


















 
 

 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

1. กรอบและแนวทางในการติดตาม 
แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ได้ก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการด าเนินงาน 
โดยก าหนดแนวทางให้สอดคล้องกับภารกิจส าคัญของกรมปุาไม้ ทั้งนี้ กรมปุาไม้ได้เลือกโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือติดตามการด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 28 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/งาน ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าเป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ตัวชี้วัดที่ 1 : รักษาพ้ืนที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 39.78 ล้านไร่ 
1 กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ 39.78 ล้านไร ่

ตัวชี้วัดที่ 2 : หยุดยั้งการท าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่ 
2 กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการปูองกัน ท าลายทรัพยากรปุาไม้ ไม่น้อยกว่า 100,000 ไร ่

ตัวชี้วัดที่ 3 : พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟู 62,120 ไร่ 
3 กิจกรรมโครงการพัฒนาปุาไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 1,000 ไร ่

4 
กิจกรรมปลูกปุาในพื้นที่โครงการฟื้นฟูปุาตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติปุาสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ท่ีถูกบุกรุก 

1,770 ไร ่

5 
กิจกรรมโครงการสร้างปุาสร้างรายได้ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

15,000 ไร ่

6 กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพ้ืนท่ีปุาสงวนแห่งชาติ 2,900 ไร ่
7 กิจกรรมฟื้นฟูปุาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว (ภาคเหนือ) 2,950 ไร ่
8 กิจกรรมสร้างปุาสร้างรายได้ (ภาคเหนือ) 30,000 ไร ่
9 กิจกรรมสร้างปุาสร้างรายได้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 7,500 ไร่ 
10 กิจกรรมฟื้นฟูปุาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว (ภาคใต้) 1,000 ไร ่

ตัวชี้วัดที่ 4 : พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น 15,250 ไร่ 
 11  กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ  10,000 ไร่

12 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ) 800 ไร ่
13 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 3,700 ไร ่
14 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคกลาง) 750 ไร ่

ตัวชี้วัดที่ 5 : จ านวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินใหชุ้มชน 200,000 ไร่ 
15 กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน 200,000 ไร ่

ตัวชี้วัดที่ 6 : จ านวนเนื้อที่ป่าถาวรที่ได้รับการส ารวจสภาพพ้ืนที่เพ่ือจัดท าข้อมูลที่ดิน 80,880 ไร่ 

16 
กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนท่ีขอบเขตที่ดิน
ในพื้นที่ปุาไม้ถาวร 

80,880 ไร ่
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ที ่
กิจกรรม/งาน ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าเป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ตัวชี้วัดที่ 7 : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือจัดระเบียบการใช้ที่ดิน 

800 หมู่บ้าน 

17 กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพ้ืนท่ี 800 หมู่บ้าน 
ตัวชี้วัดที่ 8 : จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ควบคุมไฟป่า 
750 หมู่บ้าน 

18 กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน 100 หมู่บ้าน 
19 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา (ภาคเหนือ) 500 หมู่บ้าน 
20 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา (ภาคตะวันออก) 60 หมู่บ้าน 
21 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา (ภาคกลาง) 60 หมู่บ้าน 
22 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา (ภาคใต้) 30 หมู่บ้าน 

ตัวชี้วัดที่ 9 : จุดความร้อน (Hot Spot) ค่าเฉลี่ย 5 ปีลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 7,083 จุด 
18 กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน 7,083 จุด 

ตัวชี้วัดที่ 10 : จัดต้ังและพัฒนาป่าชุมชน 6,300 ป่าชุมชน 
23 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 6,300 ปุาชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 11 : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน 262 ป่าชุมชน 

24 
กิจกรรมจัดการทรัพยากรปุาไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
(งานปุาชุมชน) 

20 ปุาชุมชน 

25 กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ) 135 ปุาชุมชน 
26 กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก) 50 ปุาชุมชน 
27 กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง) 21 ปุาชุมชน 
28 กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคใต้) 36 ปุาชุมชน 

2. รูปแบบการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากแบบรายงาน 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ก าหนดให้
มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้องรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
และต้องรายงานผลต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. ตามระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ โดยขยายออกเป็นวงกว้างไปในหลายพ้ืนที่
อย่างรวดเร็ว และรุนแรง รัฐบาลจึงออกข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) “ข้อ 6 การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคล 
จากเขตพ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามมาตรการที่ ศปก.ศบค. ก าหนด 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ และต้องไม่เป็นการ ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร
แก่เหตุ ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางขา้มเขตพ้ืนที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและ
หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเขา้รับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติ ตามมาตรการปูองกันโรคที่ทางราชการ
ก าหนด อันอาจท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและท าให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกต”ิ  

ด้วยเหตุดังกล่าว ส านักแผนงานและสารสนเทศจึงได้ก าหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานของกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
โดยการจัดส่งแบบติดตามผลการด าเนินงาน ฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ (สจป.) ที่ 1 – 13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขา ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน  อันประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด รวม 28 กิจกรรม 
จัดท าข้อมูลส่งให้ส านักแผนงานและสารสนเทศด าเนินการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือน าผล
ความก้าวหน้าจากการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในการเร่งรัดการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้การปฏิบัติงานของ
กรมปุาไมเ้กิดการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

แบบติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
3. ผลการติดตาม 

ผลการติดตามการด าเนินงานของกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2563 – มีนาคม 2564) ที่ได้จากการรวบรวมแบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม จ านวน 28 กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) มีรายละเอียดโดยจ าแนกเป็นรายกิจกรรม 
ดังนี้ 

 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 17,277,000.00 7,342,071.00 42.50 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 20,627,100.00 8,820,417.00 42.76 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 22,473,900.00 9,973,902.63 44.38 
4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 22,596,400.00 11,788,453.00 52.17 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 2,973,600.00 1,113,255.18 37.44 
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 18,308,000.00 8,421,752.79 46.00 
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) 6,030,100.00 2,761,782.00 45.80 
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 12,003,700.00 3.660,068.00 30.49 
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 7,997,500.00 4,130,148.92 51.64 
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 8,933,300.00 4,020,019.44 45.00 
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 13,484,100.00 7,098,464.70 52.64 
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  7,198,700.00 3,294,986.32 45.77 
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 5,986,600.00 2,752,785.14 45.98 
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 13,473,300.00 5,524,875.80 41.00 
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 23,495,300.00 9,425,087.32 40.11 
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  6,405,900.00 2,870,900.00 44.82 
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 13,889,400.00 5,973,724.58 43.01 
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 2,756,400.00 1,298,749.72 47.11 
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 10,287,400.00 4,776,588.56 46.43 
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 13,938,300.00 5,325,708.45 38.21 
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 5,171,100.00 2,113,071.11 40.86 
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 6,982,000.00 3,527,518.15 50.52 
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 16,672,700.00 5,035,947.77 30.20 

รวม 278,961,800.00 117,390,213.24 42.08 

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 
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(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ออกตรวจลาดตระเวนเพ่ือป้องกัน 

และปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย 

ว่าด้วยการป่าไม้ 

ประสานงานเพ่ือสนับสนนุข้อมูล การข่าว 
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ 
เพ่ือให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจ 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 

60 – 144 
วัน 

72 วัน 50.00 

1  
งาน 

1 
งาน 

50.00 

1 
งาน 

1 
งาน 

50.00 

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 72 วัน 50.00 50.00 50.00 

3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 60 วัน 41.67 50.00 50.00 

4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 60 วัน 50.00 50.00 50.00 

5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 89 วัน 61.80 50.00 50.00 

6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 72 วัน 50.00 50.00 50.00 

7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) 60 วัน 50.00 50.00 50.00 

8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 72 วัน 50.00 50.00 50.00 

9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 106 วัน 73.61 50.00 50.00 

10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 43 วัน 29.86 50.00 50.00 

11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 80 วัน 55.50 50.00 50.00 

12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  72 วัน 50.00 50.00 50.00 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
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(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ออกตรวจลาดตระเวนเพ่ือป้องกัน 

และปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย 

ว่าด้วยการป่าไม้ 

ประสานงานเพ่ือสนับสนนุข้อมูล การข่าว 
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ 
เพ่ือให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจ 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

13. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 

60 – 144 
วัน 

72 วัน 50.00 

1 
งาน 

1 
งาน 

50.00 

1 
งาน 

1 
งาน 

50.00 

14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 80 วัน 55.50 55.50 55.50 

15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 72 วัน 50.00 50.00 50.00 

16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  72 วัน 50.00 50.00 50.00 

17. สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก 72 วัน 50.00 50.00 50.00 

18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 60 วัน 50.00 50.00 50.00 

19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 72 วัน 50.00 50.00 50.00 

20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 60 วัน 50.00 50.00 50.00 

21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 90 วัน 62.50 50.00 50.00 

22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 72 วัน 50.00 50.00 50.00 

23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 72 วัน 50.00 50.00 50.00 

หมายเหตุ: การด าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ 1) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานภารกิจปูองกันและปราบปรามการบุกรุก

ท าลายทรัพยากรปุาไม้ สังเกตได้จากเปูาหมายที่จะต้องด าเนินการให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการพิทักษ์รักษาพื้นที่ปุาไม้ให้มีสภาพปุาที่อุดมสมบูรณ์  
การด าเนินการตามแผนงานกรมปุาไม้ กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ หน่วยปูองกัน ฯ ศูนย์ปุาไม้ ฯ สปฟ. สจป. ตลอดจนการด าเนินงาน
บูรณาการร่วมกับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่งบประมาณ
ในการด าเนินงานที่ผ่านมาไม่เพียงพอ ยิ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลับได้รับ
งบประมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

2) หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ท าให้การปฏิบัติงาน
ขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและ
ไมเ่ป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

บุคลากร 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากพ้ืนที่ปุา
ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมปุาไม้มีจ านวนมากเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของ
เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ นอกจากเจ้าหน้าที่ 1 คน จะต้องดูแลพ้ืนที่ปุาหลายพันไร่แล้ว 
ยังต้องปฏิบัติภารกิจหลายหน้าที่ และต้องประจ าหลายฝุาย บางรายต้องปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าในภาคสนามด้วย จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

2) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายปุาไม้ และขาดความช านาญ
ในด้านการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านงานแผนที ่

3) ขาดแคลนอัตราก าลังข้าราชการ โดยเฉพาะต าแหน่งนิติกร 
4) บุคลากรประจ า ได้แก่ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ มีค่าเฉลี่ยอายุที่สูงขึ้น 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5) การไม่มีสวัสดิการให้แก่พนักงานพิทักษ์ปุา (พนักงานราชการ) และเจ้าหน้าที่

ตรวจปุา (พนักงานจ้างเหมา) ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บและเสียชีวิต 

สิ่งอ านวยความสะดวก 1) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยานพาหนะที่มีอยู่ เสื่อมสภาพ 
และช ารุด เมื ่อน าไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที ่สูงชัน และยากต่อการเข้าถึง 
อาจก่อให ้เก ิดอันตรายต่อ เจ ้าหน้าที ่ผู ้ปฏ ิบ ัต ิง าน  ทั ้งนี ้ ประเภทของ
ยานพาหนะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จ าเป็นต้องใช้ทั้งรถจักรยานยนต์ 
และรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
2) วัสดุครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ที่ ใช้ปฏิบัติงานอยู่อย่างเช่น 

