุพรรณบุรี  31  9  431-2-09  13  6  51  6.053  887  15.222  
นครปฐม  -  -  -  1  2  20  1.990  26,015  274.77  

สมุทรปราการ  -  -  -  1  3  93  3.224  -  -  
รวม 143  54  14,549-3-35  56  45  1,074  146.375  28,339  314.301  

จังหวัด 

คดีของป่า คดีอื่นๆ  

จ านวนคดี 
ผู้ต้องหา 

(คน) 

ของป่า 
ไผ่/รวก(ล า) 

จ านวนคดี 
ผู้ต้องหา 

(คน) 
รายการ  

กาญจนบุรี  3  11  6,100  -  -  -  

ราชบุรี  5  14  4,940  1  1  1  

สุพรรณบุรี  -  -  -  1  1  1  
นครปฐม  -  -  -  -  -  -  

สมุทรปราการ  -  -  -  -  -  -  
รวม 8  25  11,040  2  2  2  

สรุปผลการด าเนินงานของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 



36 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

ผลการปฏิบัติงานยุทธการทวงคืนผืนป่าท่ีถูกบุกรุกปลูกยางพารา 

 

จังหวัด 
เป้าหมาย 

(ไร่)  

ตรวจยึดพื้นที่ 

ด าเนินคดี 

ด าเนินการตามมาตรา 25 การร้ือ

ถอน  เสนอมาตรา 25  ปดิประกาศ  อุทรณ์  

คด ี ไร่ คด ี ไร่ คด ี ไร่ คด ี ไร่ คดี  ไร่  

กาญจนบุรี  34,724.31 71  12,153.40  8 1,368.02  1 24.14  - - -  -  

ราชบุรี  830.97 5  108.83  -  -  -  -  -  -  -  -  

สุพรรณบุรี  3,245.25 88  788.27  -  -  -  -  -  -  -  -  

นครปฐม  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

สมุทรปราการ  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

 

การบังคับใช้กฎหมายกรณี บ้านพักตากอากาศ/รีสอร์ท  

ท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

จ านวนบ้านพักตากอากาศ/รีสอร์ท    98  แห่ง 

 รวมเนือ้ที่ประมาณ   846-3-88  ไร่   

   - พบผู้ครอบครองและ    35  แห่ง 

                       อยู่ระหวา่งการตรวจสอบเอกสาร  

   - ไมพ่บผู้ครอบครอง    51  แห่ง   

   - ด าเนนิคดี     12  แห่ง 

 

 

 

 

 



37 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ตารางรายละเอียดการบังคับใช้กฎหมายกรณี บ้านพักตากอากาศ/รีสอร์ท  

ท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ท้องท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ล าดับ จัวหวัด/อ าเภอ 
จ านวน 

(แห่ง) 

เนื้อที ่

(ไร่) 

พบผู้ครอบครอง

และอยู่ระหว่าง

การตรวจสอบ

เอกสาร 

ไม่พบผู้

ครอบครอง 
ด าเนนิคด ี

1 จ. กาญจนบุรี 31 แห่ง 159 – 0 - 18 4 แห่ง 27 แห่ง - 

 อ.ไทรโยค 2 18- 1 -63    

 อ.ทองผาภูมิ 16 52 – 0 – 55    

 อ.สังขละบุรี 13 88 – 2 - 00    

2 จ. ราชบุรี 55 แห่ง 384 – 2 - 34 24 แห่ง 19 แห่ง 12 แห่ง 

 อ.เมือง 1 10 – 0 -24    

 อ.บ้านคา 29 98 – 1 – 81    

 อ.จอมบึง 1 12 – 3 – 33    

 อ.สวนผึ้ง 19 157 – 0 – 38    

 อ.ปากทอ่ 5 106 – 0 -58    

3 จ.สุพรรณบุรี 12 แห่ง 303 – 1 -36 7 แห่ง 5 แห่ง - 

 อ.ด่านช้าง 12 303 -1 -36    
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมด้านการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กิจกรรม  แผน  
ผลการปฏิบัติงาน  

ราชบุรี  กาญจนบุรี  นครปฐม  สุพรรณบุรี  สมุทรปราการ  

1. การตรวจสอบการขออนุญาตให้เข้าท า

ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่  
22  44  -  -  -  

2. ตรวจสอบและติดตามเงื่อนไขการ

อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่

ป่าไม ้  
22  3  -  21  -  

3. ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบ

กิจการดา้นการอุตสาหกรรมไมทุ้ก

ประเภท   
-  1  4  -  4  

4. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไมทุ้ก

ประเภท  
  

430  
150  52  73  100  201  

5. ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้สัก ไม้

ยาง ไมพ้ะยูง ไมชิ้งชันฯ ในที่ดิน

กรรมสทิธิ์หรือสทิธิครอบครอง   
2  -  3  -  -  

6. ตรวจวัดประทับตรา  
 

1  -  -  -  -  

7. ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต

ให้เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาติ (คทช.)  

 1 -  -  -  -  
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

1. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจหรือความสับสนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของพืน้ที่ที่มีหลายหน่วยงาน

รับผิดชอบ    

2. ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการในการปฏิบัตงิานดา้นการป้องกันรักษาป่าที่น ากฎหมายไปบังคับใช้ และ

ขาดนิติกรที่มีความช านาญที่จะให้ค าแนะน าหรือแก้ไขดูแลปัญหาทางด้านข้อกฎหมาย 

3. กรณีที่มีการตรวจยดึพ้ืนที่ที่มีพืชผลอาสนิ และสิ่งปลูกสร้างในพืน้ที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 ซึ่งอยูร่ะหว่างคด ีไมไ่ด้ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เหมือน

อย่างเชน่ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

4. การบันทึกตรวจยดึ/จับกุม ในกรณีที่มีผูก้ระท าความผิด รายละเอียดพฤติกรรมข้อเท็จจรงิในการ

กระท าผิด รวมทั้งการแจ้งข้อกลา่วหาหรือฐานความผิดบางคร้ังไม่ครอบคลุมหรอืไมค่รบถ้วนกับ

ข้อเท็จจรงิที่ปรากฏ จนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่มีผลท าให้ผู้กระท าความผิด/จ าเลยพ้นโทษหรือได้รับ

โทษนอ้ยลงจากความเป็นจริงตามบทก าหนดโทษ 

 

 

 

1. ตามปัญหาข้อที่ 1 ก าหนดแนวทางหรือจัดคู่มอืในการปฏิบัตงิานบังคับใช้กฎหมายดา้นป้องกันรักษาป่า 

โดยน าประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ทั้งหมดมาพิจารณาในภาพรวม  

2. ตามปัญหาข้อที่ 2 สนับสนุนอัตราก าลังในสว่นของข้าราชการให้เพียงพอ ทั้งในระดับส่วนและหน่วย

ป้องกันรักษาป่า 

3. ตามปัญหาข้อที่ 3 ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจการบังคับใช้กฎหมาย

เช่นเดยีวกับ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทั้งนี ้เพ่ือความรวดเร็วใน

การปฏิบัตงิาน 

4. ตามปัญหาข้อที่ 4 ฝึกอบรมซักซอ้มทบทวนแนวทางปฏิบัติงานของกระบวนการจับกุมด าเนนิคดี และ

การบังคับใช้กฎหมายเป็นประจ าทุกปี เน่ืองจากผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัตบิางรายมีการโยกย้าย

สับเปลี่ยนงานภายในหน้าที่ 

 

 

 

 

 

ปัญหา / อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 
 

 จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วนจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณของส่วน  จัดท า

รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการท่ีดนิป่าไม้ 

 ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรท่ีดนิป่าไม้การก าหนดเขตท่ีดนิป่าไม้ จัดท าและควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากร

และท่ีดนิป่าไม้ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพืน้ท่ีป่าไม้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้าราชการ   7 คน 

ลูกจ้างประจ า   - คน 

พนักงานราชการ   7 คน 

พนักงานจ้างเหมา   - คน 

รวม    14 คน 

 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที ่

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ 

ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม ้
นายขวัญชัย  ยอดเมือง 

ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

ฝ่ายก าหนดเขตท่ีดินป่าไม ้
นางศรัณญา  คุมวิสะ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 
(อีกหน้าที่หน่ึง) 

ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ
นายธีรพล  คุ้มทรัพย์ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางศรัณญา  คุมวิสะ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายจัดการสิทธ์ิการใช้ท่ีดินป่าไม ้
นางสาวศิริพร  บ ารุงศิลป ์

หัวหน้าฝ่ายฯ 

ฝ่ายส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
นายสุรเชษฐ์  ศรีแดงรักษา 

หัวหน้าฝ่ายฯ 

..ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้.. 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน 

 จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วนฯจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณของส่วนฯ  

และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งส านักฯ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

   

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ส ารวจพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อก าหนดเป็นป่าสงวนแหง่ชาติ  รังวัดหมายแนวเขตท่ีดนิป่าไม้  และจัดท า

เครื่องหมายแสดงแนวเขตท่ีดนิป่าไม้ 

 สอบสวนและวนิิจฉัยการมีสทิธิ์หรือท าประโยชน์ในพืน้ท่ีท่ีราษฎรย่ืนค าร้องวา่มีสทิธิ์อยู่ก่อนการประกาศ

เป็นป่าสงวนแหง่ชาติ 

 ประสานการปฏิบัติงานกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรังวัด 

 ยืนยันแนวเขตท่ีดนิป่าไม้ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ด าเนินการจัดการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตป่ิาสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่อง 

“สิทธิ์ท ากิน” (สทก.) ในพืน้ท่ีป่าไม้ 

 ด าเนินการจัดการพืน้ท่ีป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ท่ีดนิของชุมชนในพืน้ท่ี

ป่าไม้ 

 ศกึษา ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ท่ีดนิของราษฎรใหเ้กิดประโยชน์อย่างย่ังยืน 

 ด าเนินการลดผลกระทบในการอยู่อาศัย /ท ากินในพืน้ท่ีป่าไม้ และก าหนดมาตรการใช้ประโยชน์ท่ีดนิใน

พืน้ท่ีป่าไม้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎร และองค์กรเอกชนในเรื่องท่ีดนิเพื่อการอยู่

อาศัย/ท ากิน หรือการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีป่าไม้ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 การอนุญาตใช้ประโยชน์ท่ีดนิตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายจัดการสิทธ์ิการใช้ที่ดินป่าไม ้

ฝ่ายก าหนดเขตที่ดินป่าไม ้

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติท่ีดนิและป่าไม้ในพืน้ท่ี เพื่อวางแผนจัดการและฟื้นฟูพืน้ท่ีป่าไม้ 

 ส ารวจทรัพยากรเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีป่าไม้ 

 ใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ส่งเสริม และสนับสนุนการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแหง่ชาติ 

 ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน มาตรการ และแนวทางสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของ

ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแหง่ชาติแบบบูรณาการ ใหส้อดรับกับแผนยุทธศาสตร์ระดับ

กรม หรือระดับกระทรวง 

 ก าหนดแผนปฏิบัติงาน มาตรการ และแนวทางสนับสนุนการส่งเสริมการป่าไม้/การพัฒนาอาชีพท่ี

เหมาะสมกับพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติ เพื่อระบบนิเวศลุ่มน้ าท่ีสมบูรณ์ สมดุล ย่ังยืนแบบมีสว่นร่วม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานในการด าเนินการในพืน้ท่ีป่า

สงวนแหง่ชาติแบบมีสว่นร่วม ในเรื่องการป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟป่า การฟื้นฟูป่าไม้ การปลูกไม้

ป่าเศรษฐกิจ การจัดการท่ีดนิป่าไม้ การพัฒนาการมีสว่นร่วม การวจิัย การจัดการป่าชุมชน งาน

โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ กระบวนการอนุญาตต่างๆ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และงาน

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติ 

 จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในพืน้ท่ีป่าสงวน

แหง่ชาติแบบมีสว่นร่วม เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าสงวนแหง่ชาติ 

 พิจารณาใหค้วามเห็นประกอบการพิจารณาในกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติ 
 เสนอมาตรการ และแนวทางสนับสนุนการบริหารจัดการพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติ  รวมถึงติดตามและ

ประเมินผลปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ

ฝ่ายส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม ้
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่รับผดิชอบ 5 จังหวัด 29ป่า 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

 สว่นจัดการที่ดินป่าไม ้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 10 (ราชบุร)ี มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2559 ตามแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ 1 พืน้ที่ป่าไมไ้ด้รับ

การบรหิารจัดการ กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม ้กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม ้กิจกรรมจัดการแนวเขตป่า

สงวนแห่งชาติ โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 

กจิกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ กจิกรรมจัดการที่ดินป่าไม่ (ตกส ารวจ) 

      - ปฏิบัตงิานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้    จ านวน 8 ป่า  

ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (แผ่นต่อเน่ือง)    

 

โครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 10 (ราชบุร)ี     จ านวน 7 ป่า 

ได้ด าเนินการตรวจสอบโครงการจัดการที่ดินให้ชุมชน 

ตามนโยบายรัฐบาลในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ       

 

กิจกรรมปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐  

(One Mep) 

- ด าเนนิการในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด ได้ร่วมเป็นคณะ      จ านวน 5 จังหวัด 

อนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 

แบบบูรณาการระดับจังหวัด 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานของส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กิจกรรมโครงการจัดท่ีดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

- ปฏิบัตงิานโครงการส ารวจการถอืครอง    จ านวน 1 ป่า 

เพ่ือการจัดการที่ดินในพ้ืนที่ป่าไมถ้าวร    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี (หมายเลข ๘๕) จังหวัดราชบุร ี 

ด าเนนิการท้องที่ อ าเภอโพธาราม อ าเภอบ้านคา  

อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี    
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ คทช. ความพร้อมในการมอบหนังสืออนุญาตฯ 

 

จังหวัด ล าดับ

ที่ 

ชื่อป่า ปทีี่เร่ิม

ด าเนินการ 

เน้ือที่ (ไร่) ผลความก้าวหน้า 

กาญจนบุรี 1 ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อ

แร่ แปลงท่ีหนึ่ง 

2558 6,576-2-85 คณะอนุกก.จัดหาท่ีดนิได้อนุมัติพืน้ท่ี และได้

ส่งมอบพืน้ท่ีให้คณะอนุกก.จัดท่ีดนิ จังหวัด

ได้ท าการจัดท่ีดนิ 

2 ป่าดอนแสลบ และป่าเลาขวัญ 2559 1,453-1-18 คณะอนุกก.จัดหาท่ีดนิได้อนุมัติพืน้ท่ี และได้

ส่งมอบพืน้ท่ีให้คณะอนุกก.จัดท่ีดนิ จังหวัด

ได้ท าการจัดท่ีดนิ 

สุพรรณบุร ี 3 ป่าหว้ยขมิน้ ป่าพุน้ าร้อน และ

ป่าหนองหญา้ไทร 

2559 362-0-87 คณะอนุกก.จัดหาท่ีดนิได้อนุมัติพืน้ท่ี และได้

ส่งมอบพืน้ท่ีให้คณะอนุกก.จัดท่ีดนิ จังหวัด

ได้ท าการจัดท่ีดนิ 

4 ป่าทุ่งดินด า และป่าเขาตาเก้า 2559 276-3-13 คณะอนุกก.จัดหาท่ีดนิได้อนุมัติพืน้ท่ี และได้

ส่งมอบพืน้ท่ีให้คณะอนุกก.จัดท่ีดนิ จังหวัด

ได้ท าการจัดท่ีดนิ 

ราชบุรี 5 ป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน 2558 4,322-0-51 กรมป่าไม้มีหนังสืออนุญาตใหจ้ังหวัดราชบุรี

ท าประโยชน์ ตามหนังสืออนุญาตใหเ้ข้าท า

ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน

แหง่ชาติ เล่มท่ี 125 ฉบับท่ี 1 วันท่ี 1 

พฤษภาคม 2560  

คทช.จังหวัดอยู่ระหว่างการจัดท่ีดนิใหร้าษฎร  

6 ป่าเขากรวด และป่าเขาพลอง 2559 137-0-48 คณะอนุกก.จัดหาท่ีดนิได้อนุมัติพืน้ท่ี และได้

ส่งมอบพืน้ท่ีให้คณะอนุกก.จัดท่ีดนิ จังหวัด

ได้ท าการจัดท่ีดนิ 

7 ป่าเขาบิน 2559 231-1-01 คณะอนุกก.จัดหาท่ีดนิได้อนุมัติพืน้ท่ี และได้

ส่งมอบพืน้ท่ีให้คณะอนุกก.จัดท่ีดนิ จังหวัด

ได้ท าการจัดท่ีดนิ 

รวมเน้ือที่ด าเนินการ 13,359-0-03  
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กิจกรรมตรวจสอบเงื่อนไขท้ายหนังสืออนุญาต ฯ 

การด าเนินตามนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาต ิ(คทช.) 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้ และเขตปฏิรูปที่ดิน 

การถ่ายทอดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
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 จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณของส่วน  จัดท า

รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน  ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการปุาชุมชน 

 ส่งเสริมใหม้ีองค์กร สถาบัน ประชาชน และชุมชนมีสว่นร่วมในการจัดการปุาชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 

 ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนและพัฒนาอาชีพด้านปุาไม้ 

 สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวชิาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดการปุาชุมชน และการใช้
ประโยชน์จากปาุชุมชน 

 

 

 

 

 
 

ข้าราชการ   4 คน 

ลูกจ้างประจ า   - คน 

พนักงานราชการ   4 คน 

พนักงานจ้างเหมา   - คน  

รวม    8 คน 

 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที ่

ส่วนจัดการป่าชุมชน

นายองครักษ์  ฤทธรุิฒม์

ผู้อ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางชนิษฐา จันทโชติ

หัวหน้าฝุายฯ

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

นายประทีป  เอกฉันท์

หัวหน้าฝุายฯ

ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

นางชนิษฐา จันทโชติ

หัวหน้าฝุายฯ

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม

นายขวัญชัย  ยอดเมือง

หัวหน้าฝุายฯ

โครงสร้างการบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ 

..ส่วนจัดการป่าชุมชน.. 
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หน้าที่รับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณของส่วน 

 จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วนฯ  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณของส่วนฯ  

และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน  ส่งส านักฯ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน  ด าเนินการเพื่อจัดตั้ง  ขยาย  หรือเพิกถอนตามกฎหมายวา่ด้วยการจัดการ

ปุาชุมชนและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 สนับสนุนการพัฒนาการจัดการปุาไม้และปุาชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน  ชุมชน  กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ เพื่อการ

มีสว่นร่วมในการจัดการปุาชุมชน  และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชน  ชุมชน  องค์กรท้องถิ่น  และสถาบันต่างๆ มีสว่นร่วมในการจัดการปุา

ไม้และปุาชุมชน 

 พัฒนาศักยภาพของประชาชน  ชุมชน  กลุ่มเครือข่าย  องค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ  เพื่อการมีสว่นร่วม

ในการจัดการปุาชุมชน 

 เสนอแนะแนวทางและมาตรการทางวชิาการ  ตลอดจนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อ

ส่งเสริมการมีสว่นร่วม 

 สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องการจัดโครงการ  แผนงาน  และกิจกรรมการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการปุาไม้และปุาชุมชน 
 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 ศกึษา  วางแผน  และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาปุาไม้ในเมือง

อย่างย่ังยืน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน  

 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนจัดการปุาชุมชน ได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติงานตามแผนงานรักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแกป้ัญหาที่ดินท ากิน  ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม คือ 

1. กจิกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 

2. กจิกรรมพัฒนาปาุไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

3. กจิกรรมพัฒนาปาุไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา 

4. กจิกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

กจิกรรมนอกงบประมาณ 

5. กจิกรรมเพ่ือสังคมสนับสนุนให้ชุมชนมส่ีวนร่วมในการปลูกปาุชุมชน 

 

  

กจิกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

 

ผลการด าเนินงาน 
 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

หนว่ยนับ แผน ผล 
1. อ านวยการ กิจกรรม 1 1 

2. ส่งเสริมการด าเนินงานป่าชุมชน 
     2.1 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
     2.2 ฝึกอบรมราษฎร 
     2.3 ส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

 
หมู่บ้าน 
คน 

หมู่บ้าน 

 
12 
120 
12 

 
12 
120 
12 

3. จัดต้ังป่าชุมชน 
     3.1 การจัดต้ังป่าชุมชน 
     3.2 การจัดต้ังป่าชุมชนเป็นการ
ต่อเน่ือง 

 
หมู่บ้าน 
หมู่บ้าน 

 
14 
9 

 
14 
12 

4. การติดตามผล หมู่บ้าน 12 12 
 

1. กจิกรรมอ านวยการ   

ประสานงานการด าเนินงานกจิกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานของส่วนจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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2. กจิกรรมส่งเสริมการด าเนินงานป่าชุมชน   

เป็นการเตรียมความพร้อมของราษฎรและชุมชน ดังน้ี 

  2.1 การก าหนดหมู่บ้านที่เข้าร่วมกจิกรร มส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 255 9  พิจารณาจากหมูบ่้านที่ไดร้ับอนุมัติโครงการปุาชุมชนจากกรมปุาไมเ้รียบร้อยแล้ว 

จ านวน 12 หมูบ่้าน แยกเป็น 

   (1) หมูบ่้านที่ไดร้ับอนุมัติให้จัดต้ังปุาชุมชนตามแนวทางกรมปุาไมแ้ละโครงการยังไม่

หมดอายุ  หรือเป็นหมูบ่้านที่ไดจ้ัดส่ง ปชช. 1-3 หรือ ปชช. 5 ให้กรมปุาไมเ้พ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 

2558  จ านวน 9 หมูบ่้าน  ดังน้ี  
 

ล าดับที ่ บ้าน หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด เน้ือที่ (ไร่) 

1 บ้านหนองกะทะ 15 รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 992-2-66 