คอมพิวเตอร์ ก็เสื่อมสภาพและช ารุด ไม่สามารถรองรับโปรแกรมปัจจุบัน
ที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินงาน นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติยังขาดแคลนอากาศยาน
ไร้คนขับ (โดรน) เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยากล าบาก วิทยุสื่อสาร 
โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุก เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา (GPS) คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื ่องพิมพ์ส าเนา 
หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์  

3) อาคารบ้านพัก อาคารส านักงาน มีสภาพช ารุดทรุดโทรม ส่งผลต่อความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ 

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ด้านการคมนาคม พ้ืนที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็น
เส้นทางท่ีทุรกันดาร และเข้าถึงยาก 
 

1) มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับช่วงฤดูกาล 
2) ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
การใช้ภาษา และช่องทางในการสื่อสาร (สัญญาณ
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต) ในการติดต่อประสานงาน
กับประชาชนในบางพ้ืนที่ 

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้พร้อมทุกครั้ง ก่อนการเข้าพ้ืนที่ด าเนินงาน 

ประชาชนไม่สามารถจ าแนกงาน และความรับผิดชอบ
ระหว่างกรมปุาไม้ กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืชได ้

ควรมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้มากกว่านี้ 

พ้ืนที่มีการซับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ  ทุกหน่วยงานควรถือแผนที่เดียวกัน 
พ้ืนที่เปูาหมายในความรับผิดชอบจ านวนมาก เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ปัญหาในการการลงระบบติดตามการบุกร ุก
ท าลายปุา 

1) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจในการลงระบบ 
2) สร้างระบบความปลอดภัยของโปรแกรมให้เพิ่มขึ้น 
3) ก าหนดการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

การดูแลของกลางที่คดีสิ ้นสุดแล้ว โดยเฉพาะ
ไม้ของกลาง  

กรณีไม้ของกลาง ควรน าไม้ที่คดีถึงที่สิ้นสุดแล้วมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการอนุรักษ์ที่แท้จริง 

ครุภัณฑ์ที่ช ารุดไม่ได้รับการจ าหน่ายออก เร่งรัดให้มีการจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ช ารุดออก เพ่ือลดภาระ
ในการดูแล และการท ารายงานที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องสนามส าหรับลาดตระเวนระยะไกล/ค้างคืน  จัดหาหรือสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) งบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ และไม่เพียงพอส าหรับการซ่อมแซม

ยานพาหนะ อาคารบ้านพัก อาคารส านักงาน  
2) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ  
3) หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า  
4) เพ่ิมอัตราก าลังบุคลากร โดยเฉพาะด้านการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

2 1) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยานพาหนะที่มีอยู่เสื่อมสภาพ และช ารุด 
2) การจัดสวัสดิการให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ปุา และเจ้าหน้าที่ตรวจปุา 
3) บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี  
4) ขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน    

3 1) บุคลากรทีสู่งอายุ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2) การจัดการของกลาง       

 
(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

(6.1) กรมปุาไม้ โดยส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมในงานลาดตระเวน 
เพ่ือปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานประจ าส่วน 
ตลอดจนจัดหาสถานที่ท างาน และอุปกรณ์ด้านไอทีที่จ าเป็นให้อย่างเพียงพอเหมาะสม 

(6.2) ควรจัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนประสิทธิภาพการท างานทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการปูองกัน
และปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคสนาม รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง 
เนื่องจากข้อกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

(6.3) ควรเพ่ิมกรอบอัตราก าลังในต าแหน่งนิติกร และเจ้าหน้าที่ส าหรับปฏิบัติงานด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานลาดตระเวนให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน รวมทั้งควรคัดเลือกบุคลากรทีมี่ความรู้ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(6.4) การปฏิบัติงานด้านการปูองกันรักษาปุาเป็นงานภาคสนาม ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

(6.5) ควรมีการประเมินกิจกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 
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รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(6.6) ควรน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันรักษาปุาให้มากขึ้น เช่น กล้อง CCTV 
เทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการคาดเดาพฤติกรรมของผู้บุกรุกท าลายปุาไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าพ้ืนที่
ได้อย่างทันท่วงที 

 
(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

                   
เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ออกตรวจลาดตระเวนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ 

 

(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 2 (เชียงราย) 

                               
                     ออกตรวจลาดตระเวน                        ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลและบูรณาการ 

 

(7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง) 
 

 
 
 
 
 

ออกตรวจปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้  
และออกลาดตระเวน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

                            
          การลาดตระเวนเพื่อปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

 
(7.5) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

                                           
        การด าเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
(7.6) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

                               
        ตรวจปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
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(7.7) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 

                         
 การลาดตระเวนเพ่ือปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

 
(7.8) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

                         
          การลาดตระเวนเพื่อปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

 
(7.9) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

                            
     จับกุมด าเนินคดีในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.10) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

                                           
                               ตรวจสอบพื้นท่ีในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี   
                            ในท้องที่บ้านห้วยวังโค หมู่ที่ 6 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

 
(7.11) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

                             
      ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการ    การตรวจยึด การกระท าผิดว่าด้วยการปุาไม้ 
                  ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
(7.12) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

 

                             
                       ออกตรวจลาดตระเวน             ตรวจยึดจับกุมไม้ของกลางในคดี 
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(7.13) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 (สงขลา) 

                                         
การลาดตระเวนเพ่ือปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

 
(7.14) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

                             
  การลาดตระเวนเพ่ือปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

 
(7.15) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

                    
จับกุมด าเนินคดีในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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(7.16) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

                                                                                       
การลาดตระเวนเพ่ือปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

 
(7.17) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

                                      
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการออกตรวจลาดตระเวน 

                             เพ่ือปูองกนัและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
 
(7.18) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

                             
                 เจ้าหน้าที่หน่วยปูองกันรักษาปุา ได้ร่วมกันตรวจยึด/จับกุม การลักลอบตัดไม้ 

                               ท้องที่บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
 
 
 



17 
 

 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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(7.19) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

                             
  การลาดตระเวนเพ่ือปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

 
(7.20) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

                                 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการออกตรวจลาดตระเวน 

                             เพ่ือปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
              

(7.21) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

                             
               เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้ร่วมกันตรวจยึดจับกุมพ้ืนที่ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน บริเวณปุา 
             หลังส านักสงฆ์ถ้ าเขาวงศ์ หมู่ที่ 8 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                  จ านวน 1 แปลง เนื้อท่ี 0-2-30 ไร่ ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาไชยราชและปุาคลองกรูด 
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(7.22) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

                                       
          วันที่ 5 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ กบ.4 (ในช่อง) ร่วมกันออกลาดตระเวน 
         ตรวจปราบปรามและเฝูาระวัง พื้นที่ที่ด าเนินการตรวจยึดไว้แล้ว ตาม ปจว. ข้อที่ 26 เวลา 18.45 น. 
                     และเฝูาระวัง พื้นที่ที่ด าเนินการตรวจยึดไว้แล้ว ตาม ปจว. ข้อที่ 26 เวลา 18.45 น.  
                        ท้องที่บ้านทับหัวกา หมู่ที่ 5 ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

 
(7.23) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 

                
การลาดตระเวนเพ่ือปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุม
ไฟปุา 

27,104,900.00 1,092,580.00 4.03 

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 219,800.00 76,000.00 34.58 
3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 219,800.00 83,560.00 38.02 
4. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 219,800.00 158,600.00 72.15 
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(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

5. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 219,800.00 49,010.00 22.30 
6. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 219,800.00 59,200.00 26.93 
7. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 219,800.00 46,200.00 21.02 
8. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 219,800.00 50,673.21 23.05 
9. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 219,800.00 91,880.00 41.80 
10. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  219,800.00 53,610.00 24.39 
11. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 219,800.00 138,737.00 63.12 
12. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  219,800.00 71,000.00 32.30 
13. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 219,800.00 27,920.00 12.70 
14. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 219,800.00 81,440.00 37.05 
15. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 219,800.00 27,000.00 12.28 
16. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 219,800.00 100,360.00 45.66 
17. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 219,800.00 113,620.00 51.19 

รวม 30,621,700.00 2,321,390.21 7.58 
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 (2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
หยุดยัง้การท าลายป่าคงสภาพ 
และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก 

การปฏบิัติการดา้นการขา่ว 
และการตดิตามสถานการณ์ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละ 
บริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎร 

มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจ า 
ชุดปฏิบตัิการพิเศษปา่ไม ้

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจ า 
ชุดเฉพาะกิจยดึคืนผืนป่า 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. ส านักปูองกันรักษาปุาและ 
ควบคุมไฟปุา 

1 
งาน 

1 
งาน 

9.56 

1 
งาน 

1 
งาน 

50.00 

1 
งาน 

1 
งาน 

50.00 
20 
ชุด 

0 
ชุด 

70.00 
1 
ชุด 

0 
ชุด 

65.00 

2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 34.58 50.00 50.00 - - - - - - 

3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 50.00 75.00 66.00 - - - - - - 

4. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 50.00 50.00 50.00 - - - - - - 

5. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 30.00 30.00 30.00 - - - - - - 

6. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 50.00 50.00 50.00 - - - - - - 

7. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 60.00 70.00 65.00 - - - - - - 

8. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 50.00 50.00 50.00 - - - - - - 

9. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 50.00 50.00 50.00 - - - - - - 

10. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  20.00 30.00 40.00 - - - - - - 

11. สจป.ที่ 3 สาขาแพร ่ 50.00 50.00 50.00 - - - - - - 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
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 (2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
หยุดยัง้การท าลายป่าคงสภาพ 
และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก 

การปฏบิัติการดา้นการขา่ว 
และการตดิตามสถานการณ์ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละ 
บริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎร 

มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจ า 
ชุดปฏิบตัิการพิเศษปา่ไม ้

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจ า 
ชุดเฉพาะกิจยดึคืนผืนป่า 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

12. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  50.00 50.00 50.00 - - - - - - 

13. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

1 
งาน 

1 
งาน 

50.00 

1 
งาน 

1 
งาน 

50.00 

1 
งาน 

1 
งาน 

50.00 - - - - - - 

14. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 50.00 50.00 50.00 - - - - - - 

15. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธาน ี 50.00 50.00 50.00 - - - - - - 

16. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุร ี 50.00 50.00 50.00 - - - - - - 

17. สจป.ที่ 12 สาขากระบี ่ 50.00 50.00 50.00 - - - - - - 

หมายเหตุ: การด าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ 1) หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า  ส่งผลให้

การปฏิบัติงานขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ (TOR) ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2) งบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
บุคลากร 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจาก

พ้ืนที่ปุาภายใต้การดูแลรักษาของกรมปุาไม้มีพ้ืนที่ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบ
อัตราส่วนแล้ว เจ้าหน้าที่ 1 คน จะต้องดูแลพ้ืนที่ปุาหลายพันไร่ อีกทั้งต้อง
ปฏิบัติภารกิจหลายหน้าที่ และต้องประจ าหลายฝุาย มีบางรายต้องปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าในภาคสนามด้วย ซึ่งงานที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติไม่ได้มีเพียง
การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหรือการลาดตระเวนเท่านั้น ยังมีในเรื ่องของ
การด าเนินการด้านเอกสาร การจัดท าบันทึกจับกุม การรายงานผลทางคดี
ต่อผู้บังคับบัญชา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า 
การด าเนินงานไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร 

2) บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในด้านการจัดท าแผนที่ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 1) วัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ช ารุด ไม่สนองตอบ และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ อาวุธปืน อากาศยานไร้คนขับ กล้อง Camera Trap คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารในการปฏิบัติงาน และเครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ทั้ งนี้  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่ต้อง
รับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ความยากล าบากที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมีหลายประเด็น
ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ที่ไม่สะดวกสบายต่อการท างาน สัมภาระที่ต้องแบก
เพ่ือเดินลาดตระเวน ซึ่งมีน้ าหนักท่ีค่อนข้างมาก อาหารการกินที่ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานเหล่านี้ จึงเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ประกอบกับในปัจจุบันการบุกรุกท าลายปุาของกลุ่มนายทุน ผู้มีอิทธิผล 
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในรูปแบบใหม่ที่ยากต่อการตรวจสอบและการติดตาม 
ดังนั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงมีความจ าเป็นและ
ต้องทันสมัย เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับในการบินตรวจสอบพื้นที่ 
การใช้กล้อง Camera Trap ในการจับภาพกลุ่มขบวนการลับลอบเข้าพ้ืนที่ 
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยเหล่านี้จะช่วยลดภาระหน้าที่ และเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
ต่อชีวิ ต เจ้ าหน้ าที่ ที่ปฏิบั ติ ง านภาคพ้ืนที่  และลดความเสี ยหายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
2) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เสื่อมสภาพ หรือช ารุด ซึ่งส่งผล

ต่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประเภทของยานพาหนะ
ไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที ่

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
กรณีการปรับเปลี่ยนบุคลากร ส่งผลให้การด าเนินงาน
ขาดความต่อเนื่อง และเกิดความล่าช้า เนื่องจาก
คนที่เข้ามาท างานแทนไม่มีความรู้ความเข้าใจในงาน
ที่มารับผิดชอบแทน 

กรมปุาไม้ต้องก าหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนบุคลากร
ให้ชัดเจนว่า ต้องให้ผู้รับผิดชอบงานคนเดิมท าหน้าที่เป็น
พ่ีเลี้ยง โดยการถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้ให้ผู้ที่เข้ามา
รับงานใหม่ 

การด าเนินการทางคดีใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก 
เนื่องจากกระบวนการด้านระเบียบและข้อกฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงาน 

มีการติดตามขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 

การตรวจสอบผู้กระท าผิดว่าเป็นกลุ่มนายทุน หรือ
ผู้ยากไร้ ด้วยรายละเอียดและเอกสารที่ค่อนข้างมาก
ท าให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ (มีการน าเอา
ราษฎรในพ้ืนที่มาเป็นนอมินีแก่กลุ่มนายทุน) 

ตรวจสอบจากหลักฐานและเอกสารประกอบโดยละเอียด 

การด าเนินคดีต่อผู้ยากไร้ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ
กับประชาชน 

ท าความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันมีการช่วยเหลือ
ราษฎรในรูปแบบแปลงรวม (คทช.) ตามนโยบายการจัดที่ดิน
ท ากินให้ชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินเพ่ือเป็น
การดูแลประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ คทช. ก าหนด 
เพื่อให้คนสามารถอยู่กับปุาได้ และไม่ให้เกิดการบุกรุก
เพ่ือหาที่อยู่อาศัยเพ่ิมเติม 

ด้วยภารกิจงานในปัจจุบันมีความละเอียดและ
ค่อนข้างซับซ้อน จึงท าให้หน่วยงานระดับพื้นที่
ไม่สามารถตอบสนองต่องานที่ได้รับการจัดสรร 
จึงท าให้ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
และจุดประสงค์ท่ีต้องการ 

จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ และหากหน่วยงานพ้ืนที่มีข้อสงสัย
ก็สามารถสอบทางมายังเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

เส้นทางในการเข้า พ้ืนที่ส่ วนใหญ่ เป็นเส้นทาง 
ที่ทุรกันดาร 

แจ้ งขอความร่วมมือในการปรับปรุ ง เส้นทางไปยั ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน    

2) การมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่  
3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ การบังคับใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  
2 1) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน    

2) อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
เสื่อมสภาพ หรือช ารุด 

3 การตรวจสอบผู้กระท าผิดว่าเป็นกลุ่มนายทุน หรือผู้ยากไร้ ซึ่งอาจมีการน าเอาราษฎรในพ้ืนที่ 
มาเป็นนอมินีแก่กลุ่มนายทุน ท าให้ยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

  
(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

(6.1) ควรเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
(6.2) ควรมีการจัดสรรบุคลากรในระดับหัวหน้าหน่วย ฯ หรือ บุคลากรระดับปฏิบัติการให้เพียงพอและ

ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันต่อจ านวนหน่วยปูองกันรักษาปุา เช่น 
- ข้าราชการต าแหน่ง นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
- พนักงานราชการต าแหน่ง นักวิชาการปุาไม้ นิติกร และนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เป็นต้น 

(6.3) ควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านการปูองกัน เช่น 
- หลักสูตรการฝึกลาดตระเวน 
- หลักสูตรสืบสวนสอบสวนการด าเนินคดีด้านปุาไม้ 
- หลักสูตรการเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการด าเนินคดีด้านปุาไม้ 
- หลักสูตรกฎหมายและระเบียบส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการปูองกัน 

(6.4) ในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
เพราะหากมีความพร้อมแล้วจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(6.5) สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ 
(6.6) ควรจัดท าคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ กฎหมายปุาไม้ (ฉบับประชาชน) 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
(7.1) ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

                             
หยุดยั้งการท าลายปุาคงสภาพและยึดคืนผืนปุาที่ถูกบุกรุก 

 
(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

                         
หยุดยั้งการท าลายปุาคงสภาพและยึดคืนผืนปุาที่ถูกบุกรุก 

 
(7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 2 (เชียงราย) 

                            
หยุดยั้งการท าลายปุาคงสภาพและยึดคืน                            เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ผืนปุาที่ถูกบุกรุก 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง) 

                           
      ออกตรวจปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย หยุดยั้งการท าลายปุาคงสภาพ 
          ว่าด้วยการปุาไม้ และออกลาดตระเวน  และยึดคืนผืนปุาที่ถูกบุกรุก 
 
(7.5) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

                     
                    ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ.ปุาไม้ พุทธศักราช 2484 
                              (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 และ กฎหมายเกี่ยวกับการปุาไม้ให้ผู้น าชุมชน 
                                     ท้องที่ อ.หนองวัวซอ อ.เพ็ญ และอ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 

 
(7.6) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

                              
    ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ         หยุดยั้งการท าลายปุาคงสภาพ 
  เกี่ยวกับกฎหมายการปุาไม้      และยึดคืนผืนปุาที่ถูกบุกรุก 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.7) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

                    
                  ติดต่อประสานงานอ าเภอ        ประชุมอ าเภอประจ าเดือน 

 
(7.8) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

                              
หยุดยั้งการท าลายปุาคงสภาพและยึดคืนผืนปุาที่ถูกบุกรุก 

 
(7.9) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

                          
               การออกลาดตระเวนปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
                             และหยุดยั้งการท าลายปุาคงสภาพและยึดคืนผืนปุาที่ถูกบุกรุก 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.10) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

                   
                 ตรวจสอบจับกุมการกระท าผิด                       ออกตรวจลาดตระเวนและติดตามข่าว 
 
(7.11) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

                  
หยุดยั้งการท าลายปุาคงสภาพและยึดคืนผืนปุาที่ถูกบุกรุก 

 
(7.12) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

                    
หยุดยั้งการท าลายปุาคงสภาพและยึดคืนผืนปุาที่ถูกบุกรุก 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.13) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

                          
หยุดยั้งการท าลายปุาคงสภาพและยึดคืนผืนปุาที่ถูกบุกรุก 

 
(7.14) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

              
     ร่วมตรวจสอบ ลาดตระเวนพื้นที่ปุา ท้องที่บ้านหนองซน ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
 
(7.15) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

                       
ตรวจสอบ ลาดตระเวนพื้น 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.16) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

                    
หยุดยั้งการท าลายปุาคงสภาพและยึดคืนผืนปุาที่ถูกบุกรุก 

 

(7.17) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

                    
       วันที่ 6 เมษายน 2563 คณะเจ้าหน้าที่สังกัดกรมปุาไม้ ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น เข้าตรวจสอบพื้นท่ี ตามสั่งการ 
      ของอธิบดีกรมปุาไม้ ในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร ท้องที่บ้านห้วยโต้ หมู่ที่ 4 ต าบลทับปริก อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 259,000.00 98,000.00 37.84 
2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 2,072,000.00 732,000.00 35.33 
3. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 777,000.00 322,355.00 41.49 
4. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 259,000.00 206,164.00 79.60 
5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 1,036,000.00 207,200.00 20.00 
6. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 518,000.00 0.00 0.00 
7. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 259,000.00 81,765.00 31.57 

รวม 5,180,000.00 1,647,484.00 31.80 
 หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบ

 โดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้  
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ปลูกไม้ใช้สอย (ไร่) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 50 20 40.00 
2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 400 400 50.00 
3. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 150 150 50.00 
4. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 50 50 42.85 
5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 200 200 35.00 
6. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 100 0 50.00 
7. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 50 0 31.57 

หมายเหตุ: การด าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานจากหน่วยงานส่วนกลาง

ล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง ซึ่งท าให้การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีที่ได้รับ 

บุคลากร อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะกระทบต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว ทั้งนี้ มีสาเหตุ
มาจาก 
- ข้าราชการ 1 คน ปฏิบัติงานหลายหน่วย  
- การได้รับแผนปฏิบัติงานจากส่วนกลางล่าช้าในขณะที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

จ ากัด 
- ปริมาณงานมากกว่าจ านวนบุคลากร เช่น การปลูกไม้ใช้สอย  จ านวน 200 ไร่ 

แต่มีข้าราชการที่รับผิดชอบ จ านวน 1 คน  
สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงานโครงการฟ้ืนฟูสภาพปุาไม้เสื่อมสภาพ ไม่เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ เนื่องจาก พ้ืนที่ของผู้เข้าร่วม
โครงการบางรายยากต่อการเข้าถึง จ าเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื ่อน 4 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ 
และอ านวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชน  
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ช้างปุาเข้ามาบุกรุก ท าลายในแปลงปลูกปุา ปรับปรุงแหล่งน้ า แหล่งอาหาร ขุดคูกันช้าง ในพ้ืนที่ที่อยู่

ในเขตปุา แทนที่พ้ืนที่ปลูกไม้ใช้สอย 
พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้ าช่วงฤดูแล้ง 

1) ใช้ระบบน้ าหยดจากขวดพลาสติกเหลือใช้ เพ่ือลด
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

2) วางแผนการใช้น้ าในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
3) คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความอดทนต่อความแห้งแล้ง และ

ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) ขาดแคลนยานพาหนะในการปฏิบัติงาน 

2) จัดเวลาในการเข้าบ ารุงรักษา เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 
3) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 

2 การบูรณาการด้านข้อมูลของหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ 
3 การขาดความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงานสนับสนุน 

  
(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ผู้รับผิดชอบโครงการ
ควรเตรียมการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า โดยการหาและจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับกักเก็บปริมาณน้ าช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอ
และเป็นระบบ ทั้งนี้ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ ควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินการ
ข้างต้นด้วย 