2 บ้านท่ามะขาม 2 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 6,044-1-00 

3 บ้านหนิสี 4 ยางหัก ปากทอ่ ราชบุรี 83-0-00 

4 บ้านหว้ยจ าปา 12 เกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี 373-0-00 

5 บ้านพุม่วง 7 แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 3,775-0-00 

6 บ้านหนองบัว 1 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุร ี 162-0-00 

7 บ้านเนินสมบัติ 14 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุร ี 2,179-3-00 

8 บ้านหว้ยหนิ (ปากเควา่) 5 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุร ี 428-3-00 

9 บ้านเขาพระ 5 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุร ี 160-2-00 

(2) หมูบ่้านซึ่งยังไมเ่คยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมูบ่้านเปูาหมายด าเนินกจิกรรม

ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน  ประจ าปงีบประมาณของกรมปุาไม ้ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2558 
 

ล าดับที ่ บ้าน หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด เน้ือที่ (ไร่) 

1 บ้านสระเศรษฐี 5 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 461-3-25 

2 บ้านโปุงเจริญ 4 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 320-1-87 

3 บ้านหลังเขา 6 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 2,670-0-79 

 

2.2  การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 

โดยการวางแผน  และให้เจา้หน้าที่ด าเนินการดูแล  ให้ค าแนะน า   ให้ความรู้  และแจง้ข่าว

ประชาสัมพันธ์ด้านปุาชุมชนให้แก่ราษฎรหมูบ่้านเปูาหมายทราบอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ  โดยจัดท าตารางการออก

ปฏิบัติงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเปูาหมายเป็นรายเดือนสอดคล้องกับแผนด าเนินงานประจ าป ีในหมูบ่้านที่

จะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังน้ี 

   (1) วางแผน ประสานงานกลุ่มราษฎร และคณะกรรมการหมูบ่้าน องค์การบริหารส่วน

ต าบลท้องที่ รวมทัง้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดการประชาสัมพันธ์ ประชุม บรรยาย สัมมนา  แนะน า แจกจา่ย

ส่ือเอกสาร ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปุาไม ้และรายละเอียดในการด าเนินงานปุาชุมชน 
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   (2) วางแผนประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน  ใน

ภาพรวมของส านักจัดการทรัพยากรปุาไมท้ี่ 10 (ราชบุรี) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

2.3  การส ารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที ่

(1)  โดยการวางแผน ส ารวจและจัดท ารายละเอียดข้อมูลของหมู่บา้น ที่จะเข้าร่วม

กจิกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ได้แก่ ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ต้ังและอาณาเขตปกครอง  ประชากร  อาชีพหลัก 

รายได้ต่อครัวเรือน  ข้อมูลของปาุ เช่น ที่ต้ัง สภาพปุาและการใช้ประโยชน์จากปุา เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนิน

กจิกรรมบริหารจัดการพ้ืนที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

   (2)  ด าเนินการแบ่งกลุ่มปุาชุมชน โดยด าเนินการดังน้ี 

   (1) พิจารณาเกณฑ์การแบ่งกลุ่มปุาชุมชน ประจ าปงีบประมาณ 2559 

   (2) ให้คะแนนปุาชุมชนในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

   (3) พิจารณาให้คะแนนปุาชุมชนในความรับผิดชอบเป็น 2 ช่วง 

ช่วงที่ 1: ให้คะแนนปุาชุมชน ตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มปุาชุมชนที่ก าหนด ตามข้อ 

(1) โดยกรอกผลคะแนนลงในตารางรายหมูบ่้าน ตามข้อ (2)  

    ช่วงที่ 2: ให้คะแนนปุาชุมชน ตามเกณฑ์การแบ่งปุาชุมชนที่ก าหนด ตามข้อ (1) 

โดยกรอกผลคะแนนลงในตารางรายหมูบ่้าน 

 

ตารางสรุปผลการจัดกลุ่มปุาชุมชนรายจังหวัด ประจ าปงีบประมาณ 2559 
 

ผลการแบ่งกลุ่มตามจ านวนคะแนน กาญจนบุรี 

(หมู่บ้าน) 

ราชบุรี 

(หมู่บ้าน) 

สุพรรณบุรี 

(หมู่บ้าน) 

1. ปุาชุมชนพัฒนาดีมาก (ได้คะแนน 76 - 100 คะแนน) กลุ่มท่ี 4 17 13 59 

2. ปุาชุมชนพัฒนาปานกลาง (ได้คะแนน 51 - 75 คะแนน) กลุ่มท่ี 3 59 70 18 

3. ปุาชุมชนควรปรับปรุง (ได้คะแนน 26 - 50 คะแนน) กลุ่มท่ี 2 51 0 0 

4. ปุาชุมชนท่ีควรยกเลิก (ได้คะแนน 0 - 25 คะแนน) กลุ่มท่ี 1 0 2* 1** 

 
หมายเหต ุ

* ปุาชุมชนท่ีควรยกเลิกในพืน้ท่ีจังหวัดราชบุรี มี 2 แหง่  ดังนี้ 

1. ปุาชุมชนบ้านทุ่งมะลิคร้อเหนอื เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ไม่มีปุาชุมชนในพืน้ท่ี 

2. ปุาชุมชนบ้านหนองพันจันทร์  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ไม่มีปุาชุมชนในพืน้ท่ี 

** ปุาชุมชนท่ีควรยกเลิกในพืน้ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี มี 1 แหง่  ดังนี้ 

1. ปุาชุมชนบ้านทัพตาแทน  เนื่องจากพืน้ท่ีถูกเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ เป็นเขตวัด 
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   ( 3)  จัดท าหนังสือแสดงโครงการปุาชุมชน 

    การจัดท าหนังสือแสดงโครงการปุาชุมชนเป็นเอกสารส าคัญส าหรับแสดงวา่ 

ชุมชนน้ันได้รับอนุญาตให้ด าเนินการร่วมกับเจา้หน้าที่ในการอนุรักษท์รัพยากรปุาไมต้ามแผนที่รูปร่างแนวเขต และ

ระยะเวลาที่ปรากฏในหนังสือแสดงโครงการปุาชุมชน  โดยด าเนินการดังน้ี 

    (1) บันทึกข้อมูลโครงการที่ขออนุมัติจัดต้ังปุาชุมชนลงในแบบฟอร์ม 

    ( 2) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดจุดขอบเขต ลงในแบบฟอร์ม 

    ( 3) บันทึก file ข้อมูลภาพถา่ยออร์โทสทีี่ใช้ พร้อมทั้ง shape file รูปภาพแปลง 

(polygon) จุดขอบเขต (point) ลงแบบฟอร์ม ใส่แผ่นซดีีแนบพร้อมโครงการที่ด าเนินการขออนุมัติ 

  2.4  การฝกึอบรมราษฎร 

  โดยการ วางแผน จัดโครงการฝึกอบรมราษฎร  หลักสูตร “การบริหารจัดการพ้ืนที่โดย

การสนับสนุนจากภาครัฐ ” ให้แก่ตัวแทนราษฎรในหมูบ่้านที่ ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการปุาชุมชน ตาม

จ านวนหมูบ่้านที่ไดร้ับการก าหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการจัดการปุาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

หมูบ่้านละ 10 คน  รวม  120  คน  ดังน้ี 

    จังหวัด กาญจนบุร ีจ านวน 40 คน 

    จังหวัด ราชบุรี  จ านวน 40 คน 

    จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 40 คน 

โดยด าเนินการจัดฝึกอบรม  ระหว่างวันที่ 24–25 มกราคม 2559  ณ โรงแรมบ้านสวนฝน  ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอ

เมอืง จังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมทั้งส ารวจความพึงพอใจของราษฎรที่เข้ารับการฝึกอบรม 

 

 3. กจิกรรมจัดตั้งป่าชุมชน 

  3.1 การจัดตั้งป่าชุมชน  

(1) โดยการวางแผน ประสานงาน และด าเนินการส่งเสริมปุาชุมชนให้กับหมูบ่้านทีม่ีความ

พร้อมและมีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม  เพ่ือให้ราษฎรเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดการจัดการปุาชุมชน  โดย

หมูบ่้านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ควรมีพ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่ปุาสงวน แห่งชาติ พ้ืนที่ปุาตามพระราชบัญญัติปาุไม้ 

พุทธศักราช 2484  พ้ืนที่ปุาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี  พ้ืนที่ปุาไมถ้าวรตามมติคณะรัฐมนตรี  หรือพ้ืนที่อื่นอันมี

ลักษณะเป็นพ้ืนที่สาธารณะ (ซึ่งผู้รับผิดชอบพื้นที่น้ันเห็นชอบให้ด าเนินโครงการปุาชุมชน โดยไมม่เีง่ือนไข)  ตาม

แนวทางการจัดท าโครงการปุาชุมชนของกรมปุาไม ้(ปชช.1-3) พร้อมรายชื่อเจา้หน้าที่ปฏบิัติงานโครงการปุาชุมชน  

   (2) ด าเนินการส่งเสริมให้ หมูบ่้านที่มคีวามประสงค์จัดต้ังปุาชุมชน  จัดท าโครงการปุา

ชุมชนตามแนวทางที่กรมปุาไมก้ าหนด (ปชช.1-3) เสนอกรมปุาไมพิ้จารณาอนุมัติ  จ านวน  14  หมูบ่้าน  ดังน้ี 
 

ล าดับที ่ บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านใหม่เขาวัง 11 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 

2 บ้านถ้ าแก้ว 7 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี 

3 บ้านเขาขวาง 8 เกาะส าโรง เมือง กาญจนบุรี 
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ล าดับที ่ บ้าน หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

4 บ้านซองกาเลีย 8 หนองรู สังขละบุรี กาญจนบุรี 

5 บ้านภูเตย 5 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

6 บ้านเขาวังสดึงษ์ 1 เขาแร้ง เมือง ราชบุรี 

7 บ้านทุ่งน้อย 11 หนิกอง เมือง ราชบุรี 

8 บ้านรางเฆ่ 4 แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 

9 บ้านไทยประจัน 5 ยางหัก ปากทอ่ ราชบุรี 

10 บ้านหนองบัวค่าย 2 รางบัว จอมบึง ราชบุรี 

11 บ้านวังยาว 3 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

12 บ้านใหม่วังยาว 8 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

13 บ้านเขาก าแพง 9 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุร ี

14 บ้านช้างด าหัว 12 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุร ี

 

 (3) ด าเนินส่งเสริมให้ หมูบ่้านที่ไดร้ับอนุมัติโครงการ ปุาชุมชนและส้ินอายุโครงการแล้ว  

ซึ่งมคีวามประสงค์จะจัดท าโครงการปุาชุมชนเป็นการต่อเน่ือง  จัดท าโครงการปุาชุมชนตามแนวทางที่กรมปุาไม้

ก าหนด (ปชช.5-5.2 และ ปชช.4) เสนอกรมปุาไมเ้พ่ือพิจารณาอนุมัติ  จ านวน  12 หมู่บ้าน ดังน้ี 
 

ล าดับที่ บ้าน หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านหนองหวาย 3 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 

2 บ้านวังกระแจะ 6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 

3 บ้านพุเตย 8 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 

4 บ้านช่องแคบ 1 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 

5 บ้านหนองแกใน 1 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 

6 บ้านดอนเจริญ 4 นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี 

7 บ้านเขาพลอง 10 เกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี 

8 บ้านหว้ยปลาดุก 7 หนิกอง เมือง ราชบุรี 

9 บ้านน้ าตกไทรทอง 7 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

10 บ้านทุ่งดินด า 4 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุร ี

11 บ้านจร้าใหม่ 2 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุร ี

12 บ้านคอกช้าง 5 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุร ี
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(4) การก าหนดหมูบ่้านเปูาหมาย กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  พิจารณาหมู่บา้นที่ไดร้ับอนุมัติโครงการปุาชุมชนจากกรมปุาไมแ้ละยังไมห่มดอายุโครงการ  รายงาน

ให้กรมปุาไมท้ราบแล้ว  จ านวน  12  หมูบ่้าน ดังน้ี 
 

ล าดับที่ บ้าน หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด เนื้อที่ (ไร)่ 

1 บ้านหนองอีเห็น 3 หนองตากยา ท่ามว่ง กาญจนบุร ี 70-0-32 

2 บ้านหนองหม้อแกง 5 พังตรุ ท่ามว่ง กาญจนบุร ี 716-2-38 

3 บ้านหนองงูเหลือม 3 หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุร ี 3,314-2-93 

4 บ้านหนองส าโรง 8 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุร ี 428-0-00 

5 บ้านทุ่งมะสังข์ 4 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุร ี 100-0-00 

6 บ้านแก้มอ้น 3 แก้มอ้น จอมบึง ราชบุร ี 387-1-00 

7 บ้านรางเฆ่ 4 แก้มอ้น จอมบึง ราชบุร ี 27-0-65 

8 บ้านทุ่งน้อย 11 หินกอง เมือง ราชบุร ี 349-3-83 

9 บ้านหนองการ้อง 11 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี 1,152-2-00 

10 บ้านพวน 13 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 544-0-00 

11 บ้านทับกระดาษ 1 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 731-0-00 

12 บ้านหนองมะค่าโมง 1 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 400-0-00 

 

4. กจิกรรมบรหิารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

  กรมปุาไมจ้ัดส่งแผนด าเนินงานกจิกรรมบริหารจัดการพ้ืนที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อม

ด้วยงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ชุมชนด าเนินกจิกรรมบริหารจัดการพ้ืนที่โดยการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ในหมูบ่้านเปูาหมาย จ านวน  12  หมูบ่้าน  (งบประมาณ 1,342,500 บาท) 
หมู่บ้านเปูาหมาย กิจกรรมบรหิารจัดการพืน้ที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ งบประมาณ (บาท) 

1.  บ้านหนองกะทะ 

    หมู่ที่  15  ต าบลรางสาลี่ 

    อ าเภอท่าม่วง 

    จังหวัดกาญจนบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน      

4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

รวม  

24,200 

53,300 

31,000 

12,500 

121,000 

2.  บ้านสระเศรษฐ ี

     หมู่ที่  5  ต าบลบ้านใหม่ 

     อ าเภอท่าม่วง 

     จังหวัดกาญจนบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน      

4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

รวม 

44,400 

20,600 

10,000 

24,000 

99,000 

3.  บ้านโป่งเจริญ 

    หมู่ที่  4  ต าบลหนองกร่าง 

    อ าเภอบ่อพลอย   

    จังหวัดกาญจนบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน      

4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

รวม 

36,000 

44,000 

10,000 

9,000 

99,000 
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หมู่บ้านเป้าหมาย กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ งบประมาณ (บาท) 

4.  บ้านหลังเขา 

    หมู่ที่  6  ต าบลหนองกร่าง 

    อ าเภอบ่อพลอย   

    จังหวัดกาญจนบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน   

4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองคค์วามรู้    

รวม 

48,800 

44,200 

20,000 

30,000 

143,000 

5.  บ้านท่ามะขาม 

     หมู่ที่  2  ต าบลตะนาวศรี 

     อ าเภอสวนผึ้ง 

     จังหวัดราชบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน  

4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองคค์วามรู้        

รวม 

65,800 

57,700 

21,000 

10,000 

154,500 

6.  บ้านหินสี 

     หมู่ที่  4  ต าบลยางหัก      

     อ าเภอปากท่อ 

     จังหวัดราชบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน 

4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองคค์วามรู้        

รวม 

25,500 

17,500 

11,000 

12,000 

66,000 

7.  บ้านห้วยจ าปา 

     หมู่ที่  12  ต าบลเกาะพลับพลา 

     อ าเภอเมือง 

     จังหวัดราชบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน 

4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองคค์วามรู้        

รวม 

31,500 

33,800 

17,500 

16,200 

99,000 

8.  บ้านพุม่วง 

     หมู่ที่  7  ต าบลแก้มอ้น 

     อ าเภอจอมบึง 

     จังหวัดราชบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน 

4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองคค์วามรู้        

รวม 

38,500 

44,500 

50,000 

10,000 

143,000 

9.  บ้านหนองบัว 

     หมู่ที่  1  ต าบลจระเข้สามพัน 

     อ าเภออู่ทอง 

     จังหวัดสุพรรณบุรี  

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน 

4.  กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองคค์วามรู้        

รวม 

30,000 

30,900 

11,400 

15,700 

88,000 

10.  บ้านเนินสมบัติ 

      หมู่ที่  14  ต าบลจระเข้สามพัน 

      อ าเภออู่ทอง 

      จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน        

รวม 

76,500 

48,900 

17,600 

143,000 

11.  บ้านห้วยหิน 

      หมู่ที่  5  ต าบลหนองโอ่ง 

      อ าเภออู่ทอง 

      จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน        

รวม 

 

 

42,000 

49,400 

7,600 

99,000 
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ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

หมู่บ้านเป้าหมาย กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ งบประมาณ (บาท) 

12.  บ้านเขาพระ 

      หมู่ที่  5  ต าบลอู่ทอง 

      อ าเภออู่ทอง 

      จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.  กิจกรรมด้านการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์   

2.  กิจกรรมด้านการดูแลรักษาปุาชุมชน 

3.  กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูปุาชุมชน        

รวม 

39,000 

31,400 

17,600 

88,000 

 

 5. กจิกรรมการตดิตาม 

5.1 ด าเนินการวางแผนและประสานงานให้ค าแนะน าและติดตามผลการด าเนินงานของราษฎรใน

หมูบ่้านที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 

  5.2 ด าเนินการวางแผน และติดตาม หรือจัดประชุมเจ้าหน้าที่ปฏบิัติงานโครงการปุาชุมชน  

คณะกรรมการบริหารจัดการปุาชุมชน  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานที่ก าหนด 

  5.3 ด าเนินการจัดท าค าขอ  “แผนการด าเนินงานและงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุา

ชุมชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 255 9” เสนอกรมปุาไม ้ พร้อมรายชื่อหมู่บ้านที่คาดวา่จะเข้าร่วมด าเนินงาน

กจิกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานกรมปุาไม ้

  5.4  จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ปฏบิัติงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25 59 ที่

ด าเนินการตามแผนงานประจ าป ี(Action plan) เพ่ือสะดวกในการติดตามและนิเทศการปฏิบัติงาน 
 

6. โครงการชุมชนรักษ์ป่าสร้างฝายประชารัฐเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ือง

ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  และเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ  

เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  (งบประมาณ 93,000 บาท) 

 โครงการน้ีมเีปูาหมายการด าเนินงานเพ่ือ  มฝีายเพ่ือชะลอการไหลของน้ า ลดการชะล้าง

พังทลายของดินและสามารถเก็บกักตะกอนในพ้ืนที่ปุาชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียงของกรมปุาไม้ 1,300 แห่ง   ภายใน

ปี พ.ศ. 2559  โดยมข้ัีนตอนการด าเนินงาน ดังน้ี 

 6.1 ด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกระบวนการสร้างฝายในรูปแบบประชารัฐ  

โดยชีแ้จงให้ชุมชนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโครงการ  เพ่ือท าให้เกดิการยอมรับของ

ชุมชน  โดยมหีลักการที่ว่าชุมชนต้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการด าเนินการ  ร่วมกันพิจารณาก าหนดต าแหน่งจุดที่จะ

สร้างฝายประชารัฐในพ้ืนที่ปุาชุมชนตามความต้องการของชุมชนโดยสมัครใจ  ซ่ึงต่อไปชุมชนจะเป็นหลักในการ

สร้างฝายชะลอน้ า  โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในการสร้างฝายประชารัฐ  พร้อมประสาน

ภาคเอกชนให้การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการท าฝายประชารัฐ 

 6.2 ส ารวจการสร้างฝายในปุาชุมชนที่ไดม้กีารด าเนินการสร้างในรูปแบบฝายประชารัฐ  มภีาค

ประชาชนเป็นผู้ด าเนินการ และภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การสนับสนุน  และหากฝายแห่งใดมสีภาพช ารุดหรือมี

ประสิทธิภาพรองรับน้ าไมเ่ต็มที่  ให้ด าเนินการปรับปรุงฝาย โดยการขุดลอกล าน้ าในรูปแบบประชารัฐ  เพ่ือให้

ฝายประชารัฐมีประสิทธิภาพในการรองรับน้ าได้อย่างเต็มที่  พร้อมระบุพิกัดต าแหน่งฝายประชารัฐแต่ละแห่ง 

(ฝายใหม่)  หรือระบุเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ 
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 6.3 จัดกจิกรรมรวมพลังทุกภาคส่วนในการเข้ามามส่ีวนร่วมในการสร้างฝายชะลอน้ าในรูปแบบ

ฝายประชารัฐ โดยภาคประชาชน จะเป็นก าลังหลักในการสร้างฝาย และบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ให้การ

สนับสนุนในการสร้างฝาย พร้อมประสานภาคเอกชนให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างฝาย  พร้อมระบุ

พิกัดต าแหน่งที่สร้างฝายประชารัฐ  

 

 ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรค 

  1. บุคลากรในการปฏิบัติงานไมเ่พียงพอ  

  2. ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไมเ่พียงพอ  

ข้อเสนอแนะ 

  1. กรมปุา ไมค้วรจะพิจารณาจัดสรรบุคลากรเพ่ิม 

  2. กรมปุาไมค้วรจัดสรรยานพาหนะใหมเ่พ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  

 

ภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส ารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดต้ังป่าชุมชน และการจัดต้ังป่าชุมชยเป็นการต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการชุมชนรักษ์ปุาสร้างฝายประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
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กจิกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 1. กจิกรรมจัดท าโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

  1.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้องค์กรและเครือข่าย เช่น สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  และเข้าใจการด าเนินกจิกรรมพัฒนาปาุไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบ

บูรณาการ  เพ่ือยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาปาุไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

  1.2 รับแบบค าขอเข้าร่วมโครงการจากองค์กรและเครือข่ายและก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายด าเนินการ 

จ านวน 3 แห่ง  ประกอบดว้ย 

    1) วัดหนองบัวคา่ย  หมูท่ี่ 2 ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

                2) วัดราษฎร์ประชุมชนาราม  หมู่ที่ 2 ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมอืง จังหวัดกาญจนบุรี 

                3) โรงเรียนวัดเขาพระ หมูท่ี่ 5 ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  1.3 ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายตรวจสอบพื้นที่ที่ขอเข้าร่วมโครงการ  พร้อมทั้งจัดท าโครงการ

พัฒนาปาุไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ  จ านวน 3 แห่ง 

  1.4 ประสานงานและติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองกับองค์กรและเครือข่ายที่เข้าร่วม

โครงการ  เพ่ือเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
 

 2. กจิกรรมประสานงานและส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชน 3 จังหวัด 

2.1 ประสานงานและส่งเสริมการด าเนินงานเครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไมใ้นพ้ืนที่  ได้มีโอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด าเนินงานปุาชุมชนและเกดิการรวมตัวเป็นเครือข่า ย ในทุกระดับ   ทั้งในระดับ

ต าบล  อ าเภอและจังหวัด   

  2.2 ประสานสมาชิกปุาชุมชนกรมปุาไมเ้พ่ือลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไม้ ระดับ

จังหวัด  ประกอบดว้ย 

  1.  สมาชิกเครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไมร้ะดับจังหวัดราชบุรี  จ านวน  6  หมูบ่้าน    

  2.  สมาชิกเครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไมร้ะดับจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  14  หมูบ่้าน  

  3.  สมาชิกเครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไมร้ะดับจังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  8  หมูบ่้าน  
 

สมาชิกเครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไมร้ะดับจังหวัดราชบุรี  จ านวน  6  หมูบ่้าน 
 

ล าดับที ่ บ้าน หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านลานคา 8 ยางหัก ปากทอ่ ราชบุรี 

2 บ้านเขาวังสดึงษ์ 1 เขาแร้ง เมือง ราชบุรี 

3 บ้านดอนเจริญ 4 นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี 

4 บ้านบ่อน้ าออก 1 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 

5 บ้านหว้ยจ าปา 12 เกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี 

6 บ้านท่ามะขาม 2 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 
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สมาชิกเครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไมร้ะดับจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  14  หมูบ่้าน 
 

ล าดับท่ี บ้าน หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านเขานางสางหัว 12 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 

2 บ้านหนองใหญ่ 11 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 

3 บ้านหนองปรือ 4 สิงห ์ ไทรโยค กาญจนบุรี 

4 บ้านหนองหวาย 3 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 

5 บ้านโปุงเจริญ 4 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 

6 บ้านหลังเขา 6 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 

7 บ้านชัฏน้ าเงิน 8 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 

8 บ้านเขามุสิ 10 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 

9 บ้านหนองบัว 4 กลอนโด ด่านมะขามเตีย้ กาญจนบุรี 

10 บ้านชุกกระเพราะ 9 กลอนโด ด่านมะขามเตีย้ กาญจนบุรี 

11 บ้านท่าไม้ยาว 6 ด่านมะขามเตีย้ ด่านมะขามเตีย้ กาญจนบุรี 

12 บ้านหนองไผ่ 1 หนองไผ่ ด่านมะขามเตีย้ กาญจนบุรี 

13 บ้านสระเศรษฐี 5 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 

14 บ้านหนองกะทะ 15 รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 

 

สมาชิกเครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไมร้ะดับจังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  8  หมูบ่้าน 
 

ล าดับท่ี บ้าน หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านพุน้ าร้อน 4 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

2 บ้านหนิลาด 15 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

3 บ้านวังคัน 1 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

4 บ้านหนองยายเงิน 2 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

5 บ้านบุ่งยาง 6 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

6 บ้านทุ่งใหญ่ 7 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

7 บ้านเขาพุชี 9 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

8 บ้านศรีสรรเพชญ ์ 9 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุร ี
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 ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

  1.  งบประมาณในการด าเนินงานไมเ่พียงพอ 

  2.  บุคลากรในการปฏิบัติงานไมเ่พียงพอ 

  3.  ขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  เช่น  คอมพิวเตอร์  ปริ๊นเตอร ์ กล้องถา่ยรูป  GPS 

  4.  ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไมเ่พียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 

  กรมปุาไมค้วรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอิเล็คโทรนิค  เช่น  คอมพิวเตอร ์ 

กล้องดิจิตอล  GPS ฯลฯ  เน่ืองจากยังขาดอุปกรณ์ดังกล่าวส าหรับปฏิบัติงาน 

 

ภาพกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
 

กจิกรรมจัดท าโครงการพัฒนาปาุไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ    
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 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยนับ แผน ผล 

1. จัดท าโครงการพุทธอุทยาน แหง่ 2 2 

2. ส ารวจจัดท ารายละเอียดขอบเขตท่ีพักสงฆ์ในพืน้ท่ีปุาไม้ แหง่ 20 20 

 

1. การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 

  1.1  ตรวจ สอบฐานข้อมูลที่พักสงฆ์ในพ้ืนที่ปุาไมใ้นท้องที่จังหวัดรับผิดชอบ  ให้มี ความถูกต้อง

เป็นปัจจุบัน   

  1.2  ประสานส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด (ฝุายเลขานุการ

คณะกรรมการปูองกันและแกไ้ขปัญหาที่พระสงฆ์ในพ้ืนที่ปุาไม้)  ประชุมคณะกรรมการฯ  ทัง้ระดับอ าเภอ และ

ระดับจังหวัด  จ าแนกประเภทการด าเนินงานที่พักสงฆ์ในพ้ืนที่ปุาไม ้ จากการด าเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่  18  เมษายน  2538  (ข้อมูลที่พักสงฆ์  พ.ศ.  2538 – 2551)  กรณียังไมเ่คยจัดประชุมหรือจัดประชุมแล้ว  

แต่ยังมมีติจ าแนกไม่ครบถว้น 

  1.3  แจง้ ที่พักสงฆ์ในพ้ืนที่ปุาไมท้ราบผลการพิจารณาจ าแนกประเภทการด าเนินงานดังน้ี 

     1)  กร ณีมีมติให้จัดท าโครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพ้ืนที่ปุาไม ้ ให้แจ้ งที่พักสงฆ์

ทราบ  เพ่ือยื่นแบบค าขอเข้าร่วมโครงการฯ  กับเจา้หน้าที่ปุาไม้ 

   2)  กร ณีมีมติให้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ที่ดินปุาไมเ้พ่ือสร้างวัด  ให้แจ้ง ที่พักสงฆ์

ทราบ  เพ่ือยื่นขอเข้าท าประโยชน์ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  1.4  โครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพ้ืนที่ปุาไม้  

   1)  จัดท าโครงการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพ้ืนที่ปุาไม ้ ตามที่คณะกรรมการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพ้ืนที่ปุาไม ้ มมีติจ าแนกให้จัดท าโครงการร่วมกับเจา้หน้าที่ปุาไม ้และที่พักสงฆ์น้ันยื่นแบบ

ค าขอเข้าร่วมโครงการฯ 

   2)  ต่ออายุโครงการฯ  กรณีที่พักสงฆ์ด าเนินโครงการครบระยะเวลาด าเนินโครงการ      

5  ปี  และที่พักสงฆ์น้ันๆ มคีวามประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการต่อ 
 

 2. โครงการพุทธอุทยาน  จัดท าโครงการ  จ านวน  2  แห่ง  ประกอบดว้ย 

         1)  ที่พักสงฆ์บ่อเก่าบน  หมูท่ี่  7  ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึง้  จังหวัดราชบุรี 

อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ  ปาุฝ่ังซา้ยแมน้่ าภาชี  เน้ือที่  16-0-0  ไร่ 

         2)  ส านักสงฆ์อ่างแก้วเขาชายธง  หมูท่ี่  12  ต าบลดอนคา  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ  ปาุเขาทุง่ดินด า  และปาุเขาตาเกา้  เน้ือที่  20-0-0  ไร่ 
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2.1  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางการจัดท าโครงการพุทธอุทยาน 

  2.2  รับแบบค าขออนุญาตจัดท าโครงการ (พอ.1)  จากเจา้หน้าที่ฝาุยปกครองที่ดูแล รับผิดชอบ

ตามเขตการปกครอง  โดยพระสงฆ์และราษฎรในหมูบ่้านใกล้เคียงที่พักสงฆ์มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน

การขอเข้าร่วมโครงการในลักษณะมติประชาคมของชุมชน 

  2.3  ต รวจสอบพื้นที่ขอเข้าร่วมโครงการและจัดรายงานการตรวจสอบตามแบบ  พอ.2 

  2.4  ร่วมกับเจา้หน้าที่ฝาุยปกครอง  พระสงฆ์  และราษฎรในพ้ืนที่จัดท าโครงการ  ตามแบบ  

พอ.3  พร้อมเสนอรายชื่อข้าราชการประจ าโครงการให้กรมปุาไมพิ้จารณา 

  2.5  เมื่อ โครงการได้รับการอนุมัติ  ให้ด าเนินการส่งเสริมและร่วมพัฒนาพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการให้

มสีภาพปุาไมร้่มรื่นเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการอนุรักษท์รัพยากรปุาไม ้ ดังน้ี 

   1)  ติดต้ังปูายโครงการ  

2)  จัดท าผังบริเวณขอบเขตโครงการแบ่งพ้ืนที่เป็น  2  ส่วน  ได้แก่  พ้ืนที่ที่มี การใช้

ประโยชน์มีส่ิงปลูกสร้างถาวร  และพ้ืนที่ปุาไมท้ี่ที่พักสงฆ์ร่วมดูแลรักษากับเจา้หน้าที่ปุาไม้       ระบุใน

ภาพถา่ยดาวเทียม  มาตราส่วน 1:4,000  

   3)  ปลู ก  และบ ารุงต้นไมใ้นพ้ืนที่โครงการ  ติดปูายชื่อพันธ์ุไม้ร่วมกับปูายคติธรรม 
 

4.3  ส ารวจจัดท ารายละเอียดข้อมูลที่พักสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้  จ านวน  20  แห่ง  ประกอบดว้ย  
 

ล าดับที ่ บ้าน หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 ท่ีพักสงฆ์ธัมรัตคูหา 1 หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี 

2 ท่ีพักสงฆ์เขาบุญช่วย 2 หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี 

3 ส านักสงฆ์ถ้ ามุจจรินทร ์ 8 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 

4 ท่ีพักสงฆ์สามประแจ 10 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 

5 ท่ีพักสงฆ์พุยาง 12 ทุ่งหลวง ปากทอ่ ราชบุรี 

6 ท่ีพักสงฆ์ปุาเขาแดง 7 วังด้ง เมือง กาญจนบุรี 

7 ท่ีพักสงฆ์หินกอง 5 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 

8 ท่ีพักสงฆ์สวนปุาไผ่ลอ้ม 3 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 

9 ท่ีพักสงฆ์เขาถ้ าสหกรณ์นคิม 7 สหกรณ์นคิม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

10 ท่ีพักสงฆ์จันทร์หงาย 7 หนิดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

11 ท่ีพักสงฆ์หม่องสะเทอ 2 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 

12 ท่ีพักสงฆ์ซองกาเรีย 8 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 

13 ท่ีพักสงฆ์โมรข่า 5 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 

14 ท่ีพักสงฆ์น้ าเกริ๊ก 8 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 

15 ส านักสงฆ์พุน้ าขาว 4 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

16 ท่ีพักสงฆ์วัดกกเชียง 10 หว้ยขมิน้ ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

17 ส านักสงฆ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 1 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุร ี

18 ท่ีพักสงฆ์โคกหินกอง 6 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุร ี
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ล าดับที ่ บ้าน หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

19 ส านักสงฆ์น้ าตกไทรทอง 7 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

20 ท่ีพักสงฆ์วัดหนิกอง 7 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

 

 ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาและอุปสรรค 

  1.  งบประมาณในการด าเนินงานไมเ่พียงพอ 

  2.  บุคลากรในการปฏิบัติงานไมเ่พียงพอ 

  3.  ขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  เช่น  คอมพิวเตอร์  ปริ๊นเตอร ์ กล้องถา่ยรูป  GPS 

  4.  ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไมเ่พียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 

  กรมปุาไมค้วรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอิเล็คโทรนิค  เช่น  คอมพิวเตอร ์ 

กล้องดิจิตอล  GPS ฯลฯ  เน่ืองจากยังขาดอุปกรณ์ดังกล่าวส าหรับปฏิบัติงาน 

 

ภาพกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา 
 

       
 

     

      
 

     



68 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยนับ แผน ผล 

1. กิจกรรมอ านวยการ หนว่ยปฏิบัติ 1 1 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ ์ ครั้ง 4 4 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบวนเกษตร 

     3.1 ศกึษาชนิดพันธุไ์ม ้

     3.2 ศกึษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

เรื่อง 

เรื่อง 

 

1 

1 

 

1 

1 

4. การศกึษาด้านวนศาสตร์ชุมชน เรื่อง 1 1 

5. กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน ครั้ง 4 4 

 

 1. กจิกรรมอ านวยการ  

  - จัดหา จัดซื้อ จัดจา้ง  และบริหารงานทั่วไป  เช่น งานการเจา้หน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ  

ครุภัณฑ ์ เพ่ือให้การด าเนินกจิกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนเป็นไปตามเปูาหมาย 

  - ซอ่มแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารส านักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

  - ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงาน  ให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถ

ให้บริการแกผู่้เข้ามารับบริการได้สะดวกและปลอดภัย 
 

 2. กจิกรรมประชาสัมพันธ ์

  - ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมอืในการด าเนินงานด้าน

วนศาสตร์ชุมชนกับประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  - ให้บริการความรู้ทางวชิาการที่เกี่ยวข้อง เช่น การท าส่ือประชาสัมพันธ์ การจัดท า ปูาย

ประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ และการรับเชิญเป็นวทิยากรบรรยาย เป็นต้น 
 

 3. กจิกรรมพัฒนาระบบวนเกษตร 

  3.1 ศึกษาชนิดพันธุ์ไม ้

   ด าเนินการศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ เรื่อง “ปลาไหลเผอืก” ( Eurocoma longifolia jack) วงศ์ 

SIMAROUBACEAE  โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่

ปุาชุมชนบ้านเกาะมะซาง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจ 

  3.2 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ด าเนินการศึกษาภูมปิัญญาท้องถิ่น  เรื่อง  ผลิตภัณฑจ์ากหญ้าแฝก  ของกลุ่ ม

หัตถกรรมบ้านเกาะมะซาง  หมูท่ี่ 11 ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้าแฝก   ผลิตภัณฑท์ี่ท าจากหญ้าแฝก   และวิธีการท าผลิตภัณฑ ์ เพ่ือเผยแพร่

ความรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจ 
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 4. การศึกษาด้านวนศาสตร์ชุมชน 

  ด าเนินศึกษาด้านวนศาสตร์ชุมชน  เรื่อง   การส ารวจการใช้ประโยชน์ปาุชุมชนของประชาชนที่

อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ปุาชุมชน  โดยท าการคัดเลือกพ้ืนที่ปุาชุมชนที่ไดร้ับการอนุมัติจากกรมปุาไม้ จ านวน 1 แห่ง 

คือ ปุาชุมชนบ้านห้วยแห้ง หมูท่ี่ 5 ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี 
 

 5. กจิกรรมติดตามผลการด าเนินงาน 

- ประสานติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม  รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดท า

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน 

- ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกจิกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

ประจ าป ีพ.ศ. 2559   

- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถา่ยผลการด าเนินงาน 

 

 ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรค 

  มรีาษฎรในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 เข้ามาขอรับการ

สนับสนุนพันธ์ุกล้าไมเ้ป็นจ านวนมาก แต่ทางศูนย์ฯ ไมม่กีล้าไมส้ าหรับแจกจา่ยให้กับราษฎร 

ข้อเสนอแนะ 

  - เห็นควรจัดสรรงบประมาณส าหรับกจิกรรมเพาะช ากล้าไมข้นาดเล็กและใหญ่ เพ่ือเป็นการ

ให้บริการกับราษฎร หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาขอรับพันธ์ุกล้าไม้ 

  -  เห็นควรสนับสนุนรถยนต์ราชการเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เน่ืองจากมีอายุการใช้งานมาก 
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 โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน 

 

1. โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2559   

1. เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้น าปาุชุมชนกล้ายิม้ภาคกลางและภาคตะวันออก (ประจ าป ี 2559) รุ่นที่ 16  

โครงการคนรักษป์ุา ปาุรักชุมชน  วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงแรมลองบชี ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

2. ได้รับสมัครปุาชุมชนที่ไดร้ับอนุมัติโครงการและข้ึนทะเบียนปุาชุมชนจากกรมปุาไมท้ี่สนใจเข้าร่วม

ประกวดโครงการคนรักษป์ุา ปุารักชุมชน ประจ าป ี2559  ส าหรับการคัดเลือกปุาชุมชนระดับจังหวัดและปาุชุมชน

ตัวแทนระดับส านักจัดการทรัพยากรปุาไม ้ เพ่ือเข้าพิจารณาระดับภาคและระดับประเทศ  รายละเอียดตาม

แนวทางพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลโครงการคนรักษป์ุา ปุารักชุมชน ประจ าป ี2559  ดังน้ี 

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

   1. ปาุชุมชนบ้านพุน้ าร้อน  หมู่ที ่4 ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

รางวัลปุาชุมชนระดับจังหวัด 

   1. ปาุชุมชนบ้านห้วยแห้ง  หมู่ที ่5 ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี 

   2. ปาุชุมชนบ้านคอเขา  หมู่ที ่4 ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี 

   3. ปุาชุมชนบ้านจร้าใหม ่ หมู่ที ่2 ต าบลบ้านโข้ง อ าเภออู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี 

รางวัลชมเชย 

   1. ปาุชุมชนบ้านหนองจอกบน  หมู่ที ่4 ต าบลหนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี 

   2. ปาุชุมชนบ้านหนองแก  หมู่ที ่5 ต าบลทุ่งกระบ่ า อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

   3. ปุาชุมชนบ้านหนองปลากระด่ี  หมู่ที ่2 ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

2. กจิกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชุมชน 

 ผู้สนับสนุนโครงการ บริษัท ลีฟวิ่ง คอนเซ็พท์ จ ากัด   ได้รับมอบหมายจากบริษัท VANCE 

KITIRA INTERNATIONAL ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 วัตถุประสงค์  ปลูกปาุในพ้ืนที่ปุาชุมชนบ้านพุมว่ง จ านวน 15,000 ต้น 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน ปุาชุมชนบ้านพุมว่ง  หมู ่7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  (9 ก.ย. 59) 

 แนวทางการด าเนินงาน 

 1. ประสานงานราษฎรบ้านพุมว่ง จ านวนไมน้่อยกว่า  50  คน  เพ่ือ 

 - ร่วมรับทราบกิจกรรมเพ่ือสังคมสนับสนุนให้ชุมชนมส่ีวนร่วมในการปลูกปาุชุมชนตลอดจน

วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 

 - ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกในพ้ืนที่ปุาชุมชนบ้านพุมว่ง  

ขณะเดียวกันก็มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนทั้งด้านการปลูกเพ่ือการอนุรักษห์รือใช้ประโยชน์ 

 - ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้แทนชุมชนบ้านพุมว่ง  จ านวนไมน้่อยกว่า  10  คน  เพ่ือแต่งต้ังเป็น

คณะกรรมการปุาชุมชนด าเนินกจิกรรมสนับสนุนให้ชุมชนมส่ีวนร่วมในการปลูกปาุชุมชน  ประกอบดว้ย  ประธาน  
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กรรมการ  และเลขานุการ  ท าหน้าที่  ในการจัดซื้อหรือจัดหากล้าไม้ตามที่ไดร้่วมกันพิจารณาคัดเลือก  จ านวนไม่

น้อยกว่า  15,000  ต้น 

 2. ด าเนินการจัดจา้งเหมาคณะกรรมการปุาชุมชนที่ไดร้ับการคัดเลือก  เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการปลูกต้นไมใ้น

พ้ืนที่ปุาชุมชน  จ านวน  15,000  ต้น 

 3. จัดกจิกรรมปลูกปาุร่วมกับคณะกรรมการปุาชุมชนบ้านพุมว่ง 

 4. ประสานงานและติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  

เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้น าป่าชุมชนกล้าย้ิมภาคกลางและภาคตะวันออก (ประจ าปี 2559) รุ่นที่ 16 
 

    
 

กจิกรรมประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2559 
 

                  
 

กจิกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชุมชน 
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1. ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพืน้ที่ เพ่ือด าเนนิการโครงการพระราชด าริและโครงการ

พิเศษอื่นๆ ให้ส าเร็จลุลว่งตามเป้าหมายของโครงการฯ 

2. ประสานงานกับโครงการพระราชด าริของกรมป่าไม ้ในพืน้ที่เพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียม

ข้อมูลให้กับผู้บริหารที่มารว่มรับเสด็จฯ 

3. ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในการตรวจตดิตามงานขององคมนตรี กรมวังผู้ใหญ ่ส านักงาน 

กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มูลนิธชัิยพัฒนา และหน่วยงานอื่นๆ ที่มาตรวจ

ติดตามโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษในพืน้ที่  

4. ตรวจตดิตามโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงิน

ประจ าปี 

5. ประสานงานและการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูไมใ้นพืน้ที่เขตพระราชฐานและพืน้ที่พิเศษ รวมทั้งดูแลต้นไม้

ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 

6. ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ไดรั้บมอบหมาย 

7.  