 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

  
        ปฏิบัติงานส ารวจรังวัด และหมายแนวเขต ท าทางตรวจการณ์ และแนวกันไฟ จ านวน 50 ไร่ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

                              
                      ส ารวจและรังวัดแนวเขต     การท าทางตรวจการ 

 
(7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

                                          
 ส ารวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ การท าแนวกันไฟ 
   

(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

                     
                          รังวัดปกัหลักแนวเขต ท าทางตรวจการและแนวกันไฟ ถาง เก็บ ริบ สุม 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.5) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

      
                     ส ารวจรังวัดปักหมายแนวเขต                       ท าแนวกันไฟและทางตรวจการณ์ 
 

(7.6) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

                   
                กล้าไม้ใช้สอย 
 

(7.7) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

     
การท าทางตรวจการ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก 

 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 5,343,000.00 2,345,208.00 43.89 
2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 1,560,000.00 0.00 0.00 

รวม 6,903,000.00 2,345,208.00 33.97 
  
(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ปลูกป่าทั่วไป (ไร่) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1,370 1,370 33.33 
2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 400 0 0.00 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ไม่มี 
 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ไม่มี 
 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

 ไม่มี 
 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ไม่มี 

 
(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

         
           การท าทางตรวจการและการท าแนวกันไฟปูองกันไฟปุา 
 

(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

                  
การท าทางตรวจการและการท าแนวกันไฟปูองกันไฟปุา 

 
 
 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 16,500,000.00 545,500.00 3.31 
2. สจป.ที่ 4 (ตาก) 16,500,000.00 6,397,832.00 38.77 
3. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 16,500,000.00 249,000.00 1.51 
4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 16,500,000.00 48,000.00 0.29 
5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 16,500,000.00 471,000.00 2.85 

รวม 82,500,000.00 7,711,332.00 9.35 
  
(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
สร้างป่าสร้างรายได้ (ไร่) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 3,000 100 3.33 
2. สจป.ที่ 4 (ตาก) 3,000 0 40.00 
3. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 3,000 0 30.00 
4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3,000 200 6.67 
5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 3,000 3,000 10.00 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงาน

ขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ ซึ่งท าให้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

บุคลากร อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ  เนื่องจาก
การด าเนินงานสร้างปุาสร้างรายได้จ านวน 3,000 ไร่ จะมีข้าราชการเพียง
ไม่กี่คนท างานร่วมกับลูกจ้างที่ท าสัญญาจ้างกับกรมปุาไม้แบบปีต่อปี ส่งผลให้
การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ซึ่งอาจกระทบต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยปฏิบัติได้รับการจัดสรรรถจักรยานยนต์
เพียง 2 คัน ในขณะที่การขนส่งกล้าไม้และการติดตามแปลงปลูก ณ พ้ืนที่ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการบางรายยากต่อการเข้าถึง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ขัยเคลื่อน 4 ล้อ 
(แบบดับเบิ้ลแค็บ)  

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้ าช่วงฤดูแล้ง  

1) ใช้ระบบน้ าหยดจากขวดพลาสติกเหลือใช้  เพ่ือลด 
    ปัญหาการขาดแคลนน้ า  
2) วางแผนการใช้น้ าในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
3) คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความอดทนต่อความแห้งแล้ง 
    และให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 

 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

2) หน่วยปฏิบัติควรได้รับงบประมาณและแผนงานจากส่วนกลาง ตรงตามแผนปฏิบัติงาน 
  ประจ าปี  

2 การบูรณาการด้านข้อมูลของหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ 
3 1) การขาดความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงานสนับสนุน 

2) ยานพาหนะส าหรับการปฏิบัติงานไมส่อดคล้องกับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(6.1) กรณีโครงการประสบปัญหาภัยแล้งหรือปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ 

ควรเตรียมการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า โดยการหาและจัดเตรียมพื้นที่ ส าหรับกักเก็บปริมาณน้ าช่วงฤดูแล้ง
ให้เพียงพอและระบบ ทั้งนี้ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษควรสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินการข้างต้นด้วย 

(6.2) กรมปุาไม้ โดยส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ ควรจัดท าคู่มือสร้างปุาสร้างรายได้
ฉบับประชาชนหรือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ดียิ่งข้ึน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

                                
       ปฏิบัติงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ปฏิบัติงานส ารวจรังวัด และปักหลักแนวเขต 

                        ประชาสมัพันธ์โครงการ 
 

(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

                   
การประชาสัมพันธ์และปักหลักหมายแนวปลูก 

เพ่ือสนับสนุนแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการสร้างปุา สร้างรายได้ ฯ 
 

(7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 (อุดรธานี)  

                    
    การประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการส ารวจความต้องการกล้าไม้ของผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ ฯ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
ไม่มีรูปภาพประกอบ 

 
(7.5) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

     
               ประชาคมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ             รับสมัครสมาชิก ส ารวจความต้องการของพันธุ์ไม้ 
                     โครงการสร้างปุาสร้างรายได้ 
 
กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 390,000.00 97,000.00 24.87 
2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 10,920,000.00 1,962,565.00 17.97 

รวม 11,310,000.00 2,059,565.00 18.21 
 
(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ปลูกป่าทั่วไป (ไร่) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 100 100 55.56 
2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 2,800 2,800 30.00 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ ไม่มี 

บุคลากร บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีอายุค่อนข้างมาก ขาดความคล่องตัวและไม่มีทักษะ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวก ขาดแคลนอุปกรณ์ด้านไอที 

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ปริมาณฝนตกน้อย 
ท าให้พื้นที่แห้งแล้ง ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตและตายในที่สุด 

ปลูกไม้ที่ทนแล้ง เช่น พะยูง ประดู่ปุา ไผ่ เป็นต้น 

 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 ปัญหาด้านบุคลากร 
2 ปัญหาด้านอุปกรณ์ไอที, เครื่องมือด้าน GIS 
3 ไม่มี 

  
(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ไม่มี 
  

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

                   
                             ท าทางตรวจการ        ท าแนวกันไฟ 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

                             
             การส ารวจและรังวัดแนวเขต          การท าทางตรวจการและแนวกันไฟ 
 
กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเหนือ) 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 8,734,900.00 1,436,900.00 16.45 
2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 4,680,000.00 1,374,415.00 29.37 

รวม 13,414,900.00 2,811,315.00 20.96 
 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ปลูกป่าทั่วไป (ไร่) ปลูกป่าใช้สอย (ไร่) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 850 0 0.00 600 0 0.00 

2. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 1,200 1,200 30.00 300 - - 

หมายเหตุ: การด าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเปูาหมาย 
การให้บริการของกรมปุาไม ้

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ หน่วยงานปฏิบัติได้ร ับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า  ส่งผลให้ 

การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
บุคลากร อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากการด าเนินงาน

ปลูกปุาท่ัวไป จ านวน 1,200 ไร่  มีข้าราชการที่รับผิดชอบ จ านวน 2 คน รวมทั้งไม่มี
พนักงานจ้างเหมาบริการทีท่ าสัญญากับกรมปุาไม้ช่วยในการปฏิบัติงาน 

สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพราะในปัจจุบันหน่วยงานได้รับการจัดสรรรถยนต์เพียง 1 คัน  
ในขณะที่การติดตามผลการปฏิบัติงานแปลงปลูกปุามีจ านวนมาก ประกอบกับเป็น
พ้ืนทีท่ีเ่ข้าถึงยาก จ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะขันเคลื่อน 4 ล้อ  

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
กิจกรรมปลูกปุาทั่วไปและปลูกปุาใช้สอยที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างการปรับแผนปฏิบัติงาน 

พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหาภัยแล้ง คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความอดทนต่อความแห้งแล้ง และ
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 

 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
2 การบูรณาการด้านข้อมูลของหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ 
3 การขาดความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงานสนับสนุน 

  
(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ผู้รับผิดชอบโครงการ
ควรเตรียมการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า โดยการหาและจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับกักเก็บปริมาณน้ าช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอ
และเป็นระบบ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

    
เครือข่ายชุมชนฟ้ืนฟูปุา 

 
(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

                                 
   การส ารวจและรังวัดแนวเขต                                    การเตรียมพ้ืนที ่
 
กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ) 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 27,500,000.00 531,400.00 1.93 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 38,500,000.00 0.00 0.00 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 33,000,000.00 0.00 0.00 
4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 19,250,000.00 0.00 0.00 
5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 46,750,000.00 816,400.00 1.75 

รวม 165,000,000.00 1,347,800.00 0.82 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
สร้างป่าสร้างรายได้ (ไร่) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 5,000 100 2.00 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 7,000 7,000 28.57 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 6,000 6,000 50.00 
4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3,500 0 0.00 
5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 8,500 8,500 10.00 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ 1) ขาดงบประมาณในการด าเนินการส ารวจและติดตามผลการด าเนินงานของ

โครงการ ฯ 
2) หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงาน

ขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ ซึ่งท าให้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

บุคลากร อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากการด าเนินงาน
สร้างปุาสร้างรายได้จ านวน 8,500 ไร่ จะมีข้าราชการที่รับผิดชอบ จ านวน 25 คน 
ท างานร่วมกับพนักงานจ้างเหมาบริการที่ท าสัญญาจ้างกับกรมปุาไม้แบบปีต่อปี ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว 

สิ่งอ านวยความสะดวก 1) ยานพาหนะช ารุด เสื่อมสภาพ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก พ้ืนที่ของผู้เข้าร่วมโครงการบางราย
ยากต่อการเข้าถึง จ าเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ และอ านวยความสะดวก
ต่อการให้บริการประชาชน  

2) อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานช ารุด เสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ และ GPS  
 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
แผนการด าเนินงานไม่ต่อเนื ่องในแต่ละปี ท าให้ 
ผลการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที ่ควร 
และไม่สามารถจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ 

จัดท าแผนงบประมาณต่อเนื่อง 3 - 5 ปี 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้ าช่วงฤดูแล้ง 

1) ใช้ระบบน้ าหยดจากขวดพลาสติกเหลือใช้ เพ่ือลด
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

2) วางแผนการใช้น้ าในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
3) คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความอดทนต่อความแห้งแล้ง และ

ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) งบประมาณในการด าเนินการส ารวจและติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ ฯ 

2) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 
2 1) จัดท าแผนงบประมาณต่อเนื่อง 3 - 5 ปี 

2) การบูรณาการด้านข้อมูลของหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ 
3 การขาดความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงานสนับสนุน 

  
(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

(6.1) เพ่ิมทักษะความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการทั้ง 21 ขั้นตอน 
(6.2) สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
(6.3) กรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ผู้รับผิดชอบโครงการ

ควรเตรียมการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า โดยการหาและจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับกักเก็บปริมาณน้ าช่วงฤดูแล้ง
ให้เพียงพอและเป็นระบบ ทั้งนี้ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ ควรสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินการข้างต้นด้วย 

(6.4) กรมปุาไม้ ด้วยส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ ควรจัดท าคู่มือสร้างปุาสร้างรายได้
ฉบับประชาชนหรือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ดียิ่งข้ึน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

                              
                           ปฏิบัติงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 2 (เชียงราย) 