 

 
 

 

นายประทีป  เอกฉันท์ 

ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 

 

 

 

โครงสร้างบริหารงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ 

.. ส่วนโครงการพระราชด าริ 

และกิจการพิเศษ .. 
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1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ   

ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิม    

พระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ  
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2. กจิกรรม บ ารุงต้นล าไย พันธ์ุ เพชรสาคร ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงปลูก ณ โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ าหิน ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง              

จังหวัดราชบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กจิกรรม บ ารุงต้นจ าปีสรินิธร และต้นนนทรี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงปลูก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 
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ล าดับ ผู้ปลูก 
จ านวน 

(ต้น) 

1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 17 

2 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 10 

3 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 5 

4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 

5 สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 10 

6 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง-นราธ

วาสราชนครนิทร ์

4 

7 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 32 

8 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 2 

9 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 2 

10 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิาภา 1 

11 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปจ านวนต้นไม้ทรงปลูก 

ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 จ.ราชบุร ี
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วิสัยทัศน์   

เป็นหนํวยงานระดับจังหวัดในการประสานงานและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม๎รํวมกับหนํวยงานท่ี

เกี่ยวข๎องใหส๎ามารถอ านวยประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ๎อม 

อ านาจหน้าที่ 

  1) ด าเนินการประสานงานและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม๎ในพืน้ท่ีจังหวัดรํวมกับส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด ตามอ านาจหนา๎ท่ีของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ 

  2) ด าเนินการด๎านป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม๎ การควบคุมไฟป่า การแก๎ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่า

ไม๎ และลดความขัดแยง๎การใช๎ประโยชน์ท่ีดนิป่าไม๎ โดยประสานการปฏิบัติบูรณาการกับทุกภาคสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง 

  3) สํงเสริมและสนับสนุนความรํวมมือในการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูพืน้ท่ีป่าเสื่อมโทรม และการปลูกไม๎เพื่อ

เศรษฐกิจ 

  4) ด าเนินการเกี่ยวกับการใหบ๎ริการด๎านป่าไม๎ตามกฎหมายวาํด๎วยป่าไม๎ กฎหมายวาํด๎วยป่าสงวนแหงํชาติ 

กฎหมายวาํด๎วยสวนป่า กฎหมายวาํด๎วยเลื่อยโซํยนต์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง รวมถึงการสํงเสริมและพัฒนาการ

ถํายทอดความรู๎และความเข๎าใจเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม๎ในระดับจังหวัด 

  5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม๎ ผลิตภัณฑ์ไม๎และถํานไม๎ เพื่อสํงออกไปนอก

ราชอาณาจักร และสนับสนุนการท างานในระบบ National Single Window และ ASEAN Single Window 

  6) สํงเสริมและประสานความรํวมมืองานด๎านทรัพยากรธรรมชาติกับหนวํยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง  

  7) สนับสนุนและรํวมมือในการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าไม๎ให๎เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด 

และกลุํมจังหวัด 

8) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวํยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎องหรืองานท่ีได๎รับมอบหมาย 

  ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังน้ี  

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน๎าท่ีและความรับผิดชอบ 

 (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ  

 (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  

 (3) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข๎าราชการ การเสริมสร๎างวนิัย และรักษาระบบ

คุณธรรม 

 (4) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎องหรืองานท่ีได๎รับมอบหมาย  

1.2 ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน๎าท่ีและความรับผิดชอบ 

 (1) ด าเนินการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม๎  

 (2) ประสานงานความรํวมมือในการสนธกิ าลังและการด าเนินการกับองค์กรพันธมิตรเพื่อปราบปรามการกระท า

ผิดตามกฎหมายวาํด๎วยการป่าไม๎ 

..ศูนย์ป่าไม้จังหวัด.. 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ท่ี 10 (ราชบุรี)กรมป่าไม๎ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 

 (3) สํงเสริมการมีสวํนรํวมและเครือขํายความรํวมมือ ประชาสัมพันธเ์ผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎มีสวํนได๎

สํวนเสียด๎านการป้องกันรักษาป่า 

 (4) ป้องกันและควบคุมไฟป่า ตลอดจนการประชาสัมพันธร์ณรงค์การป้องกันไฟป่า  

 (5) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎องหรืองานท่ีได๎รับมอบหมาย  

1.3 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ มีหน๎าท่ีและความรับผิดชอบ 

 (1) สํงเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนใหค๎ าแนะน าและถํายทอดความรู๎ทางวชิาการป่าไม๎และการตลาดไม๎ ตลอดจน

การด าเนินการตามพระราชบัญญัตสิวนป่า พ.ศ. 2535 

 (2) สํงเสริมและประชาสัมพันธเ์ผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะช ากล๎าไม๎ และการขยายพันธุไ์ม๎แกํ

หนวํยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

 (3) ประชาสัมพันธ ์สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎ในทุกรูปแบบ  

 (4) สํงเสริมและสนับสนุนใหช๎ุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรเอกชนและสถาบันตํางๆ มีสวํนรํวมในการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลรักษาป่าชุมชนรํวมกับเจ๎าหนา๎ท่ีรวมท้ังงานด๎าน  ป่าในเมืองและระบบวนเกษตร  

 (5) ด าเนินการตามกฎหมายป่าไม๎และกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อการด าเนินงานด๎านป่าชุมชน  

 (6) ด าเนินการเกี่ยวกับการใหบ๎ริการด๎านป่าไม๎ ตามกฎหมายวาํด๎วยป่าไม๎ กฎหมายวาํด๎วยป่าสงวนแหงํชาติ 

กฎหมายวาํด๎วยสวนป่า กฎหมายวาํด๎วยเลื่อยโซํยนต์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง รวมถึงการสํงเสริมและพัฒนาการ

ถํายทอดความรู๎และความเข๎าใจเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม๎ในระดับจังหวัด  

 (7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม๎ ผลิตภัณฑ์ไม๎และถํานไม๎ เพื่อสํงออกไปนอก

ราชอาณาจักร และสนับสนุนการท างานในระบบ National Single Window และ ASEAN Single Window 

 (8) ประสานการอนุญาตรํวมกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  

 (9) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎องหรืองานท่ีได๎รับมอบหมาย  

1.4 ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน๎าท่ีและความรับผิดชอบ 

 (1) รํวมด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองแนวเขตป่าไม๎ ตลอดจนการระวังชีแ้นวเขตป่าไม๎  

 (2) รํวมพิจารณา ตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตใช๎ประโยชน์ในพืน้ท่ีป่าไม๎  

 (3) ประสานงานกับหนวํยงานตํางๆ ในระดับพืน้ท่ีเพื่อแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับพืน้ท่ีป่าไม๎  

 (4) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎องหรืองานท่ีได๎รับมอบหมาย  

 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดในพื้นที่ส านักฯ 

 

 1. ศูนย์ป่าไม๎จังหวัดราชบุรี 

 2. ศูนย์ป่าไม๎จังหวัดกาญจนบุรี 

 3. ศูนย์ป่าไม๎จังหวัดนครปฐม 

 4. ศูนย์ป่าไม๎จังหวัดสมุทรปราการ 

 5. ศูนย์ป่าไม๎จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 



78 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ท่ี 10 (ราชบุรี)กรมป่าไม๎ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

 

นายพัฒนะ  ศิริมัย  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

ป่าไม้จังหวัดราชบุรี  

ท่ีตัง้ เลขท่ี 52 ถนนวรเดช ต าบลหนา๎เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000  โทรศัพท์ 032-337141 

คําพิกัด  588522 E    149719N  โทรศัพท์ 0-3233-7141  Forest70052@gmail.com 

อัตราก าลัง 

(ข๎าราชการ , ลูกจ๎างประจ า , พนักงานราชการ) ประจ าศูนย์ป่าไม๎จังหวัดราชบุรี  ประกอบด๎วย 

ข๎าราชการ      จ านวน   11 ราย   

ลูกจ๎างประจ า  จ านวน        - ราย 

พนักงานราชการ      จ านวน  10 ราย  

 

  

 

 

ค าสั่งกรมป่าไม๎ ท่ี 2013/2558 ลงวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2558  เรื่อง การจัดหนวํยงานและก าหนดอ านาจหนา๎ท่ี

ความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ ท่ี 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ (สาขา) กรมป่าไม๎ให๎ยกเลิก

หนวํยงาน “ศูนย์ประสานงานป่าไม๎” และจัดตั้ง “ศูนย์ป่าไม๎จังหวัด” ข้ึนเป็นหนํวยงานสํวนกลางในภูมิภาคทุกจังหวัด 

(จ านวน 76 จังหวัด ยกเวน๎กรุงเทพมหานคร) โดยมี “ป่าไม๎จังหวัด” เป็นหัวหนา๎หนวํยงาน 
 

พื้นที่ของทางราชการจังหวัดราชบุรี  แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังน้ี 

1. สถานที่ต้ังหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน ที่ต้ัง พิกัด 
E N 

1. ศูนย์เพาะช ากล๎าไม๎ราชบุรี    หมูํท่ี 7 ต.เกาะพลับพลา อ.
เมืองราชบุรี 

579801 1501106 

2. สถานีวนวัฒนวจิัยราชบุรี หมูํท่ี 7 ต.เกาะพลับพลา อ.
เมืองราชบุรี 

579729 1501119 

3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนท่ี 10 
(ราชบุรี) 

ต.ปากชํอง อ.จอมบึง 571318 1504785 

4. ศูนย์สงํเสริมพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยี 
การใช๎ประโยชน์ไม๎ขนาดเล็กและของป่าจังหวัด
ราชบุรี 

ต.หนิกอง อ.เมืองราชบุรี 571530 1503851 

5. หนวํยปฏิบัติการพิเศษท่ี 15 (ปากบงึ) หมูํท่ี 2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง 566642 1506423 
6. หนวํยป้องกันรักษาป่าท่ี รบ.2 (บํอหวี) หมูํท่ี 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง 530020 1490122 
7. หนวํยป้องกันรักษาป่าท่ี รบ.3 (พุยาง) หมูํท่ี 3 ต.ยางหัก อ.ปากทอํ 564180 1466832 

..ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี.. 
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2. ประเภทพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดราชบุรี จ านวน 7 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที่ หน่วยงาน ที่ต้ัง 

พิกัด 
E N 

8. หนวํยป้องกันรักษาป่าท่ี รบ.4 (โป่งกระทิง) หมูํท่ี 1 ต.บ๎านบึง อ.บ๎านคา 552752 1472479 
9. ศูนย์จัดการกลุํมป่าสงวนแหงํชาติ (เตรียมการ) 

ท่ี 236 
ป่าสงวนแหงํชาติป่าฝั่งซ๎ายแมํน้ าภาชี 

หมูํท่ี 3 ต.ยางหัก อ.ปากทอํ 564180 1466832 

10. ศูนย์จัดการกลุํมป่าสงวนแหงํชาติ (เตรียมการ) 
ท่ี 237 
ป่าสงวนแหงํชาติป่าเขาบิน 

หมูํท่ี 3 ต.ยางหัก อ.ปากทอํ 564180 1466832 

11. ดํานป่าไม๎ปากทอํ ถนนเพชรเกษม ต.ดอนทราย 
อ.ปากทอํ 

589281 1477696 

ล าดับ
ที่ 

ขื่อป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ เน้ือที่ (ไร่) 

1. ป่าเขากรวดเขาพลอง 
ประกาศปี พ.ศ. 2499 

ต าบลเกาะพลับพลา ต าบลหนิกอง อ าเภอเมืองราชบุรี    4,787.50 

2. ป่ายางดํานทับตะโก 
ประกาศปี พ.ศ. 2503 

ต าบลดํานทับตะโก ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง  
อ าเภอจอมบึง อ าเภอเมืองราชบุรี 

71,875 

3. ป่าเขาบิน 
ประกาศปี พ.ศ. 2504 

ต าบลหนิกอง อ าเภอเมืองราชบุรี ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง 21,250 

4. ป่าพุยางและป่าพุสาม
ซ๎อน 
ประกาศปี พ.ศ. 2505 

ต าบลทํุงหลวง ต าบลวังมะนาว อ าเภอปากทอํ  87,656.25 

5. ป่าซ าสาม 
ประกาศปี พ.ศ. 2505 

ต าบลเขาขลุง อ าเภอบ๎านโป่ง    2,625 

6. ป่าหนองกลางเนิน 
ประกาศปี พ.ศ. 2509 

ต าบลหนิกอง อ าเภอเมืองราชบุรี  150 

7. ป่าฝั่งซ๎ายแมํน าภาชี 
ประกาศปี พ.ศ. 2527 

ต าบลแก๎มอ๎น ต าบลดํานทับตะโก ต าบลจอมบึง  
ต าบลเบิกไพรต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย 
ต าบลสวนผึ้ง ต าบลทําเคย ต าบลบ๎านคา ต าบลบ๎านบึง 
อ าเภอสวนผึ้ง และต าบลอํางหนิ ต าบลทํุงหลวง ต าบลยาง
หัก อ าเภอปากทอํ 

977,250 

รวม 1,165,593.75 
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3. พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
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ผลการปฏิบัติงาน 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี 
 
 

1. การจัดกิจกรรมประชารัฐรวมแรงรวมใจบ ารุงดูแลต๎นไม๎ทรงปลูก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ๎าอยํูหัว  เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี  ณ สวนรุกขชาติถ้ าจอมพล  ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี เมื่อวันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 2559  

 ผลการด าเนินงาน บ ารุงดูแลต๎นไม๎ทรงปลูกไว ๎ณ สวนรุกขชาติถ้ าจอมพล ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี จ านวน 3 ต๎น ได๎แกํต๎นสักท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวทรงปลูกต๎นกัลปพฤกษ์ท่ีสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินนีาถทรงปลูก และต๎นนนทรีท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปลูก โดยท าการตัดแตํงกิ่ง (Pruning) 

การรักษาแผล ( Wound Healing) การก าจัดวัชพืช ( Weeding) การพรวนดิน ( Shoveling) การปลูกพืชคลุมดิน ( Ground 

Covering) การใสํปุ๋ย (Fertilizer) การรดน้ า (Watering) และด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศนโ์ดยรอบ  

 2. การรํวมจัดงาน “70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษน์้ าตามรอยพํอ” เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ คลองบาง

สองร๎อย ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันพุธท่ี 8 มิถุนายน 2559 

ผลการด าเนินงาน ศูนย์ป่าไม๎จังหวัดราชบุรี ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ท่ี 10 (ราชบุรี) ได๎รับมอบหมายใหเ๎ป็นหนํวยงาน

หลักในการจัดกิจกรรมปลูกต๎นไม๎ตลอดสองฝั่งคลองบางสองร๎อย จ านวน 150 ต๎น ชนิดไม๎ ได๎แกํ ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ 

และชัยพฤกษ์  และด าเนินการตามค าสั่งจังหวัดราชบุรี ท่ี 2039/2559 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยท าการดูแล

บ ารุงรักษาต๎นไม๎ท่ีปลูกไวอ๎ยํางตํอเนื่อง กรณีตน๎ไม๎ตายใหจ๎ัดหามาปลูกทดแทน และรายงานผลใหจ๎ังหวัดทราบเดือนละ 1 

ครั้ง ถึงสิน้เดือนธันวาคม 2559 

 3. การจัดกิจกรรมปวงประชารวมใจปลูกต๎นไม๎มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด  เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าฯ 

พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  ณ วัดถ้ าสิงโตทอง ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2559       

1) ด าเนินการปลูก “ต๎นโมกมัน” พันธุไ์ม๎มงคลพระราชทานประจ าจังหวัดราชบุรี ซึ่งรับมอบมาจากอธบิดีกรม

ป่าไม๎ ณ ส านักงานป่าไม๎จังหวัดราชบุรี เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 

2) ประชาสัมพันธใ์หส๎ํวนราชการ สถาบันการศกึษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น วัด และภาคเอกชน รํวมใจ

ปลูกต๎นโมกมัน ไม๎มงคลพระราชทานประจ าหวัดราชบุรี โดยใหต๎ิดตอํขอรับกล๎าไม๎ท่ีจัดเตรียมไว ๎จ านวน 7,000 ต๎น ณ 

ศูนย์เพาะช ากล๎าไม๎ราชบุรี 

4. รํวมกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดนิของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสํวน 1 : 4,000 (One 

Map) จังหวัดราชบุรี พิจารณาปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดนิของรัฐในความรับผิดชอบของกรมป่าไม๎ จ านวน 7 แปลง ได๎แกํ 

   1. ป่าสงวนแหงํชาติ ป่ายางดํานทับตะโก 

   2. ป่าสงวนแหงํชาติ ป่าฝั่งซ๎ายแมํน้ าภาชี  

   3. ป่าสงวนแหงํชาติ ป่าเขาบิน  

   4. ป่าสงวนแหงํชาติ ป่าเขากรวด เขาพลอง  

   5. ป่าสงวนแหงํชาติ ป่าหนองกลางเนิน  

   6. ป่าสงวนแหงํชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ๎อน  
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   7. ป่าสงวนแหงํชาติ ป่าซ าสาม  

 5. การรํวมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดนิจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) 

 ผลการด าเนินงาน (ของคณะอนุกรรมการฯ) ตรวจสอบข๎อมูลการถือครองท าประโยชน์ท่ีดนิในเขตป่าสงวน

แหงํชาติ จ านวน 3 แปลง พืน้ท่ีรวม 4,682-3-00 ไรํ ได๎แกํ แปลงท่ี 1 ในเขตป่าสงวนแหงํชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ๎อน  

ท๎องท่ีต าบลทํุงหลวง และต าบลยางหัก  อ าเภอปากทอํ จังหวัดราชบุรี เนื้อท่ี 4,322-0-51 ไรํ แปลงท่ี 2 ในเขตป่าสงวน

แหงํชาติ  ป่าเขาบิน ท๎องท่ีต าบลปากชํอง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  เนื้อท่ี 231-1-01 ไรํ แปลงท่ี 3 เขตป่าสงวน

แหงํชาติ ป่าเขากรวด และป่าเขาพลอง ท๎องท่ีต าบลหนิกอง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   

เนื้อท่ี 129-1-48 ไรํ  

 6. การรํวมด าเนินงานโครงการชุมชนรักษ์ป่าสร๎างฝายประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ๎าอยํูหัว

ฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินนีาถ  เนื่องใน

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  ท๎องท่ีจังหวัดราชบุรี ตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ท่ี 10 (ราชบุรี) ท่ี 

144/2559 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง  แตํงตั้งคณะท างานโครงการชุมชนรักษ์ป่าสร๎างฝายประชารัฐเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ๎าฯ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  

  ผลการด าเนินงาน (ของคณะท างานฯ) สร๎างฝายประชารัฐ และปรับปรุงฝายเดิม ในพืน้ท่ี  10 ป่าชุมชน 

โดยเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธภิาพของฝายเดิม จ านวน 139 ฝาย และสร๎างฝายเพิ่มเติม จ านวน 37 ฝาย รวม

ท้ังสิ้น 176 ฝาย ดั 

 7. การรํวมด าเนินการจัดท าข๎อมูลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ป่าไม๎ 20 ปี Thailand 4.0 ตามค าสั่งส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม๎ท่ี 10 (ราชบุรี) ท่ี 147/2559 ลงวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2559 และ ท่ี 148/2559 ลงวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 

2559  เรื่อง แตํงตั้งคณะท างานจัดท าข๎อมูลเพื่อรองรับนโยบายพลิกฟื้นผืนป่า สูํการพัฒนาท่ีย่ังยืน (ตามมาตรการ 1 : 5 : 5)  

  ผลการด าเนินงาน ด าเนินการจัดท าฐานข๎อมูลของผู๎ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม๎ ข๎อมูลความ

ต๎องการไม๎ และต าแหนงํพิกัดสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม๎ท้ังหมดในพืน้ท่ีจังหวัดราชบุรี  จ านวน  277  ราย   

 8. การรํวมประกอบกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต๎นน้ าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กับกองพล

พัฒนาท่ี 1 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 และวันท่ี 21 กันยายน 2559 ณ บ๎านหุบยายชี ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี กิจกรรมประกอบด๎วย การแจกจํายกล๎าไม๎ การปลูกป่า การโปรยเมล็ดไม๎การปลํอยไกํป่าคืนสูํธรรมชาติ 

การสร๎างฝาย การแสดงนาฎศลิป์   

 9. การใหค๎วามรู๎ตามกฎหมายวาํด๎วยการป่าไม๎ 

   วันท่ี 22 กันยายน 2559 ณ กองพลพัฒนาท่ี 1 จังหวัดราชบุรี นายพัฒนะ ศริิมัย ป่าไม๎จังหวัด

ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายใหค๎วามรู๎ตามกฎหมายวาํด๎วยการป่าไม๎ กับเจ๎าหนา๎ท่ีทหารกองพลพัฒนาท่ี 1 หัวข๎อการ

บรรยาย ประกอบด๎วย เนื้อหาและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตป่ิาไม๎ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัตป่ิาสงวน

แหงํชาติ พ.ศ. 2507 และการบังคับใช๎กฎหมายวาํด๎วยการป่าไม๎ ในพืน้ท่ีประเภทตํางๆ เชํน พืน้ท่ีป่าไม๎ตามความในมาตรา 

4(1) แหงํพระราชบัญญัตป่ิาไม๎ พุทธศักราช 2484 พืน้ท่ีป่าสงวนแหงํชาติ พืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พืน้ท่ีได๎รับ

อนุญาตใหเ๎ข๎าท าประโยชน์ฯ พืน้ท่ีเขตสงวนหวงหา๎มฯ พืน้ท่ีราชพัสดุ เป็นต๎น 
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 ปัญหาและอุปสรรค 

 

         “ศูนย์ป่าไม๎จังหวัด” จัดตั้งขึ้นตามอ านาจการบริหารของอธบิดีกรมป่าไม๎เป็นหนํวยงานท่ีไมํมีกรอบโครงสร๎างอัตราก าลัง

ตามกฎหมาย การปฏิบัติงานต๎องอาศัยอัตราก าลังจากสํวนงานอ่ืน ท าใหข๎าดความคลํองตัวในด๎านการบริหารงานบุคคล การ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ตลอดจนวงเงินงบประมาณท่ีได๎รับ เป็นการปฏิบัติงานท่ีมีข๎อจ ากัด  ท้ังทางด๎านบุคลากรและ

คําใช๎จาํยในการปฏิบัติงาน 

 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 

 

      ควรมีการปรับปรุงโครงสร๎าง โดยการออกกฎกระทรวงแบํงสํวนราชการกรมป่าไม๎ข้ึนใหมํให๎มีหนํวยงานของกรมป่าไม๎   

ท้ังในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของหนวํยงานในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม๎ของชาติ 
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นายสรศักดิ์ จันทร์สว่าง  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ เลขท่ี  268   ถนนแสงชูโต  ต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  71000 

ค่าพิกัด  0559519  E    1548112N โทรศัพท์ 0-3451-6788  โทรสาร  0-3451-6788 

อัตราก าลัง 

(ข้าราชการ , ลูกจ้างประจ า , พนักงานราชการ) ประจ าศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย 

ข้าราชการ  จ านวน  1 ราย   

ลูกจ้างประจ า  จ านวน        2   ราย 

พนักงานราชการ      จ านวน  21 ราย  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพืน้ท่ีหวงหา้มของทางราชการในจังหวัดกาญจนบุรี  มีพืน้ท่ีป่าไม้  7,443,807 ไร่  หรือ ร้อยละ  61.13 ของเนื้อท่ี

จังหวัด  ซึ่งถือได้ว่ามีพืน้ท่ีมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ 

 พื้นที่ของทางราชการจังหวัดกาญจนบุรี  แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังน้ี  

1.  ป่าสงวนแห่งชาติ 15 ป่า เน้ือที่  5,014,485.25 ไร่ หรอื 8,023.18 ตารางกิโลเมตร  

 1.1  ป่าหนองโรง (105/2505)               (เนื้อท่ี 19,375 ไร่)  

 1.2  ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ (107/2505)    (เนื้อท่ี  337,500 ไร่) 

 1.3  ป่าหนองรี (1,031/2526)      (เนื้อท่ี 272,187 ไร่) 

 1.4  ป่าวังใหญแ่ละป่าแม่น้ าน้อย (417/2512)     (เนื้อท่ี  996,418 ไร่) 

 1.5  ป่าเขาช่องอินทรีดา้นตะวันออก (443/2514)   (เนื้อท่ี  37,500 ไร่) 

 1.6  ป่าเขาท่าละเมาะ (989/2525)     (เนื้อท่ี  6,781 ไร่) 

 1.7 ป่าหว้ยเขย่ง (1231/2534)      (เนื้อท่ี  376,320 ไร่) 

 1.8  ป่าเขาแสลงพัน ( 613/2516)     (เนื้อท่ี 1,040 ไร่) 

 1.9  ป่าเขาช้างเผือก (1232/2534)      (เนื้อท่ี 1,085,977 ไร่) 

 1.10 ป่าพระแท่นดงรัง(693/2517)      (เนื้อท่ี  1,344 ไร่) 

 1.11 ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่แปลงท่ีหนึ่ง (802/2521)  (เนื้อท่ี  542,500 ไร่) 

 1.12 ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่แปลงท่ีสอง (723/2518)  (เนื้อท่ี  750,000 ไร่) 

 1.13 ป่าโรงงานกระดาษไทยแปลงท่ีหก (913/2523)    (เนื้อท่ี 101,562 ไร่) 

 1.14 ป่าน้ าโจน (1,071/2527)      (เนื้อท่ี 472,706.52 ไร่) 

 1.15 ป่าชัฎใหญแ่ละป่าเขาสูง (1,074/2527)    (เนื้อท่ี  13,275 ไร่) 

 

..ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี.. 
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2.  ป่าถาวรของชาติ 11 ป่า เน้ือที่  344,599 ไร่  

 2.1 ป่าหนองรี ( 6 แปลง) (20 กันยายน  2537)   (เนื้อท่ี 16,694 ไร่) 

 2.2 ป่าหว้ยเขย่ง (2 แปลง) (20 กันยายน 2537)    (เนื้อท่ี 8,459 ไร่) 

 2.3 ป่าเขาพระฤาษี – เขาบ่อแร่ (9 แปลง) (20 กันยายน  2537)   (เนื้อท่ี 105,415 ไร่) 

 2.4 ป่าเขาช้างเผือก (1 แปลง)(28 ธันวาคม 2536)   (เนื้อท่ี 31,770 ไร่) 

 2.5 ป่าโรงงานกระดาษไทยแปลง 6 (1 แปลง) (28 ธันวาคม 2536)  (เนื้อท่ี 384 ไร่) 

 2.6 ป่าพระแท่นดงรัง (3 แปลง) (28 ธันวาคม 2536)   (เนื้อท่ี 268 ไร่) 

 2.7 ป่าเขาช่องเกวียน (1 แปลง) (28 ธันวาคม 2536)   (เนื้อท่ี 4,795 ไร่) 

 2.8 ป่าเขาคันหอก (1 แปลง)  (28 ธันวาคม 2536)   (เนื้อท่ี 1,035ไร่) 

 2.9 ป่าเขาพังตรุ (1 แปลง)  (28 ธันวาคม 2536)    (เนื้อท่ี 6,260 ไร่) 

 2.10 ป่าเขารางเข้ (1 แปลง) (28 ธันวาคม 2536)    (เนื้อท่ี 1,273 ไร่)  

 2.11 ป่าเขานางพิมพ์ (1แปลง) (28 ธันวาคม 2536)    (เนื้อท่ี 4,836 ไร่) 

3.   พื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่หวงห้ามไว้ใช้ในราชการทหาร พุทธศักราช 2481 

 3.1  ท่ีหวงหา้มไวเ้พื่อประโยชน์ในราชการทหาร    (เนื้อท่ี 3,048,750 ไร่) 

4.  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  2  แห่ง  (เน้ือที่รวม  2,104,388 ไร่)  

4.1  เขตรักษาพันธุส์ัตวป่์าสลักพระ     (เนื้อท่ี  536,594 ไร่)  

4.2  เขตรักษาพันธุส์ัตวป่์าทุ่งใหญน่เรศวรด้านตะวันตก (มรดกโลก)   (เนื้อท่ี  1,567,794 ไร่)  

5.  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  1  แห่ง 

 5.1 เขตหา้มล่าสัตวป่์าสมเด็จพระศรีนครินทร์     (เนื้อท่ี 56,250 ไร่)  

6.  อุทยานแห่งชาติ  5  แห่ง  (เน้ือที่  4,065,088.20 ไร่) 

 6.1  อุทยานแหง่ชาติเขื่อนศรีนครินทร์    (เนื้อท่ี  957,500 ไร่)  

 6.2  อุทยานแหง่ชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์    (เนื้อท่ี  36,875 ไร่)  

 6.3  อุทยานแหง่ชาติไทรโยค     (เนื้อท่ี  598,750 ไร่)  

 6.4  อุทยานแหง่ชาติเอราวัณ     (เนื้อท่ี  343,750 ไร่)  

 6.5  อุทยานแหง่ชาติเขาแหลม     (เนื้อท่ี  935,625 ไร่)  

 6.6  อุทยานแหง่ชาติทองผาภูมิ     (ประมาณ 772,214.27 ไร่)  

 6.7  อุทยานแหง่ชาติล าคลองงู     (ประมาณ  420,374 ไร่)  
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แผนที่แสดงแนวเขตพืน้ที่ป่าไม ้จังหวัดกาญจนบุรี 
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ผลการปฏิบัติงาน 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

 เอกสารรับ -  ส่ง (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

1. รับหนังสือราชการ       จ านวน       636 เรื่อง  

2. ร่าง – ตอบโต้หนังสือราชการ  จ านวน  550 เรื่อง 

3. ส่งหนังสือราชการ       จ านวน     588 เรื่อง  

4. ออกค าสั่งมอบหมายการงานและใหเ้จ้าหนา้ท่ีปฏิบัติงานประจ าศูนย์   จ านวน 12 เรื่อง 

5. ร่วมประชุมกับหน่วยงานอ่ืนในฐานะกรรมการฯ และท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 95  ครั้ง 

 

 ผลการปฏิบัติงาน – กิจกรรมที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประจ าป ี2559 
 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

1. หัวหนา้แปลงปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2554 อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เจ้าหนา้ท่ีประจ าศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติในพืน้ท่ี จ านวน 15 ป่าสงวนฯ 

3. ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพืน้ท่ีป่าไม้ ระดับจังหวัด 

4. ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาญจนบุรี   

5. เป็นเลขานุการและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายวา่ด้วย  

              การป่าไมร้ะดับจังหวัดกาญจนบุรี  

6. ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ จังหวัดกาญจนบุรี  

7. ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการและคณะท างานลุ่มน้ าแม่กลอง ระดับจังหวัดกาญจนบุรี  

8. ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี  

9. ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในพืน้ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  

10. ร่วมประชุมและพิจารณาโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรีและพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

11. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการปรับปรุงแผนท่ี One Map กรมป่าไม้ และจังหวัดกาญจนบุรี 

12. ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาท่ีดนิท ากิน เข่ือนศรีนครินทร์ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  

13. เข้าร่วมประชุมหัวหนา้ส่วนราชการและนายอ าเภอระดับจังหวัด   

14. ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดกาญจนบุรี  

15. ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการปัญหาพืน้ท่ีป่าทับซ้อนพืน้ท่ี ส านักงานปฏิรูปท่ีดนิเพื่อการเกษตรท้องท่ี

จังหวัดกาญจนบุรี 

16. ร่วมประชุมการใช้แผนไฟฟ้าขนาดเล็ก (พลังงานทดแทนจากล าหว้ย) 

17. ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการสร้างความเสมอภาคของชาติพันธุท่ี์อยู่ในประเทศไทย 

18. ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพฯ 

19. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานจัดท าข้อมูลรองรับนโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน  
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20. ร่วมประชุมพิจารณาการก าหนดพืน้ท่ีสถาบันราชการในบริเวณเขตพัฒนาชายแดนบ้านพุน้ าร้อน 

21. ร่วมประชุมกับสว่นราชการในพืน้ท่ีจังหวัดกาญจนบุรีท่ีขอใหเ้ข้าร่วมประชุมตามท่ีร้องขอความร่วมมือและ

ขอทราบข้อมูล 

22. และอ่ืน ๆ  

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า 

1. สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีท่ี 2 (ปี 2558 ) ในอัตราไร่ละ 800 บาท จ านวน 11 ราย พืน้ท่ีเข้าร่วม

โครงการ  120 ไร่  

2. สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีท่ี 3 (ปี 2557 ) ในอัตราไร่ละ 700 บาท จ านวน 32 ราย พืน้ท่ีเข้าร่วม

โครงการ  350 ไร่  

3. สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีท่ี 2 (ปี 2558 ) ในอัตราไร่ละ 800 บาท จ านวน 11 ราย พืน้ท่ีเข้าร่วม

โครงการ  120 ไร่  

4. สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีท่ี 3 (ปี 2557 ) ในอัตราไร่ละ 700 บาท จ านวน 32 ราย พืน้ท่ีเข้าร่วม

โครงการ  350 ไร่  

5. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้  จ านวน  50  ราย

และจัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้  จ านวน  75,000  กล้า ชนิดไม้ท่ีสนับสนุนได้แก่ สัก มะค่าโมง มะขามป้อม พะยูง และ

ประดู่ป่า 

6. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธแ์ละรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีป่า

เศรษฐกิจ  จ านวน   44  ราย  เนื้อท่ี  800  ไร่ และสนับสนุนกล้าไม้จ านวน 160,000 กล้า ชนิดไม้ท่ีเพาะสนับสนุน ได้แก่ 

สัก ประดู่  ยูคาลิปตัส มะค่าโมงและพะยูง 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน 

1. จัดตั้งใหม่ จ านวน 5 ชุมชน ต่ออายุโครงการ จ านวน 3 ชุมชน ด าเนินการประชุม จ านวน 9 หมู่บ้าน 

2. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จ านวน 4 ชุมชน 

3. จัดกิจกรรมท าฝาย จ านวน 5 ชุมชน 

งานบริการด้านการอนุญาต 

1.ตรวจสอบการอนุญาตใหเ้ข้าท าประโยชน์ในเขตพืน้ท่ีป่าไม้ จ านวน  18  ราย 

2.ตรวจสอบและติดตามเงื่อนไขการอนุญาตใหเ้ข้าท าประโยชน์เขตพืน้ท่ีป่าไม้ จ านวน   3  ครั้ง 

3.ตรวจสอบการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท จ านวน   1 ราย 

4.ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท จ านวน 52 ราย 

ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

1. จ านวนคดี จ านวน   51 คดี 

2. ผู้ตอ้งหา จ านวน   33 คน  

3. ยึดไม้ท่อน จ านวน  68  ท่อน   ปริมาตร  11.53  ม3 

4. ยึดไม้แผ่น จ านวน 715  แผ่น ปริมาตร  31.34  ม 3 

5. พืน้ท่ีถูกบุกรุก   จ านวน 1,479-1-13 ไร่  
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 ปัญหาและอุปสรรค 

 

1. สถานที่ 

 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  มีสถานท่ีปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน  โดยใช้อาคารท่ีเป็นทรัพย์สนิของกรมป่าไม้  ท่ีเคย

เป็นท่ีตัง้ของส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี(เดิม)   อยู่ในบริเวณของศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  ในท่ีดนิราชพัสดุ  

โดยปลูกสร้างอาคารมีอายุการใช้งาน 34 ปี สภาพอาคารทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน  อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์  บาง

รายการก็เสื่อมสภาพตามไปด้วย  ท้ังรูปแบบของอาคารส านักงานไม่ค่อยสอดคล้องกับการใช้งาน  ท าใหส้ิน้แปลง

งบประมาณท่ีใช้จา่ยท่ีเป็นค่าสาธารณูปโภค 

2. บุคคลากร 

 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึน้ตรงกับจังหวัดกาญจนบุรี(ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) แต่ก็

เป็นหน่วยงานเดียวท่ีกรมป่าไม้  ได้มอบหมายใหเ้ป็นตัวแทนของกรมป่าไม้ ในการประสานงานร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี  

โดยผ่านทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี แต่เท่าท่ีผ่านมาศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  

ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น  ยังเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงาน ราชการหนว่ยอ่ืน ๆ ด้วย  

ท้ังในรูปแบบของการประชุม ชีแ้จงและใหข้้อมูล  การตรวจสอบและติดตาม ท าใหห้ลายหนว่ยงานได้เข้าใจถึงบทบาท

หนา้ท่ีและความจ าเป็นของหนว่ยงานในฐานะตัวแทนของกรมป่าไม้  ท่ีตอ้งมีในระดับภูมิภาคมากยิ่งข้ึนด้วย 

 เมื่อบทบาทมีมากขึ้น  ก าลังเจ้าหนา้ท่ีก็มีความจ าเป็นมากยิ่งข้ึน  ประกอบกับพืน้ท่ีของจังหวัดกาญจนบุรี  ท่ีมี

ขนาดใหญเ่ป็นล าดับท่ี 3  ของประเทศไทย  กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พืน้ท่ีป่าก็มีมาก  อัตราก าลังเจ้าหนา้ท่ีท่ีเป็น

ข้าราชการประจ าเพียง 2 นาย (ประจ า 1 นาย และช่วยราชการ 1 นาย) ในอนาคตคงไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานใน

ภาพรวมของกรมป่าไม้ในพืน้ท่ีได้ (ปัจจุบันข้าราชการท้ัง 2 นาย ได้รับมอบหมายใหไ้ปปฏิบัติงานประจ าในหน่วยงานและ

โครงการอ่ืน ๆ อีกหลายหนา้ท่ีอีกด้วย) 

3. ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ก่อสร้างมาประมาณ 34 ปีก่อน  สภาพอาคารส านักงานช ารุด ทรุดโทรม 

อุปกรณ์พัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะท างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร เครื่องปรับอากาศ มีอายุการใช้งานมานาน  บางรายการก็มีสภาพ

ผุพัง บางรายการก็ยังพอใช้ได้  แต่ก็ท าใหส้ิน้เปลืองค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) เป็นอย่างมาก   

 ยานพาหนะแต่ละคันมีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 20 ปี  แต่ละคัน  มีสภาพเก่า ช ารุด ท าใหส้ิน้เปลืองค่าน้ ามัน

เชือ้เพลิงมาก  และเป็นอันตรายในการเดินทางไปท างาน  ในสภาพของพืน้ท่ีในการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ท่ีท่ีปฏิบัติงาน  

 อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไฟฟ้าส่องสวา่ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตกรุ่น และล้าสมัย ไม่ได้รับการจัดหาใหใ้หม่ 

งบประมาณซ่อม บ ารุง ไม่มีและหาอุปกรณ์เปลี่ยนส่วนเสียหายได้ยาก การปฏิบัติจงึมีความล าบากมาก  

4. งบประมาณ 

 ในส่วนของกิจกรรมอ านวยการ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) เพียงเป็นค่าใช้จา่ยหมวดค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าไฟฟ้า น้ าประปา และค่าบริการเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ เท่านั้น  ค่าดูแล ซ่อมแซม บ ารุง รักษาสถานท่ีราชการ คนงาน นักการภารโรง ต้อง

ร่วมมือร่วมใจของบุคคลกรในส านักงานฯ เท่านั้น 
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 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 

 

1. สถานที่  

 ควรจัดสรรงบประมาณ ในการซ่อมแซมอาคารส านักงาน ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์  

2. บุคคลากร   

 ควรพิจารณาจัดสรรก าลังเจ้าหนา้ท่ี(ข้าราชการ) ใหเ้หมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี และภารกิจของหนว่ยงานราชการ

กรมป่าไม้  

3. ครุภัณฑ์และยานพาหนะ  

 จัดหาและจัดสรรใหพ้อเพียงตามความเหมาะสมและจ าเป็นใหเ้หมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศและ

ความก้าวหน้าใหทั้นกับเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

4.  งบประมาณ  

 จัดสรรงบประมาณใหศู้นย์ป่าไม้กาญจนบุรี เป็นการเฉพาะเพื่อบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จา่ย ค่าสาธารณูปโภค

และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 
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นายสมหวัง  หวังเศรษฐกุล  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

ป่าไม้จังหวัดนครปฐม 

ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐมที่ต้ัง เลขที่  176 ถนนเทศา ต าบลพระปฐมเจดย์ี อ าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐมค่าพิกัด  0615971E 1528040N โทรศัพท์ 0-3424-2395  โทรสาร  0-3425-8524 

E-mail address :  nakhonpathom_@hotmail.com 

อัตราก าลัง 

(ข้าราชการ , ลูกจ้างประจ า , พนักงานราชการ) ประจ าศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐม  ประกอบดว้ย 

ข้าราชการ  จ านวน   1 ราย   

ลูกจ้างประจ า  จ านวน        - ราย 

พนักงานราชการ      จ านวน       5 ราย  

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ไมม่ีพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ 
 

 

ผลการปฏิบัติงาน 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครปฐม 

 

 เอกสารรับ -  ส่ง (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

- การสง่ใบส าคัญเพ่ือเบิกจา่ยเงินงบประมาณ จ านวน  119  เร่ือง 

- รับหนังสือราชการ จ านวน  692  เร่ือง 

- สง่หนังสือราชการ จ านวน  597  เร่ือง 

 ผลการปฏิบัติงาน 

1.  รวบรวมข้อมูลคดีด้านปุาไมใ้นพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 คดี 

2. ตรวจสอบข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของคดจีับกุมการกระท าผิดเกี่ยวกับไมพ้ยุงในพืน้ที่จังหวัด

นครปฐม เป็นประจ าทุกเดอืน 

..ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครปฐม.. 

mailto:nakhonpathom_@hotmail.com
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ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

3. รวบรวมข้อมูลการด าเนนิการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซย่นต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ไดด้ าเนนิการในพืน้ที่

จังหวัดนครปฐม ปรากฏว่ามีผู้ขอขึน้ทะเบียนเลื่อยโซย่นต์จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 จ านวน  922  

ใบอนุญาต           

4. ด าเนนิการเกี่ยวกับการสง่ใบส าคัญเพ่ือเบิกจา่ยเงินงบประมาณ จ านวน  119  เร่ือง 

5. ด าเนนิการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ของศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

6.  สนับสนุนและสง่เสริมการปลูกต้นไมโ้ดยให้ค าปรกึษาแนะน าและด าเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับ

ประชาชนผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้ังแต่เดอืนตุลาคม 

2558-กันยายน 2559 รวมประชาชนผู้สนใจจ านวน 102 ราย กล้าไม้จ านวน 5,121 ต้น เอกสาร

เผยแพร่จ านวน 44 แผ่น 

7. และด าเนนิการตามหนังสือสั่งการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การออกหน่วยใหบ้ริการประชาชนตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหนว่ยบ าบัดทุกข ์

บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมใหป้ระชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยน าเจ้าหนา้ท่ีออกหน่วยครูปุาไม้ให้บริการ

ประชาชนเพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การประชาสัมพันธด์้านปุาไม้ และการใหค้ าปรึกษาแนะน าด้านปุาไม้ จ านวน 12  ครั้ง

ในท้องท่ีอ าเภอต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพืน้ท่ีเป็นจ านวนมาก โดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 

ประชาชนขอรับบริการ   จ านวน  577  ราย 

           แจกกลา้ไม้                                      จ านวน   3,200 ต้น 

          แจกเอกสารเผยแพร ่                       จ านวน   2,292/63  แผ่น/เล่ม 

  แนะน าใหค้ าปรึกษา   จ านวน   35  ราย 

2. วันท่ี 20 ตุลาคม 2558 ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ด าเนินการปลูกซ่อมต้นพะยูง ท่ีปลูกตามโครงการศาสนา

ค้ าพะยูง เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2557 บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

3. วันท่ี 21 ตุลาคม 2558 ปุาไม้จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ ประจ าปี พ .ศ. 