           
กิจกรรมส ารวจรังวัดแนวเขต จัดท าแนวเขตและปักหมายแนวปลูกฯ กิจกรรมสร้างปุาสร้างรายได้ 

 
(7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง) 

          
      ประชาสัมพันธ์ ชักชวนผู้เข้าร่วม 
 

(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
ไม่มีรูปภาพประกอบ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.5) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

                                                   

รับสมัครสมาชิก ส ารวจความต้องการของพันธุ์ไม้ 
 
กิจกรรมที่ 9 : กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 33,000,000.00 495,000.00 1.50 
2. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 8,250,000.00 0.00 0.00 

รวม 41,250,000.00 495,000.00 1.20 
 
(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
สร้างป่าสร้างรายได้ (ไร่) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 6,000 0 30.00 
2. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 1,500 655 43.66 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงาน

ขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ ซึ่งท าให้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 

บุคลากร อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากการด าเนินงาน
สร้างปุาสร้างรายได้ จ านวน 1,500 ไร่ จะมีข้าราชการที่รับผิดชอบ จ านวน 5 คน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
ท างานร่วมกับพนักงานจ้างเหมาบริการที่ท าสัญญาจ้างกับกรมปุาไม้แบบปีต่อปี 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง และไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับ
อนุมัติจัดสรร ซึ่งอาจกระทบต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว 

สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยปฏิบัติไม่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะ 
ส าหรับน ามาใช้ขนส่งกล้าไม้และการติดตามแปลงปลูก ณ พ้ืนที่ของผู้เข้าร่วม
โครงการบางรายที่ยากต่อการเข้าถึง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
(แบบดับเบิ้ลแค็บ)  

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้ าช่วงฤดูแล้ง 

1) ใช้ระบบน้ าหยดจากขวดพลาสติกเหลือใช้ เพ่ือลด
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

2) วางแผนการใช้น้ าในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
3) คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความอดทนต่อความแห้งแล้ง และ

ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
4) ให้หน่วยงานของรัฐ เพ่ิมแหล่งน้ า โดยเจาะน้ าบาดาล 

หรือท าคลองส่งน้ าเข้าพ้ืนที่ 
 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) หน่วยปฏิบัติควรได้รับงบประมาณและแผนงานจากส่วนกลาง ตรงตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี 
2) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

2 ไม่มียานพาหนะใช้ปฏิบัติงาน 
3 1) ยานพาหนะในการปฏิบัติงานไมส่อดคล้องกับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

2) เพ่ิมแหล่งน้ าในพื้นที ่
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(6.1) กรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ 

ควรเตรียมการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า โดยการหาและจัดเตรียมพ้ืนที่ ส าหรับกักเก็บปริมาณน้ าช่วงฤดูแล้ง
ให้เพียงพอและเป็นระบบ ทั้งนี้ ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษควรสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินการข้างต้นด้วย 

(6.2) กรมปุาไม้ โดยส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ ควรจัดท าคู่มือสร้างปุาสร้างรายได้ 
(ฉบับประชาชน) หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ดียิ่งข้ึน 

 
(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

                
      การประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการส ารวจความต้องการกล้าไม้ของผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ ฯ 
 

 6 สาขานครพนม (7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่

                           
       ประชุมชี้แจงโครงการฯให้แก่ราษฎร และรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฯ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

กิจกรรมที่ 10 : กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคใต้) 
 

(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 6,504,200.00 50,000.00 0.77 
รวม 6,504,200.00 50,000.00 0.77 

 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ปลูกป่าทั่วไป (ไร่) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 1,000 0 0.00 

หมายเหตุ: การด าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 

 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
ไม่มี 

 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 
ไม่มี 
  

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 
ไม่มี 
 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ไม่มี 
 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

                                   
เครือข่ายชุมชนฟ้ืนฟูปุา 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

กิจกรรมที่ 11 : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 

(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 4,690,000.00 29,920.00 0.64 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 5,028,000.00 39,142.00 0.78 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 6,537,000.00 0.00 0.00 

รวม 16,255,000.00 69,062.00 0.42 

หมายเหตุ: เฉพาะหน่วยงานเปูาหมายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 
 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
จ านวนพื้นที่ที่สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ  

(ไร่) ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 3,000 148 4.93 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 3,500 1,451 41.00 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 3,500 374 11.00 

หมายเหตุ: การด าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 

 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

โดยเฉพาะงบด าเนินงานที ่ใช ้ส าหรับเป็นค่าใช ้จ ่ายในการจัดส่งกล้าไม้ให้ก ับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และงบด าเนินงานส าหรับการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู ้เข้าร่วมโครงการและติดตามผลการด าเนินโครงการ ซึ ่งไม่สอดคล้องกับ
จ านวนพ้ืนที่และความยากต่อการเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมาย  

บุคลากร อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะกระทบต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจาก 

- ข้าราชการ 1 คน ปฏิบัติงานหลายหน่วย  
- ปริมาณงานมากกว่าจ านวนบุคลากร เช่น โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

จ านวน 3,500 ไร่ แตม่ีข้าราชการที่รับผิดชอบ จ านวน 1 คน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวก 1) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยปฏิบัติไม่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะ 
ส าหรับน ามาใช้ขนส่งกล้าไม้และการติดตามแปลงปลูก ณ พ้ืนที่ของผู้เข้าร่วม
โครงการบางรายที่ยากต่อการเข้าถึง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
(แบบดับเบิ้ลแค็บ)  

2) อุปกรณ์ในการท างานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น GPS กล้องบันทึกภาพ  
และคอมพิวเตอร์ 

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ไม่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ ฯ เพ่ิมปริมาณเงินอุดหนุน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วม

โครงการ ฯ 
จ านวนพ้ืนที่เปูาหมายสูงเกินไป ลดปริมาณเปูาหมายเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใน

แต่ละ สจป. ที่รับผิดชอบ 
ข้อจ ากัดจ านวนที่ดินที่จะขอเข้าร่วมโครงการ รวมทุก
ท้องที่/จังหวัด ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย 

ก าหนดแนวทางให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่มากกว่า 30 ไร่ 
สามารถเข้าร่วมได้เต็มพื้นที ่  เนื ่องจากเกษตรกรมี
ความสนใจมาก 

เกษตรกรสนใจจะรับกล้าไม้ฟรีมากกว่าการจัดหาซื้อ
กล้าไม ้

ให้หน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ ด าเนินการเพาะกล้าไม้ให้
เพียงพอแก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้มากกว่าเดิม 

ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการด าเนินการหาพ้ืนที่
เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากมีการก าหนด 2 งวด คือ 
- งวดที่ 1 จ่ายไร่ละ 500 บาท ภายในเดือนพฤษภาคม 

2564 เมื่อได้มีการรับรองที่ดินที่เข้าร่วมโครงการว่า
มีความเหมาะสมในการปลูกต้นไม้  

- งวดที่ 2 จ่ายไร่ละ 500 บาท ภายในเดือนกันยายน 
2564 เมื่อตรวจสอบผลการปลูกและบ ารุงต้นไม้ 
เป็นไปตามหลักวิชาการปุาไม้โดยมีจ านวนต้นไม้
ที่ปลูกจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ต้น/ไร่ 

ควรก าหนดการแนวทางเบิกจ่ายงวดเดียว หลังการด าเนินการ
ตรวจสอบผลการปลูกและบ ารุงต้นไม้ตามหลักเกณฑ์ 

พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้ าช่วงฤดูแล้ง 

วางแผนการใช้น้ าในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 

2) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ  
3) อุปกรณ์ในการท างานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

2 1) การก าหนดแผนปฏิบัติงานควรให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในท้องที่ 
2) ยานพาหนะไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน    

3 ลดปริมาณเปูาหมาย 
  

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(6.1) จัดฝึกอบรมบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภูมิภาคต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
(6.2) พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Application ระบบออนไลน์ให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ในการบริหาร

จัดการระบบ 
 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
 (7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)  

               
ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ให้กับประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วม 

ผ่านทางสื่อออนไลน์ โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 

(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 2 (เชียงราย) 

                             
                      ประชาสัมพันธ์โครงการ                  ตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขนาด และความเหมาะสมของที่ดิน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 (7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง)  

                           
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

และตรวจสอบสถานที่ตั้ง  ขนาด  และสภาพความเหมาะสมของที่ดิน 
 
กิจกรรมที่ 12 : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ) 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 1,249,000.00 29,050.00 2.33 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 538,000.00 87,820.00 16.32 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 501,000.00 107,080.00 21.37 

รวม 2,288,000.00 223,950.00 9.79 
 

 

 



56 
 

 

 (2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ประชาสัมพันธ์โครงการและรบัเกษตรกร 

เข้าร่วมโครงการ (ไร่) 
สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร 

จ านวน 300 กล้า/ไร่ (กล้า) 
สนับสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร 

ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท (ไร)่ 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 500 81 16.00 150,000 0 0.00 500 41 20.50 

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 200 151 75.50 60,000 30,000 50.00 200 0 0.00 

3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 100 96 96.00 30,000 0 0.00 100 0 0.00 

หมายเหตุ: การด าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 

 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงบด าเนินงานเนื่องจาก

ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่กระจายตัวในหลายอ าเภอ จึงท าให้การปฏิบัติงานต้องเดินทาง
ไปหลายแห่ง และต้องเดินทางตรวจติดตามผลการด าเนินงานหลายครั้ง  

บุคลากร ไม่มี 
สิ่งอ านวยความสะดวก คร ุภ ัณฑ์ไม ่เพ ียงพอต่อการปฏิบ ัต ิงาน เช ่น ยานพาหนะ กล้องบันทึกภาพ 

คอมพิวเตอร์เครื่องจับวัดค่าพิกัดดาวเทียม GPS 
 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ไม่สามารถรับเกษตรกรบางรายเข้าร่วมโครงการได้
เนื่องจากเอกสารทางที่ดิน เช่น สปก. ชื่อไม่ตรงตาม
เอกสาร เพราะเจ้าของเดิมเสียชีวิต/ที่ดินที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ ฯ ออกเอกสารให้ท ากินได้ 

แนะน าเกษตรกรให้ท าหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง ติดต่อกับ
ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อด าเนินการจัดท าหลักฐาน
การโอน หรือการตกทอดทางมรดก เพ่ือที่จะเข้าร่วม
โครงการตามหลักเกณฑ์ได้ 

ในการประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมี
เกษตรกรสนใจน้อย เพราะจังหวัดเชียงใหม่ 
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกไม้ผล เนื่องจากเป็นพืช
เศรษฐกิจ / ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของนายทุนต่างจังหวัด
จึงยากในการติดต่อประสานงาน 

ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เพ่ือประชาชนจะ
ได้รับรู้ข่าวสารทั่วถึงและเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมปุาไม้ 

  
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) งบประมาณท่ีไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 

2) ครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน   
2 ไม่มี 
3 ไม่มี 

 
(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ไม่มี 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

    
การประชาสัมพันธ์โครงการและรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

  
(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 2 (เชียงราย) 

                                         
           การประชาสัมพันธ์            รับค าขอผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ 

 
(7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง) 

                            
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม   

และตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขนาด และสภาพความเหมาะสมของที่ดิน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

กิจกรรมที่ 13 : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 817,800.00 65,125.00 7.96 
2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 4,819,000.00 104,260.00 2.16 
3. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 5,786,200.00 27,760.00 0.48 
4. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 800,400.00 149,060.00 18.62 