2558 โดยมี ท่านรองอธบิดีกรมปุาไม้ (นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์) เป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารกรม

ปุาไม้ กลุ่มเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ผู้น าองค์กรต่างๆ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. นายอ าเภอพระประแดง มาร่วมงานซึ่ง

กิจกรรมนีด้ าเนินการโดย ส านักส่งเสริมการปลูกปุา ผอ .ส านักส่งเสริมการปลูกปุา (นายจงคล้าย วรพงศธร ) ผอ.ส านัก

จัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 ราชบุรี (นายสมชาย เปรมพาณิย์นุกูล ) และผอ .กลุ่มพัฒนาระบบราชการ (นายชุติเดช 

กมนณชนุตย์) ศูนย์จัดการพืน้ท่ีสเีขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขันธ์(สวนศรีนครเข่ือนขันธ์) ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

4. วันท่ี 27 ตุลาคม 2558 ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ติดตามผลการปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ซึ่ง

ด าเนินการเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2558 พบวา่มีตน้อินทนิลน้ าตาย 8 ต้นจากทัง้หมด 61 ต้น โดยได้ประสานงานกับ

เจ้าหนา้ท่ีของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน เพื่อปลูกซ่อมต้นท่ีตายต่อไป และได้ด าเนินการเก็บข้อมูล

การเจริญเติบโตของต้นพะยูงตามโครงการแปลงสาธติการปลูกสร้างสวนปุาพะยูง ซึ่งปลูกเมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 

บริเวณมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 
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ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5. วันท่ี 28 ตุลาคม 2558 นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 

(ราชบุรี) ตรวจติดตามและใหค้ าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐม 

6. วันท่ี 30 ตุลาคม 2558 ร่วมงานวันสังคมสงเคราะหแ์หง่ชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้ประจ าปีของ

ชาติ จังหวัดนครปฐม ประจ าปี 2558  

7. วันท่ี 4 พฤศจิกายน  ร่วมประชุมกับเจ้าหนา้ท่ีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน เพื่อหารือ

แนวทางในการด าเนินโครงการแปลงสาธติการปลูกสร้างสวนปุาพะยูง 

8. วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนา 36 ปี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

ก าแพงแสน ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน  

 9. วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 ร่วมงานกฐินพระราชทาน โดยพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให ้กรมปุาไม้ อัญเชิญ มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จ าพรรษาภาคถ้วนไตรมาส ณ 

วัดมหาชัย พระอารามหลวง ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

10. วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระราชวังสนาม

จันทร์ จังหวัดนครปฐม และติดตามงานด้านปุาไม้ในพืน้ท่ีจังหวัดนครปฐม ได้แก่ โครงการศาสนา ค้ าพะยูง และต้นไม้ทรงปลูก 

11. วันท่ี 4 ธันวาคม 2558 ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรก าแพงแสน ครั้งท่ี 19 ณมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

12. วันท่ี 5 ธันวาคม 2558 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  

13. วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณหน่วยงาน ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐม 

14. วันท่ี 11 ธันวาคม 2558 ร่วมกิจกรรม "ป่ันเพื่อพ่อ" BIKE FOR DAD เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดนครปฐม 

15. วันท่ี 18 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการจัดการทรัพยากรปุาไม้อย่างสร้างสรรค์ ณ 

หอ้งฟีนกิซ์ 1-6 ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

16. วันท่ี 21 ธันวาคม 2558 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ด าเนินเพื่อทรงเปิดโครงการอุทยานอาชีพชัยพัฒนา ต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

17. วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 ร่วมกิจกรรม โครงการเยาวชนร่วมปกปอูงผืนปุาและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็น

การเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 จัดโดย กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม 

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้ 

1. ปลูกต้นไม้ จ านวน 250 ต้น  

2. อบรมเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหนา้ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบล 

และผู้น าชุมชนในพืน้ท่ี จ านวน 239 ราย โดยปุาไม้จังหวัดนครปฐมเป็นครูปุาไม้บรรยายความรู้  

3. จัดหนว่ยใหบ้ริการด้านปุาไม้คืนความสุขใหป้ระชาชน โดยแจกเอกสารเผยแพร่ และ 

แจกกล้าไม้แก่ผู้ร่วมโครงการฯ จ านวน 250 ต้น 

18. วันท่ี 25 ธันวาคม 2558 ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ร่วมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปีใหม่ ณ กรมปุาไม้ 

กรุงเทพฯ 

19. วันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ร่วมอายัดไม้กระยาเลยท่อน จ านวน 30 ท่อน ปริมาตร 22.54 ลบ.ม. ไม้กระยาเลย

แปรรูปจ านวน 194 แผ่น ปริมาตร 8.39 ลบ.ม. โดยมี MR.SUN LEI เป็นผู้รับการอายัด/ น าตรวจ ท่ีบริเวณตลาดปฐมมงคล 
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ต าบลหว้ยจระเข้ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พร้อม น าบันทึกอายัดแจ้ง ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ สุทธศิริิมงคล พนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองนครปฐม ลงประจ าวัน ไวเ้ป็นหลักฐาน ตาม ปจว.ข้อ 29 เวลา 17.40 น. ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 

20. วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ติดตามผลการปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 60 พรรษา ณ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

21. วันท่ี 6 มกราคม 2559 ร่วมอายัดไม้กระยาเลย จ านวน 43 ท่อน ปริมาตร 18.90 ลบ.ม. โดยมีนายส าราญ 

ยอดสังวาลย์ เป็นผู้รับการอายัดท่ีบริเวณหมู่ท่ี 5 ต าบลหว้ยจระเข้ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม น าบันทึกอายัด

แจ้ง ร.ต.อ.ชาตรี ชัชวาลย์ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม ลงบันทึกประจ าวันไวเ้ป็นหลักฐานตาม ปจว .ข้อ 22 เวลา 

17.00 น. ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559 

22. วันท่ี 8 มกราคม 2559 ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อมอบความรู้และของขวัญแก่เยาวชน เนื่องในวันเด็กแหง่ชาติ ณ 

โรงเรียนบ้านหนองขาหย่ัง ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด  

23. วันท่ี 12 มกราคม 2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ท าหนา้ท่ีครูปุาไม้บรรยายความรู้แก่เยาวชนและผู้เข้าอบรม

ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวนประมาณ 80 คน โรงเรียนทวารวด ีอ าเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

24. วันท่ี 13 มกราคม 2559 ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐมได้ประสานงานกับส านักงานประชาสัมพันธจ์ังหวัด

ด าเนินการติดตัง้ปูายประชาสัมพันธ ์"วันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ของชาติ " ในพืน้ท่ีจังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธใ์ห้

ทราบโดยท่ัวกัน โดยได้ตดิตั้งปูายขนาดใหญจ่ านวน 1 ปูาย บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด และปูายไวนิลขนาด 1*3 ม. 

บริเวณหน้าท่ีว่าการอ าเภอต่างๆ ศูนย์ปุาไม้จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลใน

พืน้ท่ีจังหวัดนครปฐม รวมจ านวน 20 จุด 

25. วันท่ี 14 มกราคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดนิจังหวัดนครปฐม ครั้งท่ี 1/2559 ณ หอ้ง

ประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 

26. วันท่ี 14 มกราคม 2559 ประสานงานและใหค้ าแนะน าในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวแก่ โรงเรียนบ้าน

หนองขาหย่ัง ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยจะได้จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูก

ต้นไม้แก่โรงเรียนต่อไป 

27. วันท่ี 14 มกราคม 2559 ประสานงานมอบกล้าไม้ จ านวน 30 ต้น เพื่อสนับสนุนการปลูก 

ต้นไม้เพิ่มพืน้ท่ีสเีขียว แก่โครงการอุทยานอาชีพชัยพัฒนา ต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

28. วันท่ี 27 มกราคม 2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชีแ้จงและซักซ้อมหลักเกณฑ์

การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดนิของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ณ หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม

คมกฤส กรมปุาไม้ กรุงเทพฯ 

29. วันท่ี 11-12 กุมภาพันธ ์2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐมเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ พลิกฟื้น

ผืนปุา สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส ์กรุงเทพมหานคร 

30. วันท่ี 15 กุมภาพันธ ์2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐมร่วมใหก้ารต้อนรับคณะ ศปป.4 กอ.รมน. ในการเดินทางมา

ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรปุาไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. จังหวัดนครปฐม  

31. วันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2559 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดนิของรัฐแบบ

บูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (OneMap) จังหวัดนครปฐม ครั้งท่ี 1/2559  



 

95 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

32. วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์ 2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ประสานการปฏิบัติงานกับเจ้าหนา้ท่ี ม .เกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตก าแพงแสน เกี่ยวกับการเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านปุาไม้ ซึ่งเป็นการต่อเนื่องตามบันทึกความ

ร่วมมือฯ 3 ฝุาย ท่ีได้ด าเนินการร่วมกัน และติดตามแปลงปลูกยางนาตามโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูก

ยางนา ถวายองค์ราชัน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (แปลงปลูกรูปหัวใจ) ส าหรับแนวทางการด าเนินการปลูกต้นไม้ในพืน้ท่ี  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาตร์ฯ ในปีนี้ได้เตรียมส ารวจพื้นท่ีเพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกยางนา จ านวน 10,000 ต้น และ

ปลูกต้นตาลอีกจ านวนหน่ึง รวมทัง้การปลูกซ่อมต้นไม้ท่ีได้ปลูกไวใ้นช่วงท่ีผ่านมา 

33. วันท่ี 19 กุมภาพันธ ์2559 ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐมได้ด าเนินการติดตัง้ปูายประชาสัมพันธ ์วันรณรงค์ให้

ปลอดควันพิษจากไฟปุา บริเวณหน้าศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐม 

34. วันท่ี 24 กุมภาพันธ ์2559 เข้าร่วมการเสวนาสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมีสว่นร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย ” ครั้งท่ี 6 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส ์

กรุงเทพฯ 

35. วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์ 2559 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดนิของรัฐแบบ

บูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (OneMap) จังหวัดนครปฐม ครั้งท่ี 2/2559 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 อ าเภอ

เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

36. วันท่ี 4 มีนาคม 2559 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าท่ีดนิและ

สิ่งก่อสร้าง) ท่ีกรมปุาไม้ด าเนินการเอง ณ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) อ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี 

37. วันท่ี 11 มีนาคม 2559 ประสานงานในการเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวบริเวณอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัด

นครปฐม และประสานงานในการเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านปุาไม้ตามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝุาย กับ 

เจ้าหนา้ท่ีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 

38. วันท่ี 17 มีนาคม 2559 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดนิของรัฐแบบบูรณา

การมาตราส่วน 1:4000 (OneMap) จังหวัดนครปฐม ครั้งท่ี 3/2559  

39. วันท่ี 18 มีนาคม 2559 ประสานงานเรื่องผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบต้นไม้ทรงปลูกท่ีพระบรมวงศานุวงศท์รงปลูก

ไวท่ี้พุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ณ กรมปุาไม้ กรุงเทพมหานคร 

40. วันท่ี 25 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมโครงการ “ 3 เก็บ 5 ส.” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจ าปี 2559  

41. วันท่ี 11 เมษายน 2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐมร่วมปฏิบัติงานกับคณะ เข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

เครื่องจักรของ บริษัท บางเลนค้าไม้ จ ากัด ณ บ้านเลขท่ี 29/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางไทรปุา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ผลปรากฏดังนี้ 

41.1 ตรวจยึด ไม้พะยูงแปรรูป จ านวน 19 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 1.99 ลบ.ม. ไม้ชิงชัน 

แปรรูป จ านวน 509 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 40.757 ลบ.ม. ไม้กระยาเลย จ านวน 1 ท่อน พร้อมอุปกรณ์การกระท าผิด 2 

รายการ  

41.2 มอบหมายใหน้ายอนันต ์โพธิ์พันธุ ์เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส เป็นผู้ร้องทุกขก์ล่าวโทษ 

ต่อพนักงานสอบสวน สภ.บางเลน ตามปจว.ข้อ 1 เวลา 00.30 น. คดีอาญาท่ี 245/2559 ยึดทรัพย์ 168/2559 ลงวันท่ี 12 

เมษายน 2559 

42. วันท่ี 12 เมษายน 2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐมร่วมปฏิบัติงานกับคณะเจ้าหนา้ท่ีประกอบด้วย โดยด าเนินการ

ตรวจสอบเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2559 ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นเวลาค่ ามืดจงึได้ด าเนินการตรวจสอบต่อในวันท่ี 12 
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เมษายน 2558 ณ บริษัท บางเลนค้าไม้ จ ากัด 29/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางไทรปุา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันท่ี 12 

เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-21.30 น. ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี ้ 

42.1 ตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป จ านวน 1,545 แผ่น ปริมาตร 14.068 ลบ.ม., ไม้ประดู่ 

แปรรูป จ านวน 778 แผ่น ปริมาตร 13.003 ลบ.ม., ไม้พะยูงแปรรูป จ านวน 89 แผ่น ปริมาตร 3.817 ลบ.ม., ไม้มะค่าโมง

แปรรูป จ านวน 10 แผ่น ปริมาตร 0.735 ลบ.ม., รวมไม้กระยาเลยแปรรูป จ านวน 2,422 แผ่น ปริมาตร 31.623 ลบ.ม., 

ซากสัตว์ปุาคุมครอง (เขากระทิง ) จ านวน 1 คู่ อุปกรณ์การกระท าผิด 1 รายการ รถยนตบ์รรทุกหกล้อ ย่ีห้อ ฮีโน่ สีขาว 

หมายเลขทะเบียน 84-5953 นครปฐม หมายเลขตัวถัง FA 174 B-1360 

42.2 ข้อหากระท าผิดตามพระราชบัญญัตปุิาไม้ พุทธศักราช 2484 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

มาตรา 58, 64 ทว ิ

42.3 มอบใหน้ายอนันต ์โพธิ์พันธุ ์เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส เป็นผู้แจง้ความกล่าวโทษต่อ 

นักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรบางเลน ตาม ปจว .ข้อ 18 เวลา 22.10 น. คดีอาญาท่ี 245/2559 ยึดทรัพย์ท่ี 168/2559 

ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 

43. วันท่ี 19-20 เมษายน 2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐมร่วมปฏิบัติงานกับคณะเจ้าหนา้ท่ีร่วมตรวจสอบบริเวณ 

เลขท่ี 29/2 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางไทรปุา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นการต่อเนื่องจากบันทึกเมื่อวันท่ี 12 เมษายน 

2559 การตรวจสอบครั้งนี้นางสาวปรียกาญจน ์ผ่านส าแดง เป็นผู้น าตรวจสอบปรากฏดังนี้ 

43.1 รวมตรวจยึดไม้สักแปรรูป จ านวน 615 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 3.774 ลบ.ม.,  

รวมตรวจยึดไม้กระยาเลยแปรรูป จ านวน 5,976 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 34.17 ลบ.ม., รวมตรวจอายัดไม้สักท่อน /แปรรูป 

จ านวน 3,071 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 32.579 ลบ.ม., รวมตรวจอายัดไม้กระยาเลย ท่อน /แปรรูป จ านวน 738 ท่อน/

แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 97.38 ลบ.ม., รวมตรวจอายัดไม้แปรรูป 1 กอง เศษไม้ 1 กอง ปริมาตร 20.00 ลบ.ม., รวมตรวจ

อายัดเครื่องจักร จ านวน 31 รายการ 

44. วันท่ี 21 เมษายน 2559 เข้าพบและประสานการปฏิบัติกับ พ .อ.สันติ แสนรักษ ์รอง ผอ.รมน.จว.นฐ. ณ 

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ในประเด็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ การเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียว การสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ความปรองดองใหแ้ก่ประชาชน การบูรณาการทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานใหส้ าเร็จตามเปูาหมายของรัฐบาล รวมทัง้การ

ประสานขอความร่วมมือในการตรวจสอบเกี่ยวกับการลักลอบขนไม้ผิดกฎหมายท่ีอาจจะมีเข้ามาในพืน้ท่ีจังหวัดนครปฐม  

45. วันท่ี 21 เมษายน 2559 คณะเจ้าหนา้ท่ี ร่วมตรวจสอบบริเวณ เลขท่ี 29/1 และ 29/2 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางไทร

ปุา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามหมายค้นศาลจังหวัดนครปฐม ท่ี ค .177/2559 ฉบับ ลว .18 เมษายน 2559 ผล

ปรากฏตรวจยึดไม้สักแปรรูป จ านวน 142 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 19.22 ลบ.ม., ไม้กระยาเลยแปรรูป จ านวน 324 แผ่น/

เหลี่ยม ปริมาตร 57.608 ลบ.ม. 

46. วันท่ี 22-23 เมษายน 2559 ร่วมตรวจสอบบริเวณบริษัทบางเลนค้าไม้จ ากัด เลขท่ี 29/1 และ 29/2 หมู่ท่ี 2 

ต.บางไทรปุา อ.บางเลน จ.นครปฐม ตามหมายค้นศาลจังหวัดนครปฐม ท่ี ค.177/2559 ฉบับ ลว.18 เม.ย. 59 ตรวจยึดไม้

แปรรูปดังนี้ 

46.1 ตรวจยึดเศษไม้ จ านวน 1 กอง ปริมาตร ประมาณ 20 ลบ.ม.ด าเนินคดีท่ีสภ.บางเลน ตาม ปจว.ข้อ 6 

เวลา 21.00 น.คดีท่ี 245/59 ยึดทรัพย์ 170/59 ลว. 22 เม.ย.59 

        46.2 ยึดไม้ชิงชันแปรรูป จ านวน 495 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 3.147 ลบ.ม.ท่ีบริเวณโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

เครื่องจักรฯ ด าเนินคดีท่ี สภ.บางเลน ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 22.50 น. คดีท่ี 245/59 ยึดทรัพย์ท่ี 170/59 ลว. 23 เม.ย. 59 

47.3 วันท่ี 23 เม.ย.59 ตรวจยึดไม้สักแปรรูป จ านวน 520 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 3.32  
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ลบ.ม.,ไม้ชิงชันแปรรูปจ านวน 160 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.269 ลบ.ม.ไม้กระยาเลยแปรรูป จ านวน 1,663 แผ่น/เหลี่ยม 

ปริมาตร 11.044 ลบ.ม. ท่ีบริเวณโรงค้าไม้แปรรูป ด าเนินคดี สภ.บางเลน ตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 22.50 น. คดีท่ี 245/59 

ยึดทรัพย์ท่ี 170/59 ลว.23 เม.ย. 59 

46.4 ร่วมขนย้ายไม้ของกลางท่ีตรวจยึดน ามาเก็บรักษาท่ีหน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี สพ 1 (ด่านช้าง) 

47. วันท่ี 22 เมษายน 2559 ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการบ ารุงต้นไม้ทรงปลูกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงมีพระชนมายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559  

48. วันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 ร่วมประสานงานเบ้ืองต้นในการเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวในพืน้ท่ีโรงเรียนการบินก าแพงแสน

จังหวัดนครปฐม โดยมี น.อ.สมชนก หล าริว้ เป็นผู้ให้ข้อมูลและน าเย่ียมชมพืน้ท่ีซึ่งจะได้ประสานงานในรายละเอียดและจะ

ได้ด าเนินการท าข้อตกลงในการเพิ่มพืน้ท่ีปุาและพืน้ท่ีสเีขียวในสถานท่ีราชการ ร่วมกับ โรงเรียนการบินก าแพงแสน ตาม

แนวทางหลักการ “พลิกฟื้นผืนปุา สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ” โดยส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพืน้ท่ีหน่วยงานราชการและท่ี

สาธารณประโยชน์ตามแนวทางประชารัฐในการเพิ่มพืน้ท่ีปุาไม้ตอ่ไป  

49. วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดนิของรัฐแบบบูรณา

การ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) จังหวัดนครปฐม ครั้งท่ี 4/2559  

50. วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐมเป็นตัวแทนกรมปุาไม้มอบกล้าไม้พะยอมจากสถานีเพาะช า

กล้าไม้พุทธมณฑลแก่คณะเยาวชนตามโครงการป่ันจักรยานกตัญญู รักพ่อแม่ รักษฟ์ูา รักษน์้ า รักษแ์ผ่นดนิ เพื่อน าไป

ปลูก ณ ศาลากลางจังหวัด สถานศกึษา และโครงการพระราชด าริท่ีได้ป่ันจักรยานผ่านเพื่อด าเนินกิจกรรมตามรอยพระ

ราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการป่ันจักรยานในวันนีไ้ด้น ากล้าไม้ไปปลูก ณ โรงเรียนโสตศกึษา และ

บริเวณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  

51. วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐม น ากล้าไม้มอบใหแ้ก่วัดบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวในพืน้ท่ีจังหวัดนครปฐม 

52. วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะเจ้าหนา้ท่ีร่วมตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

เครื่องจักรฯ ของ บริษัทบางเลนค้าไม้จ ากัด เลขท่ี 29/1 และ 29/2 ต.บางไทรปุา อ.บางเลน จ.นครปฐม ตรวจยึดไม้แปรรูป 

จ านวน 6 รายการดังนี้ 

1. ไม้สัก จ านวน 1,993 แผ่น/ชิน้ ปริมาตร 10.805 ลบ.ม. 

2. ไม้ประดู่ จ านวน 2,457 แผ่น/ชิน้ ปริมาตร 16.583 ลบ.ม. 

3. ไม้เต็ง จ านวน 238 แผ่น/ชิน้ ปริมาตร 1.558 ลบ.ม. 

4. ไม้แดง จ านวน 33 แผ่น/ชิน้ ปริมาตร 0.158 ลบ.ม. 

5. ไม้ชิงชัน จ านวน 8 แผ่น/ชิน้ ปริมาตร 0.062 ลบ.ม. 

6. ไม้สยาแดง จ านวน 888 แผ่น/ชิน้ ปริมาตร 6.311 ลบ.ม. 

แจ้งความด าเนินคดีท่ี สภ.บางเลน ตาม ปจว.ข้อ 11 เวลา 20.45 น. คดีท่ี 245/59 ยึดทรัพย์ท่ี 170/59 ลว.11 พ.ค. 59 ไม้

ของกลางท าการขนย้ายเก็บรักษาท่ี หนว่ยฯสพ 1 (ด่านช้าง) 

53. วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะเจ้าหนา้ท่ี ร่วมตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้โดย

ใช้เครื่องจักรฯ ของ บริษัทบางเลนค้าไม้จ ากัด เลขท่ี 29/1 และ 29/2 ต าบลบางไทรปุา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ตรวจยึดไม้แปรรูป ดังนี้ 

1. ไม้สัก จ านวน 590 แผ่น ปริมาตร 3.088 ลบ.ม. 

2. ไม้ประดู่ จ านวน 758 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 4.755 ลบ.ม. 

3. ไม้เต็ง จ านวน 989 แผ่น/เหลี่ม ปริมาตร 4.818 ลบ.ม. 
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4. ไม้สยาแดง จ านวน 5,021 แผ่น ปริมาตร 17.382 ลบ.ม. 

5. ไม้กระบก จ านวน 1 เหลี่ยม ปริมาตร 1.20 ลบ.ม. 

แจ้งความด าเนินคดีท่ี สภ.บางเลน ตาม ปจว.ข้อ 10 เวลา 19.35 น. คดีท่ี 245/59 ยึดทรัพย์ท่ี 170/59 ลว.12 พ.ค. 59 ไม้

ของกลางท าการขนย้ายเก็บรักษาท่ี หนว่ยฯ สพ1 (ด่านช้าง)  

54. วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะเจ้าหนา้ท่ีร่วมตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้โดย

ใช้เครื่องจักรฯ ของ บริษัทบางเลนค้าไม้จ ากัด เลขท่ี 29/1และ 29/2 ต.บางไทรปุา อ .บางเลน จ .นครปฐม ตรวจยึดของ

กลาง จ านวน 7 รายการดังนี้ 

1. ไม้สักแปรรูป จ านวน 6 แผ่น ปริมาตร 0.128 ลบ.ม. 

2. ไม้ประดู่แปรรูป จ านวน 28 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.759 ลบ.ม. 

3. ไม้เต็งแปรรูป จ านวน 1 แผ่น ปริมาตร 0.406 ลบ.ม. 

4. ไม้แดงแปรรูป จ านวน 13 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.337 ลบ.ม. 

5. ไม้ชิงชันแปรรูป จ านวน 64 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.282 ลบ.ม. 

6. ไม้กระบกแปรรูป จ านวน 101 แผ่น ปริมาตร 1.211 ลบ.ม. 

7.ลูกกลึงไม้สัก จ านวน 4 ลูก 

55. วันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 ร่วมต้อนรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปุาไม้ (นางอ านวยพร ชล

ด ารงค์กุล) ณ หอ้งประชุมหลวงบริหารวนเขตต์  

57. วันท่ี 23 พฤษภาคม 2559 ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ .ศ. 2559 บริเวณพืน้ท่ี

หนว่ยงาน ต้นไม้ท่ีปลูกได้แก่ จัน (ต้นไม้ประจ าจังหวัดนครปฐม ) จันทน์หอม (ต้นไม้มงคลพระราชทานจังหวัดนครปฐม ) 

และปลูกพืชกินได้เพื่อเป็นอาหาร ได้แก่ ทองหลาง ไผ่รวก และมะนาว นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพัฒนาหนว่ยงานโดยตัดแต่ง

ต้นไม้บริเวณหน่วยงานและบ้านพักใหเ้กิดความสวยงามและปลอดภัย 

60. วันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดนิของรัฐแบบบูรณา

การ มาตราส่วน 1:4000 One Map ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 5/2559  

61. วันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ .ศ. 2559 รวมพลัง "พลิกฟื้นผืนปุา 

สู่การพัฒนา ท่ีย่ังยืน" ณ วัดถ้ าสิงโตทอง อ .จอมบึง จ .ราชบุรี โดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากวัดถ้ าสิงโตทอง 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนฮกเฮง , โรงเรียนสุริยวงศ์ ,โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ และกศน .จอมบึง หัวหนา้ส่วน

ราชการ และมวลชนในพืน้ท่ี จ านวนกว่า 400 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จ านวน 4,000 ต้นในพืน้ท่ีวัดถ้ าสิงโตทอง ในการ

นีไ้ด้มีการแจกจ่ายกล้าไม้จ านวน 2,000 ต้นให้แก่มวลชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ดว้ย 

62. วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ได้ออกหน่วยครูปุาไม้ให้บริการประชาชนร่วมกับ

หนว่ยงานต่างๆ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ลานอเนกประสงค์ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม กล้าไม้ 200 ต้น 

จ านวนผู้ท่ีสนใจรับกล้าไม้ 45 ราย 

63. วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 ด าเนินการตามแนวทาง พลิกฟื้นผืนปุาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยประสานงานกับเจ้า

อาวาสวัดดอนหวาย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนและใหค้ าแนะน าในการเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวในพืน้ท่ีวัด 

ซึ่งมีแผนจะด าเนินการปลูกต้นไม้บริเวณรอบท่ีดนิของวัดจ านวน 25 ไร่ 

64. วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 ร่วมพูดคุยประสานงานกับเจ้าหนา้ท่ี ม .เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ในการ

เพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านปุาไม้  
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65. วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ประยงค์ สุนทรวภิาค โยมแม่ท่านเจ้าอาวาสวัด

บางเลน และติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้ตามโครงการปลูกปุาดับร้อนเพิ่มเย็น เพื่อสนับสนุนใหค้นปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นอีก

ทางหนึ่ง โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

66. วันท่ี 21 ม.ิย.59 ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดท าผัง ครั้งท่ี 2 ตามโครงการวางและ

จัดท าผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ  

67. วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ร่วมกันประสานงานเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง

ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ ทรงมี

พระชนมายุ 84 พรรษา ณ โรงเรียนบ้านหนองขาหย่ัง ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และ

ประสานงานเพื่อเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวและใหค้ าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการปุาไม้ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อ าเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

68. วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 เข้าพบนาวาอากาศเอกอาทิตย์ อู่วิเชียร เสนาธกิาร โรงเรียนการบิน และนาวา

อากาศเอกสมชนก หล าริว้ เพื่อประสานงานในการพลิกฟื้นผืนปุา สู่การพัฒนา ท่ีย่ังยืนในพืน้ท่ีของโรงเรียนการบิน อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยจะได้จัดท าข้อตกลงร่วมกันในการเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียว ในระยะต่อไป 

69. วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ประสานงานในการสนับสนุนการด าเนินการเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวและสร้างแหล่งเรียนรู้

ด้านปุาไม้ตามบันทึกข้อตกลงท่ีได้จัดท าร่วมกัน 3ฝุาย ซึ่งในปีนี้จะด าเนินการปลูกยางนาจ านวน 10,000 ต้น โดยได้

ด าเนินการปลูกไปแล้วประมาณ 2,000ต้น และจะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันพัฒนามหาวทิยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

70. วันท่ี 19 กรกฎาคม 2559 ร่วมกิจกรรมกับวัดบางเลนในการจัดกิจกรรมโครงการปลูกปุาดับร้อนเพิ่มเย็น  

71. วันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งท่ี 1) งานศกึษาความเหมาะสม 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในข้ันรายละเอียด (EIA) และส ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการถนนเชื่อมต่อถนนนครอินทร์ -

ศาลายา ณ หอ้งประชุมรอยัลเจมส์ฮอล์ โรงแรมเดอะโรยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

72. วันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา (วันท่ี 12 สิงหาคม 2559) ณ 

วัดบ้านโปุง ต าบลบ้านโปุง อ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี 

73. วันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2559 ร่วมการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รอบท่ี 2 (Monitoring and Evaluation) ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในพืน้ท่ีเขตตรวจราชการท่ี 4 

(สุพรรณบุรี,กาญจนบุรี,นครปฐม และราชบุรี) โดยรับฟังสรุปผลความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนการ

ตรวจราชการกระทรวงฯ ณ หอ้งประชุมวหิคเหริ สบอ.3 (บ้านโปุง) สจป.10 (ราชบุรี) อ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี  

74. วันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2559 เข้าร่วมการฝึกอบรม "โครงการอบรมเจ้าหนา้ท่ีดา้นการรับรองสินค้าไม้ เพื่อ

ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ในการรับรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และพระราชบัญญัตอิ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558" จัดโดยส านักรับรองการ ปุาไม้ กรมปุาไม้ ณ โรงแรมอมารี

ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

75. วันท่ี 5 สิงหาคม 2559 ร่วมจัดกิจกรรมปวงประชารวมใจปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด เฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ

ฯและร่วมกันปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด และสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านปุาไม้ ณ โรงเรียนบ้านหนองขาหย่ัง 

ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
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ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

76. วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 ร่วมโครงการปวงประชารวมใจปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัดเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ หอ้งประชุม 1 กรมปุาไม้ กรุงเทพมหานคร 

77. วันท่ี 12 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินนีาถ ร่วมกับหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสติและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม บริเวณ

ด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์  

78. วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกและบ ารุงแปลงปลูกปุาวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 

พ.ศ.2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ  

79. วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 ร่วมรับการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินทราเน็ต เพื่อสนับสนุน 

EU-FLEGT และ AEC" ณ หอ้งประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปุาไม้ กรุงเทพมหานคร                             

80. วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ม .เกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตก าแพงแสน  

81. วันท่ี 25 สิงหาคม2559 เข้าร่วมกิจกรรมงานพัฒนาพืน้ท่ีและปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7รอบ ณ พุทธมณฑล จ .นครปฐม 

โดยมี พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์ ผบ.มทบ.11 เป็นประธานในพิธีฯ 

89. วันท่ี 3 กันยายน 25 59 ร่วมพิธีปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติ 9,999 ต้น ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม  

90. วันท่ี 5 กันยายน 2559 ปุาไม้จังหวัดร่วมกับวัดทุ่งผักกูด อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมลงพืน้ท่ีส ารวจวัด

ทุ่งผักกูด เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวในโอกาสต่อไป 

91. วันท่ี 8 กันยายน 2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้

ท่ี 10 (ราชบุรี) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวดิีทัศนท์างไกล (Video Conference System) เพื่อซักซ้อมแนวทางการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแหง่ชาติ (คทช.) และคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดนิภายใต้ คทช. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 

92. วันท่ี 15 กันยายน2559 ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธิเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดไผ่ลอ้ม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

93. วันท่ี 18 กันยายน 2559 ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 10 (ราชบุรี ) พร้อม ผู้อ านวยการส่วนฯ 

ปุาไม้จังหวัด ข้าราชการพนักงาน เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมปุาไม้ ครบ 120 ปี ณ กรมปุาไม้ กรุงเทพมหานคร 

94. วันท่ี 19 กันยายน 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการแปลงสาธติการปลูกสร้างสวนปุา

พะยูง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีได้ด าเนินการร่วมกันตามบันทึกความร่วมมือในการเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน

ปุาไม้ ฉบับลงวันท่ี 4 กันยายน 2556 โดยได้ด าเนินการปลูกพะยูง จ านวน 10 ไร่  

95. เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครปฐม นายอ าเภอ หัวหนา้ส่วนราชการประจ าจังหวัด หัวหนา้ส่วน

ราชการส่วนกลางท่ีมีพืน้ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัด หัวหนา้หนว่ยงานรัฐวสิาหกิจ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายกเทศมนตรี ผู้บริหารสถาบันการศกึษาและผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ณ หอ้งประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด

นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นประจ าทุกเดือน 



 

101 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 
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 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 

ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ได้ปฏิบัติงานตาม แผนงานรักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากิน ผลผลิตพืน้ที่ปุาไมไ้ด้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลัก

บรหิารจัดการงานปุาไม ้กิจกรรมบรกิารดา้นการอนุญาต  โดยมีผลการปฏิบัตงิานในพืน้ที่จังหวัดนครปฐม

ซึ่งมรีายละเอียดตามตารางข้อมูลดังต่อไปนี ้ 
รายงานผลการปฏบิัติงาน 

กิจกกรมบรกิารด้านการอนุญาต 

หน่วยงาน ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

    

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผลการปฏบิัติงาน 

    

๑.ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพืน้ที่ปุาไม้ ราย 
 

- 

๒.ตรวจสอบติดตามเง่ือนไขการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพืน้ที่ปุาไม้ ราย  - 

๓.ตรวจสอบการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรทุกประเภท ราย  4 

๔.ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ราย        73 

๕.ตรวจสอบการอนุญาตท าไม้สัก ไม้ยาง ไม้พะยูง ไม้ชิงชันฯ ในที่ดินกรรมสิทธ์ิครอบครอง  ราย 80 3 

๖.ตรวจสอบการอนุญาตท าไม้ในพืน้ที่ปุาที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อท าประโยชน ์ ราย  - 

๗.ตรวจสอบการขออนุญาตในเขตปุาสงวนแห่งชาต ิ ราย  - 

๘.ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในเขตทางหลวง ราย  - 

9.ตรวจสอบการขออนุญาตเก็บหาของปุาในเขตปุาสงวนแห่งชาต ิ ราย  - 

10.ตรวจสอบการขออนุญาตคา้ของปุาหวงห้าม ราย  - 

11.ตรวจวัดประทับตราไม้ ราย  - 

 

 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลติสวนป่า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ปุาไม้จังหวัดนครปฐม ได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณใน

การด าเนนิงานตามกิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนปุาในพืน้ที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งมผีลการ

ด าเนนิงานสรุปได้ ดังน้ี 

๑.  การส ารวจข้อมูลด้านพ้ืนที่และก าลังผลิตไมเ้ศรษฐกิจของสวนปุาของเอกชนในท้องที่จังหวัด

นครปฐม มีพ้ืนที่เปูาหมายการส ารวจข้อมูลด้านพืน้ที่และก าลังผลิตไมเ้ศรษฐกิจของสวนปุาของเอกชน 

จ านวน ๑ จังหวัด ผลการปฏิบัตงิานสามารถด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านพืน้ที่และก าลังผลิตไม้ เศรษฐกิจ

ของสวนปุาของเอกชน จ านวน  ๒๒ แปลง  พืน้ที่ ๑๔๑ ไร่ ๒ งาน ๒๐๔ ตารางวา และส ารวจค่าพิกัดที่ต้ังสวนปุา

แตล่ะแปลง  

๒. การตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. ๒๕๓๕ ศูนย์ปุาไม้จังหวัด

นครปฐมได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครปฐมเพ่ือท า
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การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิการตามพระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. ๒๕๓๕ ในพืน้ที่จังหวัด

นครปฐม ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงถงึปัจจุบัน ซึ่งมขี้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

 -   ตรวจสอบข้อมูลการขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนปุา พบว่าจังหวัดนครปฐมมี (สป.๓) จ านวน 

๘๐ ฉบับ เนือ้ที่ ๙๑๔ ไร่ ๓ งาน ๗๙ ตารางวา  

- ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งตัดหรอืโค่นไม ้พบว่าจังหวัดนครปฐมมี (สป.๑๓) จ านวน  ๒๙ ฉบับ 

- การยกเลิกการขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนปุา จ านวน ๘ ราย เนือ้ที่ ๑๐๖ ไร่ ๘๔ ตารางวา 

     และท าการสุม่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ โดยได้ตรวจสอบปัญหาที่ไดพ้บหลังการขึน้ทะเบียนสวนปุาแล้ว 

จ านวน ๒๒ ราย พบปัญหาเร่ืองการบ ารุงดูแลรักษาสวนปุา การปฏิบัตติามพระราชบัญญัติ สวนปุา พ.ศ. 

๒๕๓๕ แหลง่รับซือ้ไมบ้างรายมีการซือ้ขายที่ดินแล้ว และบางรายปัจจุบันไมไ่ด้ด าเนินการปลูกสร้างสวน

ปุาแลว้ ซึ่งไดต้รวจสอบและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรตามสภาพปัญหาที่พบในแตล่ะราย  

          ๓. การให้ค าปรกึษาแนะน าทางด้านวิชาการแกเ่กษตรกร โดยได้ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้าน

วิชาการแกเ่กษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จ านวน ๒๒ ราย  ซึ่งไดใ้ห้ค าแนะน าในการบ ารุงดูแลรักษา

สวนปุาตามสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ของเกษตรกรแตล่ะราย เช่น แนะน าเร่ืองการตัดสางขยายระยะ              

การตัดแต่งก่ิง การใสปุ่๋ย เพ่ือให้ต้นไมส้ามารถเจรญิเติบโตได้ดีขึ้นและสามารถเพิ่มมูลค่าของไม้ที่ปลูกให้สูง

มากขึน้กว่าเดมิ นอกจากน้ียังได้ให้ค าแนะน าเกษตรกรบางรายในการด าเนนิการตามพระราชบัญญัติสวน

ปุา พ.ศ. ๒๕๓๕  แหลง่รับซือ้ไมแ้ละการยกเลิกการขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนปุา   
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นายนเรศ  สุรชีวะ  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

ป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการ 

ศูนย์ปุาไม้จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งอยู่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  ถนนสุทธิภิรมย์ ต าบลปากน้ า  อ าเภอ

เมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270 

บริเวณเส้นรุ้งที่13-14  องศาเหนอื เส้นแวงท่ี 100-101 องศาตะวันออก  พิกัด x672761พิกัด Y1503969 

 

อัตราก าลัง 

(ข้าราชการ , ลูกจ้างประจ า , พนักงานราชการ) ประจ าศูนย์ปุาไม้จังหวัดสมุทรปราการ  ประกอบด้วย 

  ข้าราชการ  จ านวน  1   ราย 

  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  3   ราย  (ช่วยราชการ 1 ราย) 

  พนักงานราชการ  จ านวน  2   ราย 

แยกเป็นเจ้าหนา้ท่ีปฏิบัติงานดังนี้ 

1. นายนเรศ  สุรชีวะ เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส  ปุาไม้จังหวัดสมุทรปราการ  

2. นางสาวสุจนิต์   สดเสมอ พนักงานธุรการ ระดับ ส 3  ประจ าศูนย์ฯ (ลูกจ้างประจ า) 

3. นางบุศบรรณ    บรรจงคณิต พนักงานธุรการ ระดับ ส 3  ประจ าศูนย์ฯ (ลูกจ้างประจ า) 

4. นายวรพล  บรรจงชอบ เจ้าหนา้ท่ีธุรการ ประจ าศูนย์ฯ (พนักงานราชการ)  

5. นางสาวสมนึก   ลิขิตตระกูล เจ้าหนา้ท่ีธุรการ  ประจ าศูนย์ฯ (พนักงานราชการ)  

6. นางประณิธิ      อินทบาล พนักงานธุรการ ระดับ ส 2  ช่วยราชการประจ าศูนย์(ลูกจ้างประจ า) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

           

 ในปี 2557 จังหวัดสมุทรปราการ มีเนือ้ที่ปุาไม้  14,866.34 ไร่  หรือประมาณ 2.46 % 

ของเนือ้ที่ทั้งหมดของจังหวัด  (เนือ้ที่ปุา  หมายถึง  เนือ้ที่ปุาทุกชนิดที่สามารถสังเกตเห็นได้จากการแปล

ตีความภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8  โดยไมร่วมถึงสวนยูคาลปิตัส พืน้ที่สวนยางและสวนผลไม้  

และสวนปาล์ม (ที่มา : ส านักแผนงานและสารนิเทศ กรมปุาไม ้) 

            ปัจจุบันเน้ือที่ปาุชายเลนถูกบุกรุกท าลายลงเร่ือยๆ  เน่ืองจากยังไมม่กีารประกาศเป็นเขต

ปุาสงวนแห่งชาติ  และเป็นที่ดินมีผู้ถือกรรมสทิธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน คงมีพ้ืนที่ปุาชายเลน ซึ่งอยูใ่น

ความดูแลของสว่นราชการ  2  แห่ง  คือ 

..ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการ.. 
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1) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (เฉพาะรมิฝั่งทะเล)  จากหาดอมราถงึคลองด่าน  ลักษณะ

ชายฝั่งทั่วไปพ้ืนที่บางแห่งเป็นเลนงอก บางแห่งถูกน้ าทะเลกัดเซาะพังทลาย  ตลอดแนวชายฝั่งมีไม้โกงกาง  

และไมแ้สมขึน้อยู่ทั่วไปอย่างกระจัดกระจาย เช่น หาดอมรา วัดอโศการาม  สวางคนิวาส   บางปู  บางเมฆ

ขาว  โดยเฉพาะบริเวณบางปู  ต าบลบางปูใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  พบไม้โกงกาง  639   

ไร่  ในพ้ืนที่กระทรวงการคลัง (ราชพัสดุ)  โดยอยู่ในความดูแลของกองทัพบก 

  2) พ้ืนที่บรเิวณริมฝั่งตะวันตก  ต้ังแต่บริเวณปูอมพระจุลจอมเกล้า  ต าบลแหลมฟูาผ่า  

อ าเภอพระสมุทรเจดย์ี  จังหวัดสมุทรปราการ  ถูกน้ าทะเลกัดเซาะตลอดแนวลึกเข้ามาประมาณ 300-500 