รวม 12,223,400.00 346,205.00 2.83 
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 (2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ประชาสัมพันธ์โครงการและรบัเกษตรกร 

เข้าร่วมโครงการ (ไร่) 
สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร 

จ านวน 300 กล้า/ไร่ (กล้า) 
สนับสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร 

ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท (ไร)่ 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 300 200 66.67 90,000 0 0.00 300 0 0.00 

2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 1,100 250 22.73 330,000 0 0.00 1,100 0 0.00 

3. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 2,000 2,000 100.00 600,000 600,000 100.00 2,000 0 0.00 

4. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 300 300 25.00 90,000 0 0.00 300 0 0.00 

หมายเหตุ: การด าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 

 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ 1) งบประมาณด าเนินงานไม่เพียงพอ เนื่องจากในการปฏิบัติงานออกติดตามตรวจ

รับรองผลพ้ืนที่แปลงปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจทุกแปลง 
ซึ่งมีจ านวนมาก แต่ได้รับงบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ท าส่งผลให้
การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 

2) หน่วยปฏิบัติงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่องและล่าช้า ท าให้การด าเนินงานใน
การประสานงานชาวบ้านไม่ราบรื่น ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

บุคลากร อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบท าหน้าที่หลายกิจกรรม
ไม่เหมาะกับปริมาณ และผู้รับผิดชอบมีจ านวนน้อย  

สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยปฏิบัติไม่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะ 
ส าหรับน ามาใช้ขนส่งกล้าไม้และการติดตามแปลงปลูก ณ พ้ืนที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ
บางรายทีย่ากต่อการเข้าถึง ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ)  

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ข้อมูลเอกสารที่ดินไม่ตรงกับเงื่อนไขท่ีเข้าร่วมโครงการ
เช่น เอกสาร ส.ค. 1 

ให้มีการพิจารณาแนวทางของเอกสารที่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ 

  
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2 งบประมาณไม่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ 
3 ไม่มี 
 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ควรจัดท าสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

                       
           ประชาสัมพันธ์โครงการและรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการการปลูกไม้โตเร็ว ท้องที่จังหวัดอุดรธานี 
 

(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

                   
                ประชาสัมพันธ์โครงการ                       ส ารวจพ้ืนที่และให้ความรู้ทางด้านวิชาการ                     
                และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ                    และการบริหารจัดการสวนปุาแก่เกษตรกร 
 

(7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

                             
 ออกประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

                              
               ประชาสัมพันธ์โครงการ                     ตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขนาด  
              และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ                  และความเหมาะสมของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 14 : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคกลาง) 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1,927,500.00 162,000.00 8.40 
รวม 1,927,500.00 162,000.00 8.40 

  

 



64 
 

 

 (2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ประชาสัมพันธ์โครงการและรบัเกษตรกร 

เข้าร่วมโครงการ (ไร่) 
สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร 

จ านวน 300 กล้า/ไร่ (กล้า) 
สนับสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร 

ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท (ไร)่ 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 750 646 86.13 225,000 225,000 50.00 750 0 0.00 

หมายเหตุ: การด าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 

 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
ไม่มี 

 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 
ไม่มี 

  

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 
ไม่มี 

 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ไม่มี 

 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

                              
             ประชาสัมพันธ์โครงการและรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

 
กิจกรรมที่ 15 : กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 308,300.00 138,940.00 45.07 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 121,400.00 58,900.00 48.52 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 164,000.00 68,970.00 42.06 
4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 360,700.00 178,540.00 49.50 
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 121,400.00 33,080.00 27.25 
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 164,000.00 80,860.00 49.30 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) 246,000.00 121,910.00 49.55 
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 121,400.00 60,800.00 50.08 
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 226,300.00 220,520.00 97.45 
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 121,400.00 16,740.00 13.79 
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 205,000.00 45,400.00 22.15 
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  121,400.00 68,180.00 56.16 
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 205,000.00 41,929.00 20.91 
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 121,400.00 0.00 0.00 
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 121,400.00 26,400.00 21.75 
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  121,400.00 0.00 0.00 
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 328,000.00 0.00 0.00 
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 328,000.00 74,220.00 22.63 
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 328,000.00 97,860.00 29.83 
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 308,300.00 5,360.00 1.74 
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 121,400.00 48,680.00 40.10 
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 121,400.00 63,080.00 51.96 
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 121,400.00 52,000.00 42.83 

รวม 4,507,000.00 1,502,369.00 33.33 

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 
 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

เพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 15,000 16,851.99 112.35 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 4,000 1,753 43.83 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 5,000 5,013 100.26 
4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 31,250 31,250 90.00 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

เพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) ร้อยละ 
แผน ผล 

5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 1,050 1,600-0-56 152.00 
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 5,000 5,102-2-54 102.11 
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) 12,000 9,592 79.93 
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 3,000 1,787 59.33 
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 11,000 12,165 110.59 
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 4,000 2,400 60.00 
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 10,000 4,629 46.29 
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  4,700 2,172 46.21 
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 10,000 2,000 20.00 
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4,000 0 0.00 
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 2,000 500 25.00 
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  1,500 0 25.00 
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 17,000 0 0.00 
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 18,500 8,000 43.00 
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 17,000 8,500 50.00 
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 15,000 500 3.33 
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3,000 6,129 204.30 
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 2,000 1,165-2-42 58.24 
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 4,000 1,250 31.25 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ 1) งบประมาณด าเนินงานไม่เพียงพอในการออกไปปฏิบัติงาน 

2) หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ
งบประมาณเพียงไตรมาส 1 - 2 และได้รับล่าช้า รวมทั้งขั้นตอนในการเบิกจ่าย
ใช้เวลานาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่สามารถด าเนินการให้ต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่แผนการปฏิบัติงาน
ก าหนดไว้ เนื่องจากต้องรองบประมาณในการด าเนินการในไตรมาสต่อไป 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
บุคลากร 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากส่วนจัดการ

ที่ดินปุาไม้ มีกิจกรรมในการปฏิบัติงานภารกิจที่กรมปุาไม้ก าหนด จ านวน 9 กิจกรรม 
แต่อัตราก าลังเจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยกว่าปริมาณงานท่ีต้องด าเนินการ นอกจากนี้ 
ยังมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ 1 คน ที่ต้องท างานหลายหน่วย 
และหลายค าสั่ง จึงส่งผลให้การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่าย 
เนื่องจากต้องปฏิบัติงานและการรายงานผลต้องเกิดขึ้นภายในเดือนเดียวกัน ท าให้เกิด
การรายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้า แต่การเบิกจ่ายล้ าหน้าผลการปฏิบัติงานไปแล้ว  

2) บุคลากรที่มีขาดความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง เช่น ความรู้ความช านาญ
ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ด้านระบบสารสนเทศ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน   

สิ่งอ านวยความสะดวก 1) วัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ช ารุด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ส าเนา และเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) 
โดยเฉพาะเครื่องหาค่าพิกัดเมื่อช ารุด เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้แอปพิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือส่วนตัว ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อน และไม่สามารถ
น าไปใช้อ้างอิงในทางราชการ 

2) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เสื่อมสภาพ หรือช ารุด ซึ่งส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประเภทของยานพาหนะไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ลาดชัน และเข้าถึงยากล าบากที่จ าเป็นต้องใช้รถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
การตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม 
(ผลการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากร
ที่ดินและปุาไม้) พบว่า พ้ืนที่บางแปลงเป็นพ้ืนที่ตรวจ
ยึดด าเนินคดี ซึ่งเกิดขึ้นหลังการส ารวจตามโครงการ
จัดการ ฯ และผู้ถูกกล่าวหามิใช่เจ้าของแปลงตาม
ผลการส ารวจ และต่อมามีค าพิพากษาลงโทษผู้ถูกกล่าวหา 
แปลงที่ดินจึงเป็นพ้ืนที่คด ี

ตัดผังแปลงที่ เป็นพ้ืนที่คดีออกจากผังแปลง คทช.
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่คด ี
 
 

เจ้าของแปลงที่ดิน หรือราษฎรผู้ครอบครองที่ดินบาง
รายไม่สามารถเข้าร่วมการตรวจสอบในวันที่เจ้าหน้าที่
นัดหมายได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่แจ้งครอบครอง 

1) ประสานผู้น าชุมชนให้รับทราบข้อมูล และช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 
รวมทั้งช่วยการติดต่อผู้ครอบครองที่ดิน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
หรือไปท างานนอกเขตจังหวัดและไม่สามารถเดินทาง
กลับมาได้ บางรายผู้น าชุมชนหรือญาติไม่สามารถ
ติดต่อได ้

2) ควรให้ราษฎรมาแจ้งที่หน่วยปูองกันรักษาปุาในท้องที่ 
3) เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์/แจ้งก าหนดการปฏิบัติงาน

ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรณีผู้ถือครองที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากร
ที่ดินและปุาไม้ที่น ามาจัด คทช. พบว่า บางรายเป็น
บุคคลต่างถิ่น ต่างจังหวัด ไม่สามารถติอต่อมาให้ข้อมูล
ให้ครบถ้วนได ้

ในกระบวนงานจัดที่ดินของคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 
ต้องสอบสวนสิทธิ์ให้ชัดเจน แล้วน าเสนอ คทช. จังหวัด
พิจารณาว่าควรได้รับสิทธิ์หรือไม่   

ข้อมูลแปลงที่ดินราษฎรไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เริ่มต้นส ารวจข้อมูล และรังวัดใหม ่
เจ้าของที่ดินบางรายไม่ยอมให้ด าเนินการ ประสานผู้น าชุมชนให้ความรู้และความเข้าใจใหม่ 
ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตแปลงที่ดินที่ถือครองระหว่าง
ราษฎรที่ข้างเคียงกัน 

ให้เจ้าของแปลงที่ดินข้างเคียงได้ตกลงแนวเขตที่พิพาท
ให้ได้ก่อน 

ราษฎรในพ้ืนที่ที่อยู่ในลุ่มน้ า 1 และ 2 ต้องการเอกสาร
ที่แสดงการครองที่ดินเหมือนกันกับที่อยู่ลุ่มน้ า 3, 4 
และ 5 

อธิบายให้เข้าใจถึงหลักกฎหมาย 

ด้านการคมนาคมมีความยากล าบากต่อการเข้าถึงพ้ืนที่
ด าเนินโครงการ ฯ  

1) มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับช่วงฤดูกาล 
2) ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการ ฯ 
การติดต่อประสานงานกับประชาชนในพื้นที่โครงการ ฯ 
เป็นไปด้วยความยากล าบากทั้งในเรื่อง ภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสาร และช่องทางในการติดต่อ (สัญญาณ
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต) 

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้พร้อมทุกครั้ง ก่อนการเข้าพ้ืนที่ด าเนินโครงการ ฯ 

สภาพอากาศทางภาคใต้มีฝนตกหนักช่วงปลายปี ท าให้
การปฏิบัติงานอาจล่าช้าไปบ้าง 

เร่งจัดท าในเดือนที่ฝนตกน้อยให้ได้มากท่ีสุด 
 

ความไม่สงบชายแดนใต้ ไม่มี 
 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) งบประมาณไม่เพียงพอ และล่าช้า 

2) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
3) การท าความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถออกเอกสารได้ 
4) อุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เสื่อมสภาพ หรือช ารุด 
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ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
2 1) ปรับปรุงต าแหน่งพนักงานราชการจาก นายช่างส ารวจ/ช่างส ารวจ (พร.) เป็นวุฒิด้านภูมิศาสตร์

สารสนเทศให้มี ส านัก ฯ ละ 2 ราย  
2) ข้อมูลด้าน GIS (รูปแปลง) Shape file สปก. , Shape file ขอบเขตการปกครอง และ 

Shape file ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม/โครงการไม่เป็นปัจจุบัน 
3) การขาดความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงาน  

3 1) บุคลากรที่มีขาดความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 
2) การประสานด้านข้อมูลกับหน่วยงานอื่น   

 
(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

(6.1) ควรมีห้องปฏิบัติการด้านสารสนเทศ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงรองรับโปรแกรมด้านภูมิศาสตร์
สารสนเทศ ให้สามารถปรับปรุงสมรรถนะได้ทุก ๒ ปี พร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการจัดการที่ดินปุาไม้ทุกประเภทและการประมวลผล 
เพราะในปัจจุบันการถือครองที่ในพ้ืนที่ปุามีจ านวนมากและมีจะมีการรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัยและ
ท ากินให้แก่ราษฎรผู้ถือครองเดิม จึงต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลให้สามารถตรวจสอบได้ ปูองกันการซื้อขาย
เปลี่ยนมือ 

(6.2) ควรก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับอัตราก าลังคน จึงจะท าให้
งานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งการด าเนินงานในพื้นท่ีต้องใช้เวลา เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเป็นจ านวนมาก 

(6.3) ควรด าเนินการปุาสงวนแห่งชาติที่มีเนื้อที่และปริมาณงานน้อยให้แล้วเสร็จก่อน ส่วนปุาสงวนแห่งชาติ
ที่มีเนื้อที่มาก ให้เจ้าหน้าที่ทุกสายไปช่วยกันเพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จตามก าหนดเวลา 

(6.4) จัดฝึกอบรม สัมมนา ในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ ตลอดจนตอบปัญญาและอุปสรรคในการท างาน 
(6.5) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างเพียงพอ 
(6.6) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ ผู้ได้รับการจัดที่ดินซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลการส ารวจรังวัดแปลงที่ดินตาม

โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ (เดิม) ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และความเปลี่ยนแปลง
การถือครองที่ดินของราษฎรปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน กรณีไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ ฯ แต่ข้อเท็จจริงยังคงท าประโยชน์ในพ้ืนที่ ไม่สามารถน าไปจัดให้กับบุคคลอ่ืนได้ 

(6.7) การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ควรลงสู่ส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น และ
ไม่ควรแบ่งส่งงบประมาณมาเพ่ือเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส เพราะไม่สามารถด าเนินการให้ต่อเนื่องตาม
แผนการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากหากไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ จะไม่สามารถลงนามในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เสียเวลาในการเริ่มต้นขออนุมัติด าเนินการในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

(6.8) ก าหนดแนวทาง / ระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจน ตามกระบวนการด้านกฎหมายปุาไม้ 
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(6.9) ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านข้อมูลกับราษฎรที่แจ้งครอบครองที่ดิน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกัน 

(6.10) ควรมีการประสานผู้น าชุมชนจัดประชุมชี้แจงราษฎรที่ครอบครองพ้ืนที่อีกครั้ง เพ่ือยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วน ความสมบูรณ์ของข้อมูล และเพ่ือท าความเข้าใจกับราษฎรเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ 

 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

     
ลงพื้นที่ส ารวจแปลงราษฎรในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ  

 

(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 2 (เชียงราย) 

                   
ประชุมชี้แจงราษฎร 

 

(7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง) 

   
 การด าเนินกิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ เพ่ือการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน 

ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ยาว  ท้องที่อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

                        
ประชุมชี้แจงราษฎร/ตรวจสอบข้อมูลราษฎรที่ได้รับการรังวัดตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ 

 
(7.5) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

         
ลงพื้นที่ส ารวจแปลงราษฎรในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ 

 
(7.6) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

                   
      ประชุมและลงพ้ืนที่แปลงส ารวจ 
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(7.7) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 

                        
จัดท าข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ และจัดประชุมชี้แจงราษฎร 

 
(7.8) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

                    
ประชุมชี้แจงราษฎร/ตรวจสอบข้อมูลราษฎรที่ได้รับการรังวัดตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ 

 
(7.9) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

                        
ติดต่อประสานงานผู้น าชุมและประชุมชี้แจงราษฎร 
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(7.10) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

                          
                ประสานผู้น าชุมชนชี้แจงและนัดหมายราษฎรเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบทบทวนข้อมูล  
                       ในพ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมายการถือครองที่ดินในพื้นท่ีบ้านสหกรณ์นิคม  

               อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

(7.11) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

          
ประชุมชี้แจงราษฎร และตรวจสอบพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติเพ่ือการจัดหาที่ดินท ากิน 

ให้ชุมชนในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาล าเลียง จังหวัดระนอง 
 

(7.12) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

             
    ส ารวจและตรวจสอบพื้นท่ี 
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(7.13) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 (สงขลา) 

                              
ตรวจสอบข้อมูลราษฎรที่ได้รับการรังวัดตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ 

 
(7.14) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน       

ไม่มีรูปภาพประกอบ 
 

(7.15) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

                        
ตรวจสอบข้อมูลราษฎรที่ได้รับการรังวัดตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ 

 
(7.16) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

                       
             ประสานการปฏิบัติร่วมกับ คทช.จังหวัด    ส ารวจตรวจสอบและจัดท าข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ 
                 ขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  
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(7.17) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
ไม่มีรูปภาพประกอบ 

 
(7.18) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

                             
   ประสานงานผู้น าหมู่บ้าน อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

 
(7.19) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

                      
     ภาพปฏิบัติงานภาคสนาม 

                   
 

(7.20) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

        
 ประชาสัมพันธ์และส ารวจแปลงที่ดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย 
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(7.21) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

                          
ติดต่อประสานงานผู้น าชุมและประชุมชี้แจงราษฎร 

 
(7.22) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

                         
ประสานผู้น าท้องถิ่น จัดประชุมราษฎรผู้ครอบครองที่ดินตามรายชื่อ 
ตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิมให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 

 
(7.23) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 

                            
                                         ประสานงานผู้น าหมู่บ้าน อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
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กิจกรรมที่ 16 : กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินท ากินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 335,000.00 0.00 0.00 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 263,000.00 89,549.00 34.05 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 350,000.00 34,560.00 9.87 
4. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 320,000.00 0.00 0.00 
5. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 500,000.00 462,480.00 92.49 
6. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 290,000.00 0.00 0.00 
7. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 380,000.00 49,435.00 13.01 
8. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 358,400.00 179,000.00 49.94 
9. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  350,000.00 246,880.00 70.53 
10. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 320,000.00 33,673.95 10.52 
11. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 320,000.00 0.00 0.00 
12. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 290,000.00 59,280.00 20.44 
13. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  320,000.00 125,440.00 39.20 
14. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 410,000.00 204,800.00 49.95 
15. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 530,000.00 530,000.00 100.00 
16. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 290,000.00 144,080.00 49.68 

รวม 7,026,400.00 2,159,177.95 30.73 

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 
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(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ 
เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน 

ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร (ไร่) 
ร้อยละ 

แผน ผล 
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 4,500 0 0.00 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 2,100 756 36.00 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 5,000 1,200 24.00 
4. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 4,000 0 0.00 
5. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 10,000 11,078-0-14 110.78 
6. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 3,000 0 0.00 
7. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 6,000 0 0.00 
8. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 5,280 2,863 54.22 
9. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  5,000 3,067 61.34 
10. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 4,000 0 10.00 
11. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4,000 0 0.00 
12. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 3,000 600 20.00 
13. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  4,000 950 24.00 
14. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 7,000 3,507-3-86 50.11 
15. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 11,000 11,872 108.00 
16. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 3,000 1,800 60.00 

 

 (3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ 1) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการส ารวจ ส่งผลให้การส ารวจ

ไม่ครอบคลุมพื้นที ่
2) หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ

งบประมาณเพียงไตรมาส 1 - 2 และได้รับล่าช้า รวมทั้งขั้นตอนในการเบิกจ่าย
ใช้เวลานาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่สามารถด าเนินการให้ต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่แผนการปฏิบัติงาน
ก าหนดไว้ เนื่องจากต้องรองบประมาณในการด าเนินการในไตรมาสต่อไป 

บุคลากร 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากส่วนจัดการ
ที่ดินปุาไม้ มีกิจกรรมในการปฏิบัติงานภารกิจที่กรมปุาไม้ก าหนด จ านวน 9 กิจกรรม 



80 
 

 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
แต่อัตราก าลังเจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยกว่าปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ นอกจากนี้ 
ยังมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ 1 คน ที่ต้องท างานหลายหน่วย 
และหลายค าสั่ง จึงส่งผลให้การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่าย 
เนื่องจากต้องปฏิบัติงานและการรายงานผลต้องเกิดขึ้นภายในเดือนเดียวกัน ท าให้เกิด
การรายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้า แต่การเบิกจ่ายล้ าหน้าผลการปฏิบัติงานไปแล้ว  

2) บุคลากรที่มีขาดความรู้ ความสามารถ และความช านาญเฉพาะทาง เช่น ความรู้
ความช านาญด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ด้านระบบสารสนเทศ และด้านภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

สิ่งอ านวยความสะดวก 1) วัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ช ารุด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
และเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) โดยเฉพาะเครื่องหา
ค่าพิกัดที่ต้องใช้ตรวจสอบรังวัดหาค่าพิกัดดาวเทียม รังวัดแปลงที่ดิน เมื่อมีไม่
เพียงพอ หรือช ารุด เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส่วนตัว 
ซ่ึงอาจท าให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อน จนไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในทางราชการ 
และท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 

2) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เสื่อมสภาพ หรือช ารุด  ซึ่งส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประเภทของยานพาหนะไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ลาดชัน และเข้าถึงยากล าบากที่จ าเป็นต้องใช้รถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
การด าเนินการให้ส ารวจ ตรวจสอบสภาพปุาและการใช้
ที่ดินในเขตปุาไม้ถาวรเพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด
ของสภาพปุาที่เหลืออยู่และจ านวนเนื้อที่ของการใช้ที่ดิน 
ไม่ได้ระบุว่าได้เข้าใช้ที่ดินตั้งแต่เมื่อใด ถึงปีใด ซึ่งอาจมีผล
ต่อการบุกรุกขยายพื้นที่โดยไม่มีข้อจ ากัด  

ควรก าหนดปีสิ้นสุดการเข้าใช้ที่ดิน เช่น ยึดถือตาม
ค าสั่ง คสช.ที่ 66/2557  

ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
พ้ืนที่ดังกล่าวส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินแล้ว 

เ พ่ิ ม ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  เ พ่ิ ม เ นื้ อ ห า ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอ่ืน ๆ ของกรมปุาไม้ที่มี
ประโยชน์ในพื้นท่ี 

เจ้าของแปลงที่ดิน หรือราษฎรที่ครอบครองไม่อยู่ใน
พ้ืนที ่

1) ให้ผู้น าหมู่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
2) ควรให้ราษฎรมาแจ้งที่หน่วยปูองกันรักษาปุาในท้องที ่
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ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ราษฎรในพ้ืนที่บางส่วนอยากได้การครอบครองเป็น
เอกสารสิทธิ 