เมตร  โดยสังเกตจากเสาไฟฟูาที่เหลอือยู่ในทะเล  ชายฝั่งบรเิวณนีม้ีไม้โกงกาง ขึน้อยู่กระจัดกระจายตลอด

แนว คาดว่าอยูใ่นที่ดินของเอกชนทั้งหมดโดยบรเิวณที่มีไม้โกงกางหนาแน่น คือ บรเิวณปูอมพระ

จุลจอมเกล้า  เนือ้ที่ประมาณ 1,650 ไร่  ซึ่งอยูใ่นความดูแลของกองทัพเรือ 

 

พื้นที่ป่าที่อยู่ในก ากับของส่วนราชการ 
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ผลการปฏิบัติงาน 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 เอกสารรับ -  ส่ง (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

1.  เอกสารรับ จ านวน    390  เร่ือง 

2.  เอกสารสง่ จ านวน    250 เร่ือง  
 

 

 สรุปผลการตรวจสอบอุตสาหกรรมไม้ 

( ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

 

เดือน หน่วยนับ/ราย หมายเหต ุ

ตุลาคม 2558 

พฤศจิกายน 2558 

ธันวาคม 2558 

มกราคม 2559 

กุมภาพันธ์ 2559 

มีนาคม 2559 

เมษายน 2559 

พฤษภาคม 2559 

มิถุนายน 2559 

กรกฎาคม 2559 

สงิหาคม 2559 

กันยายน 2559 

                 12     18 

                 19 

                 21                   

                 14                

21 

22 

8 

22 

21 

27 

7 

11 

 

รวม  205                         
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 ผลการปฏิบัติงาน - กิจกรรมท่ีศูนย์ป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วม 

ประจ าปี 2559 ( ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ) 

 

1.  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดอืนของจังหวัด  12  ครัง้ 

2.  ร่วมประชุมส านักจัดการทรัพยากรปุาไมท้ี่ 10 (ราชบุร)ี 10   ครัง้ 

3.  เป็นผูแ้ทนส านักฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กพร.) จังหวัด

สมุทรปราการ  ณ ห้องประชุมส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ 

4.  เข้าร่วมพิธวีางพานพุ่มและถวายสดุดี เน่ืองในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ห้องประชุมทองนิรมล 

     โรงเรียนสมุทรปราการ ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 

5.  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุม่น้ า แบบบูรณาการ 

     ลุม่น้ าเจ้าพระยา ครัง้ที่ 1/2559 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนดโ์ฮเต็ล ต าบลธนู อ าเภออุทัย  

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 

6.  เข้าร่วมงานเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

     88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ มณฑลพิธหีน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 5 

     ธันวาคม 2558 

7.  เป็นผูแ้ทนส านักฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ณ ห้องประชุม 

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 , วันที่ 8 มีนาคม 2559 และวันที่ 4 

     กรกฎาคม 2559 

8.  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการจัดการทรัพยากรปุาไมอ้ย่างสร้างสรรค์ ณ อิมแพ็ค- 

      เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 

9.  เข้าร่วมพิธที าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ กรมปุาไม ้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 

10. เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือชี้แจงและซักซ้อม หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 

      แบบบูรณาการ (One Map) ณ กรมปุาไม ้ในวันที่ 27 มกราคม 2559 

11. เข้าร่วมกิจกรรมวันคลา้ยวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจ าปี พ.ศ. 2559 ณ ศาลาประชาคม 

      จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  

12. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ พลกิฟ้ืนผืนปุา สูก่ารพัฒนาที่ย่ังยืน ณ โรงแรมรามา- 

      การ์เดน้ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 

13. เข้าร่วมประชุมชีแ้จงวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ 

      สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลาง 
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      จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

 

14. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ อาคารซี สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ฯ ต าบลบางกะเจ้า  

      อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559  

15. เข้าร่วมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียน 

      วัดบางโฉลง ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 , 

      ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ ่ต าบลศีรษะจระเข้ใหญ ่อ าเภอบางเสาธง จังหวัด 

      สมุทรปราการ เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2559 , ณ องค์การบรหิารสว่นต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง 

      จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 สงิหาคม 2559 , ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง) 

      ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559  

16. เข้าร่วมงานวันที่ระลกึ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว “มหาเจษฎาราชเจ้า” วันขา้ราชการ- 

      พลเรือน ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลกึ 

      มหาจักรีบรมราชวงศ ์ประจ าปี พ.ศ. 2559 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 

      เมษายน 2559 

17. เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับการจัดระเบียบสิ่งของส านักงานบรเิวณอาคารศาลากลางจังหวัด 

      ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 

18. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การขยายพันธุ์และการปลูกผักหวานปุา เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 

      ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 

19. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุม่น้ าแบบบูรณาการ 

       ลุ่มน้ าเจ้าพระยา คร้ังที่ 2/2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมเบย์ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง 

       สมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 

20. ร่วมงานวันต้นไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ วัดถ้ าสงิโตทอง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

      ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

21. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธปีระกาศใช้มาตรการบรหิารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า เพ่ือคุ้มครองสัตว์น้ า- 

      วัยอ่อนฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใน ประจ าปี พ.ศ. 2559 ณ บรเิวณท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา 

      สมุทรปราการ ต าบลท้ายบ้าน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 31 

      พฤษภาคม 2559 

22. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไมเ้พ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ณ บรเิวณศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ต าบลบางปูใหม่ 

      อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

23. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาพืน้ที่โครงการสวนกลางมหานคร ณ กรมปุาไม้ 

      ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

24. เข้าร่วมพิธเีจริญพระพุทธมนต์และเจรญิจติรภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล  
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       แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ณ วดัใหญ ่

       ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

25. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 

      ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 

26. เข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์เฉลมิพระเกียรติฯ” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ  

      พระเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดบ้านโปุง อ าเภอบ้านโปุง 

      จังหวัดราชบุร ีในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 

27. เข้าร่วมการจัดเวทีเพื่อให้มกีารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

       ณ ศาลาประชาคมจังหวดัสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 

28. เข้าร่วมปลอ่ยสัตว์น้ า เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ  

      เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สงิหาคม 2559 ณ สะพานคลองแพร 2 

      ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 สงิหาคม 2559  

29. เข้าร่วมโครงการปวงประชารวมใจปลูกต้นไมม้งคลพระราชทานประจ าจังหวัด ณ กรมปุาไม้ 

      ในวันที่ 9 สงิหาคม 2559 

30. เข้าร่วมพิธเีจริญพระพุทธมนและเจรญิจติรภาวนาถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  

      แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ลานหน้าศาลากลาง 

      จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 สงิหาคม 2559 

31. เข้าร่วมโครงการปลูกและบ ารุงแปลงปลูกปุาวันต้นไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ วัดถ้ า- 

      สงิโตทอง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ีในวันที่ 18 สงิหาคม 2559 

32. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปุาเฉลมิพระเกียรติพระนางเจ้าฯ โครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลมิพระเกียรติ ณ พ้ืนที่

ลานกีฬา ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 สงิหาคม 2559 

33. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไมเ้พ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิฯ  

      และจัดกิจกรรมปวงประชารวมใจปลูกต้นไมม้งคลพระราชทานประจ าจังหวัดฯ ณ โครงการลูกพระดาบส 

      ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 สงิหาคม 2559 

34. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

       ณ องคบ์ริหารส่วนต าบลบางกระสอบ อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 

       สิงหาคม 2559 

35. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปุาชายเลนของโรงเรียนสารวิทยา ณ สถานตากอากาศบางปู ต าบลบางปู 

       อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 สงิหาคม 2559 

36. ร่วมกันปลูกต้นไมม้งคลพระราชทานประจ าจังหวัดสมุทรปราการ (โพทะเล) ณ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

      สมุทรปราการ ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 สงิหาคม 2559    

37. ร่วมงานวันสถาปนากรมปุาไม ้ครบรอบ 120 ปี ณ กรมปุาไม ้ในวันที่ 18 กันยายน 2559 
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ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 ปัญหาและอุปสรรค 

1. สถานที่ปฏิบัตงิานคับแค บไม่เป็นสัดสว่น  ปัจจุบันใช้ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ  

2. งบประมาณในการปฏิบัตงิานไมเ่พียงพอ 

3. ยานพาหนะของทางราชการที่ใช้ในการปฏิบัตงิานไมม่ี 

 

 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

2. ขอให้พิจารณาสนับสนุนยานพาหนะของทางราชการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัตงิาน 

     

--------------- 
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118 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

นายประเสริฐ  ม่วงอยู่  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

ท าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุร ี

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 8 ค ถนนนางศรีประจันต์ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 035-525446  

อัตราก าลัง 

(ข้าราชการ , ลูกจ้างประจ า , พนักงานราชการ) ประจ าศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบดว้ย 

ข้าราชการ  จ านวน   1 ราย   

ลูกจ้างประจ า  จ านวน        2 ราย 

พนักงานราชการ      จ านวน       11 ราย  

ข้อมูลพื้นฐาน 

จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5,357.96 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,725 ไร่โดยเป็นพ้ืนที่

ป่าสงวนแห่งชาติทั้งส้ิน 7 แห่ง พื้นที่ประมาณ 825,102.52 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 24.66 ของพืน้ที่ทั้งจังหวัด 

สภาพป่าทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นป่า เบญจพรรณ ประกอบดว้ยไม้มคี่าทางเศรษฐกิจ  ได้แก่      

ไมเ้ต็ง รัง มะค่าโมง มะค่าแต ้ชิงชัน ประดู่ป่า แดง และไผช่นิดต่าง ๆ พืน้ที่ป่าสว่นใหญอ่ยู่ในอ าเภอดา่น

ช้าง อู่ทอง และหนองหญา้ไซ โดยมีรายละเอียดพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี ้

 ตารางแสดงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ล าดับที ่ ป่าสงวนแหงชาต ิ เนื้อที่ (ไร่) 

1 ป่าสักสระยายโสม 433.75 

2 ป่าห้วยขมิน้ ป่าพุน้ าร้อน และป่าหนองหญา้ไซ 318,561.00 

3 ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระก า และป่าเขาห้วยพลู 439,375.00 

4 ป่าโป่งลาน และป่าทุ่งคอก 20,431.25 

5 ป่าเขาตะโกปิดทอง และป่าเขาเพชรน้อย 14,972.52 

6 ป่าเขาทุ่งดินด า และป่าเขาตาเก้า 21,250.00 

7 ป่าบ้านโข้ง 10,069.00 

รวม 825,102.52 

..ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี.. 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ผลการปฏิบัติงาน 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครปฐม 

 

1. กจิกรรมพัฒนาและจัดการผลผลติสวนป่า 

ด าเนินการส ารวจฐานข้อมูลพื้นท่ีและก าลังผลิตไม้เศรษฐกิจในท้องท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 3 3 
แปลง พื้นท่ี 511-0-36  ไร่ และได้ประสานงานกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
สุพรรณบุรี ด าเนินงานตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ.2535 พร้อมท้ังให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านวิชาการแก่เกษตรกร 
และได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณท้ังส้ิน 17,400 บาท  

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน % ได้รับ เบิกจ่าย % 
1. ส ารวจฐานข้อมูลพ้ืนที่และ
ก าลังผลิตไม้เศรษฐกิจ 
2. ตรวจสอบและก ากับกา ร
ด าเนินงานตาม พ.ร.บ.สวนป่า
พ.ศ. 2553 
3. ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้า น
วิชาการแก่เกษตรกร 

ราย/ไร ่
 

จังหวัด/ครั้ง 
 
 

ราย/ไร่ 

33/- 
 

1/11 
 
 

1/33 

33/511-0-36 
 

1/11 
 
 

1/33 

100 
 

100 
 
 

100 

17,400 
 
- 
 
- 

17,400 
 
- 
 
- 

100 
 
- 
 
- 

รวม 17,400 17,400 100 

 
2. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินการส่งเสริมเกษตรกร บ ารุงแปลงปลูกป่า  ปีท่ี 2  จ านวน  10  ราย  พื้นท่ี 100 ไร่  และส่งเสริม
การบ ารุงแปลงปลูกป่าปีท่ี 3  จ านวน  8  ราย พื้นท่ี 100 ไร่ และได้เบิกจ่ายงบประมาณท้ังส้ิน 154,500 บาท 

ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน % ได้รับ เบิกจ่าย % 
1. ติดตามให้ค าแนะน าและตรวจสอบ
ผลการบ ารุงป่าของเกษตรกร 
2. สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกรปีที่ 2 
(ปี 2558) อัตราไร่ละ 800 บาท 
3. สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกรปีที่ 3 
(ปี 2557) อัตราไร่ละ 700 บาท 

แปลง 
 

ไร่ 
 

ไร่ 

18 
 

100 
 

100 

18 
 

100 
 

100 

100 
 

100 
 

100 
 

4,500 
 

80,000 
 

70,000 
 

4,500 
 

80,000 
 

70,000 

100 
 

100 
 

100 

รวม 154,500 154,500 100 
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3. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ 

  ด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรปลูกต้นไม้ตามโครงการ  จ านวน 40 ราย พร้อมท้ังให้ค าแนะน าด้าน
วิชาการแก่ผู้ร่วมโครงการปี 2558 จ านวน 50 ราย และผู้ร่วมโครงการปี 2557 จ านวน 50 ราย และได้เบิกจ่าย
งบประมาณเป็นเงินท้ังส้ิน 206,460 บาท  

ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน % ได้รับ เบิกจ่าย % 
1. ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 
2. ส ารวจและจัดท าทะเบียนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการปี 2559 
3. ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ ปี 2558 
4. ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ ปี 2557 
5. จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้
ทั่วไปแก่เกษตรกร 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
 

กล้า 

40 
 

40 
 

50 
 

50 
 

60,000 

40 
 

40 
 

50 
 

50 
 

60,000 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

39,060 
 
 
 
 
 
 
 

172,562 

39,060 
 
 
 
 
 
 
 

172,562 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 

รวม 207,445 206,460 100 

 
 

4. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 

  ด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ตามโครงการ จ านวน 4 ราย 8 แปลง พื้นท่ี 400 ไร่ 
และได้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินท้ังส้ิน 232,600 บาท 

ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน % ได้รับ เบิกจ่าย % 
1. ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 
2. ส ารวจและจัดท าทะเบียนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 
3. จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้
ทั่วไปแก่เกษตรกร 
4. ติดตามให้ค าแนะน าทางวิชาการ
ด้านการปลูกป่าแก่เกษตรกร 

ไร่ 
 

ไร่ 
 

กล้า 
 

ครั้ง 
 

400 
 

400 
 

80,000 
 
3 

400 
 

400 
 

80,000 
 
3 

100 
 
 
 

100 
 

100 

9,400 
 
 
 

223,200 
 
 

9,400 
 
 
 

223,200 
 
 

100 
 
 
 

100 

รวม ราย 100 133 100 232,600 232,600 100 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 

  ด าเนินการตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ ตรวจติดตามเงื่อนไขการ
อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ ตรวจสอบการอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุก
ประเภท ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ตรวจสอบการอนุญาตท าไม้สักและไม้ยางในท่ีดิน
กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง ในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 97 ราย และได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณท้ังส้ิน 
27,000 บาท 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน % ได้รับ เบิกจ่าย % 
1. ตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ 
2. ตรวจติดตามเงื่อนไขการอนุญาตให้
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 
3. ตรวจสอบการอนุญาตต้ังโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท 
4. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้
ทุกประเภท 
5. ตรวจสอบการอนุญาตท าไม้สักและ
ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิ
ครอบครอง 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
 
 

ราย 
 

ราย 
 

 
 
 
 

 
       90 

 
 

9 
 

21 
 
- 
 
 

75 
 
1 
 

 

 
 
 
 

 
100 

 
 

27,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

27,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

100 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

รวม ราย 90 97 100 27,000 27,000 100 

6. กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์และถ่านไม้ เพื่อออกนอกราชอาณาจักร 

  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ 
ผลิตภัณฑ์และถ่านไม้ เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี และได้เบิกจ่ายงบประมาณ
ท้ังส้ิน 2,340 บาท 

7. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

  ด าเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วมของหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 
4 หมู่บ้าน คือ  
   1.บ้าน หนองบัว หมู่ท่ี 1 ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   2.บ้าน เนินสมบัติ หมู่ท่ี 14 ต าบลจรเข้สามพันอ าเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี 
   3.บ้าน ห้วยหิน หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออูท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   4.บ้าน เขาพระ หมู่ท่ี 5 ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
  จัดต้ังป่าชุมชน จ านวน 4 หมู่บ้าน คือ 
   1.บ้าน เขาก าแพง หมู่ท่ี 9 ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   2.บ้าน ช้างด าหัว หมู่ท่ี 12ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   3.บ้าน วังยาว หมู่ท่ี 3 ต าบลวังยาว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   4.บ้าน ใหม่วังยาว หมู่ท่ี 8ต าบลวังยาว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

  จัดต้ังป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่อง จ านวน 3 หมู่บ้านคือ  
   1.บ้าน จร้าใหม่ หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านโข้ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   2.บ้าน ทุ่งดินด า หมู่ท่ี4ต าบลบ้านโข้ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   3.บ้าน น้ าตกไทรทอง หมู่ท่ี 7 ต าบลองค์พระ อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ได้เบิกจ่ายงบประมาณส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการเป็นเงิน 13 9,300 บาท และเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการพื้นท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐให้หมู่บ้านเป้าหมายเป็นเงิน 4 18,000 บาท 
รวมเป็นงบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน 557,300 บาท 

ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน % ได้รับ เบิกจ่าย % 
1. ส่งเสริมการด าเนินงานป่าชุมชน 
    1.1 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
    1.2 ส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดต้ังป่าชุมชน 
     2.1 การจัดต้ังป่าชุมชน 
     2.2 การจัดต้ังป่าชมชนเป็นการ
ต่อเน่ือง 
3. จัดการและพัฒนาป่าชุมชน 
  3.1 การบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยการ
สนับสนุนจากภาครัฐติดตามผล 

หมู่บ้าน 
หมู่บ้าน 

 
หมู่บ้าน 
หมู่บ้าน 

 
 

หมู่บ้าน 
 

หมู่บ้าน 

4 
4 
 
4 
3 
 
 
4 
 
4 

4 
4 
 
4 
3 
 
 
4 
 
4 

100 
100 

 
100 
100 

 
 

100 
 

100 

60,000 
22,000 

 
18,800 
16,500 

 
 

418,000 
 

22,000 

60,000 
22,000 

 
18,800 
16,500 

 
 

418,000 
 

22,000 

100 
100 

 
100 
100 

 
 

100 
 

100 

รวม 557,300 557,300 100 

 

8. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการและกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา 

  ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนและส่งหมู่บ้านเป้าหมายร่วมประกวดโครงการ “คนรักป่า ป่ารัก
ชุมชน” ประจ าปี 2559 และได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณท้ังส้ิน 38,850 บาท 
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน % ได้รับ เบิกจ่าย % 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
1.จัดท าโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับ
องค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
2.ประสานและส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชน 
กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบัน
ศาสนา 
1.ด าเนินการจัดท าโครงการพุทธอุทยาน 
2.ส ารวจจัดท ารายละเอียดขอบเขตที่พัก
สงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 

 
จังหวัด 

 
จังหวัด 

 
 

แห่ง 
แห่ง 

 
1 
 
1 
 
 
1 
6 

 
1 
 
1 
 
 
1 
6 

 
100 

 
100 

 
 

100 
100 

 
7,000 

 
6,650 

 
 

18,000 
7,200 

 
7,000 

 
6,650 

 
 

18,000 
7,200 

 
100 

 
100 

 
 

100 
100 

รวม    100 38,850 38,850 100 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

9. กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ (ส่วนกลาง) 

  ด าเนินการในการประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดช้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน ซ่อมแซมยานพาหนะ รวมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และได้เบิกจ่าย
งบประมาณท้ังส้ิน 46,400 บาท 
 
10. การปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  - เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แทนผู้อ านวยการส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 
  - ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ โครงการปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้บริการประชาชน โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระบรมราชานุเคราะห์ฯตลอดจนร่วมกับ
หน่วยงานและองค์กรจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ 
 

 ผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 ตารางสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 255 9 
 

กิจกรรม/โครงการ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย % 
1. กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า 17,400 17,400 100 
2. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

154,500 154,500 100 

3. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ 206,460 206,460 100 
4. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เพ่ีอเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
เศรษฐกิจ 

232,600 232,600 100 

5. กิจกรรมบริการด้านอนุญาต 27,000 27,000 100 
6. กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้
ผลิตภัณฑ์และถ่านไม้เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร 

2,340 2,340 100 

7. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 557,300 557,300 100 
8.กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่าย
แบบบูรณาการและกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับ
สถาบันศาสนา 

38,850 38,850 100 

9. กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
(ส่วนกลาง) 

46,400 46,400 100 

รวม 1,282,850 1,282,850 100 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 

 
 ปัญหา  อัตราก าลังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีข้าราชการเพียงคนเดียว ซึ่งต้องรับผิดชอบปฏิบัติงาน

ของศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี ตามกิจกรรม/โครงการและภารกิจต่าง ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมายทุกโครงการ 

 แนวทางแก้ไข ขอรับการสนับสนุนอัตราก าลัง (ข้าราชการ) เพิ่มเติม 
 ข้อเสนอแนะ -  
  

--------------------------- 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ผลการประกวดโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปีงบประมาณ 2559 

 

- ป่าชุมชนบ้านพุน้ าร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลศิระดับประเทศ  รางวัลถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการประกวดป่าชุมชนระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 



ส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่10 (ราชบุรี)  

วสิยัทศัน ์: การจดัการป่าสงวนแหง่ชาตอิยา่งยัง่ยนื

สามารถอ านวยประโยชนท์ ัง้ทางตรงและทางออ้มใหแ้ก่ชุมชน 

โดยการมีสว่นร่วมจากทุกภาคสว่น