อธิบายให้เข้าใจถึงหลักกฎหมาย 

ผู้ถือครองที่ดินไม่ทราบสถานะที่ดินของตนเองว่าอยู่ใน
เขตปุาสงวนแห่งชาติหรือไม่ 

ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับผู้ถือครองที่ดิน 

การไม่แสดงตนของราษฎร เพราะเข้าใจว่าได้รับการจัด
ที่ดินของ สปก. 4-01 (พ้ืนที่ติดต่อเขตปฏิรูปที่ดิน) 

ได้มีการประชุมชี้แจงให้ราษฎร และผู้น าชุมชมให้เข้าใจ 

สภาพอากาศทางภาคใต้มีฝนตกหนักช่วงปลายปี 
ท าให้การปฏิบัติงานอาจล่าช้า 

เร่งจัดท าในเดือนที่ฝนตกน้อยให้ได้มากท่ีสุด 
 

ความไม่สงบชายแดนใต้ ไม่มี 
 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) งบประมาณไม่เพียงพอ และล่าช้า 

2) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
3) อุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เสื่อมสภาพ หรือช ารุด 
4) เร่งรัดการส ารวจ ตรวจสอบสภาพปุาและการใช้ที่ดินในเขตปุาไม้ถาวรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

เพ่ือมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพ่ิมอีก  
5) เพ่ิมความรวดเร็วในการประสานงานกับผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
6) ท าความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที ่ว ่าพื้นที ่ดังกล่าวไม่สามารถออกเอกสารสิทธิตาม

กฎหมายที่ดินได้ 
7) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ชี้แจงกับราษฎร ในพ้ืนที่เพ่ือให้มาแสดงตน 

2 1) การจัดเตรียมข้อมูลภาคสนาม ในครบถ้วนสมบูรณ์ 
2) บุคลากรที่มีขาดความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้าน GIS 

3 1) ปรับปรุงต าแหน่งพนักงานราชการจาก นายช่างส ารวจ/ช่างส ารวจ เป็นวุฒิด้านภูมิศาสตร์
สารสนเทศ 

2) การจัดล าดับความส าคัญของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(6.1) การส ารวจเพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปุาไม้ถาวร ควรเร่งรัดด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยการเพ่ิมงบประมาณ อัตราก าลัง อีกทั้งการบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน
มาด าเนินการ ให้กรมปุาไม้จัดเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจ การจ้างหน่วยงานภาครัฐที่มี ความรู้ เช่น 
มหาวิทยาลัย หรือบริษัทเอกชน  ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในก ากับของกรมปุาไม้ เพ่ือจะได้น าพ้ืนที่ที่คงสภาพปุา
มาก าหนดเป็นปุาสงวนแห่งชาติต่อไป 

(6.2) ผลการส ารวจเพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปุาไม้ถาวร ซึ่งมีราษฎรถือครอง
ท าประโยชน์นั้น ระดับนโยบายต้องเร่งรัดให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวมีสถานะ
เป็นปุาตาม พ.ร.บ.ปุาไม้ 

(6.3) การปฏิบัติงานในพื้นที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว เนื่องจากพื้นที่บางพื้นที่
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมู่บ้าน หรือทั้งต าบล หากขาดการประสานงานที่รวดเร็ว จะไม่สามารถนัดหมาย
หรือนัดประชุมราษฎรในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้อาจต้องมีการนัดประชุมอีกหลายครั้ง ท าให้สูญเสีย
เวลา และงบประมาณในการปฏิบัติงานภาคสนามในครั้งต่อไป 

(6.4) ควรก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการครอบครองท าประโยชน์/อยู่อาศัยของราษฎรในพ้ืนที่ปุาไม้
ถาวร ให้ชัดเจนและสามารถน าไปชี้แจงราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(6.5) แนวเขตปุาไม้ถาวร ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในภูมิประเทศ ขาดความน่าเชื่อถือจากราษฎร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

(6.6) การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ควรลงสู่ส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น 
และไม่ควรแบ่งส่งงบประมาณมาเพ่ือเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส เพราะไม่สามารถด าเนินการให้ต่อเนื่อง
ตามแผนการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากหากไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ จะไม่สามารถลงนามใน
กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างได้ ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต ่อเนื ่อง เส ียเวลาในการเริ ่มต้นขออนุมัติ
ด าเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

(6.7) จัดประชุม/สัมมนาด้านที่ดินของราษฎรตามโครงการ 
(6.8) ก าหนดแนวทาง / ระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจน ตามกระบวนการด้านกฎหมายปุาไม้ 

 
(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.1)  1 (เชียงใหม่) 
ไม่มีรูปภาพประกอบ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.2)  2 (เชียงราย) 

                    
ประชุมชี้แจงผู้น าชุมชน           ประชุมชี้แจงราษฎร 

 
 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.3)  3 (ล าปาง) 

                     
 
 
 
 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.4)  5 (สระบุรี) 
ไม่มีรูปภาพประกอบ 

 
 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.5)  6 (อุดรธานี) 

                         
         ประสานผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ เพื่อระบุขอบเขต    ประชุมนัดหมายราษฎรในพ้ืนที่การท างานก่อนการลงพ้ืนที่ 

การลงพ้ืนที่รังวัดแปลงที่ดิน รังวัดแปลงที่ดินเพื่อเก็บข้อมูลขอบเขตปุาไม้ถาวร 

การส ารวจจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน
ในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร ปุาที่จะด าเนินการหมายเลข 59 

ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

การประชุมชี้แจงชาวบ้านการด าเนินการส ารวจจัดท า
ข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร 

ปุาฝั่งขวาแม่วัง อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.6)  8 (นครราชสีมา) 
ไม่มีรูปภาพประกอบ 

 
 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.7)  9 (ชลบุรี) 

            
ติดต่อประสานงานผู้น าชุมชน ประชุมชี้แจง      

 
 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.8)  11 (สุราษฎร์ธานี) 

                      
    ประชุมชี้แจงราษฎร และส ารวจแปลงที่ดินราษฎรเพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน 

   ในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร ปุาที่จะด าเนินการหมายเลข 92 อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.9)  12 (นครศรีธรรมราช) 

                         
    ประชุมชี้แจงชาวบ้าน ถึงความเป็นมา       เข้าด าเนินการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   ของโครงการและวิธีการด าเนินงานในพื้นที่           ร่วมกับผู้น าชุมชนและเจ้าของพ้ืนที่ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.10)  13 (สงขลา) 

                              
การส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับผู้น าชุมชนและเจ้าของพ้ืนที่ 

 
(7.11) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

ไม่มีรูปภาพประกอบ 
 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.12)  3 สาขาแพร่ 

                          
การประชุมชี้แจงชาวบ้าน      การส ารวจแปลงที่ดินราษฎร 

 
 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.13)  4 สาขานครสวรรค์ 

                         
                 จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และราษฎร                    จัดเตรียมแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

และข้อมูลเพื่อปฏิบัติการส ารวจ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.14)  4 สาขาพิษณุโลก 

                
         ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ และแนวทาง                 เตรียมข้อมูลก่อนปฏิบัติงานส ารวจ  
  การปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติงานส ารวจแปลงที่ดินของราษฎร        โดยจัดกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก  
                  ในการรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร 
 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.15)  7 สาขาอุบลราชธานี 

                     
  การประสานงานข้อมูลผู้ปกครองท้องที่/ก านัน/     การปฏิบัติงานในภาคสนาม 
    ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าหมู่บ้าน เพ่ือชี้แจงการปฏิบัติงาน                 ก่อนออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง 
 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.16)  13 สาขานราธิวาส 

                      
 ประสานงานผู้น าหมู่บ้าน อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ลงพื้นที่ตรวจสอบขอบเขตและแปลงที่ดินราษฎร 
              เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 

                      โดยมีผู้น าหมู่บ้านและราษฎรลงร่วมลงพ้ืนที่ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

กิจกรรมที่ 17 : กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่  
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 1,640,000.00 162,375.88 9.90 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 1,640,000.00 425,367.00 25.94 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 1,640,000.00 108,000.00 6.58 
4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 1,640,000.00 549,500.00 33.51 
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 1,640,000.00 64,540.00 3.93 
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 1,640,000.00 803,790.00 49.01 
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) 1,640,000.00 30,285.00 1.85 
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 2,064,000.00 1,077,780.00 52.21 
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 1,640,000.00 590,538.00 36.01 
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1,066,000.00 321,775.00 30.19 
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1,230,000.00 87,049.05 7.08 
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  1,230,000.00 446,908.00 36.33 
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 1,230,000.00 43,828.00 3.56 
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1,230,000.00 332,720.00 27.05 
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 1,230,000.00 396,826.00 32.26 
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  1,230,000.00 12,550.00 1.02 
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1,640,000.00 770,810.00 47.00 
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 1,230,000.00 93,760.00 7.62 
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 1,230,000.00 0.00 0.00 
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,394,000.00 416,620.00 29.88 
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 1,230,000.00 252,320.00 20.51 
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 1,230,000.00 0.00 0.00 
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 1,640,000.00 774,619.00 47.23 

รวม 33,224,000.00 7,761,960.93 23.36 

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
การจัดระเบียบการใช้ท่ีดินป่าไม้ 

(หมู่บ้าน) ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 40 0 0.00 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 40 40 25.00 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 40 21 52.50 
4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 40 40 30.00 
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 40 0 0.00 
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 40 20 50.00 
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) 40 29 20.00 
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 40 46 59.74 
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 40 0 0.00 
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 26 24 46.00 
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 30 30 50.00 
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  30 10 33.33 
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 30 0 0.00 
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 30 5 16.67 
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 30 5 16.67 
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  30 6 20.00 
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 40 21 52.50 
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 30 8 26.67 
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 30 0 0.00 
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 34 17 50.00 
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 30 44 146.67 
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 30 0 0.00 
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 40 20 50.00 
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(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ

งบประมาณเพียงไตรมาส 1 - 2 และได้รับล่าช้า รวมทั้งขั้นตอนในการเบิกจ่ายใช้เวลานาน 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่แผนการปฏิบัติงาน
ก าหนดไว้ เนื่องจากต้องรองบประมาณในการด าเนินการในไตรมาสต่อไป 

บุคลากร 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากส่วนจัดการ
ที่ดินปุาไม้ มีกิจกรรมในการปฏิบัติงานภารกิจที่กรมปุาไม้ก าหนด จ านวน 9 กิจกรรม 
แต่อัตราก าลังเจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยกว่าปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ นอกจากนี้ 
ยังมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ 1 คน ที่ต้องท างานหลายหน่วย 
และหลายค าสั่ง จึงส่งผลให้การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่าย 
เนื่องจากต้องปฏิบัติงานและการรายงานผลต้องเกิดขึ้นภายในเดือนเดียวกัน ท าให้เกิด
การรายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้า แต่การเบิกจ่ายล้ าหน้าผลการปฏิบัติงานไปแล้ว  

2) บุคลากรที่มีขาดความรู้ ความสามารถ และความช านาญเฉพาะทาง เช่น ความรู้
ความช านาญด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ด้านจัดท าแผนที่แบบองค์รวม 
ด้านระบบสารสนเทศ และด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สิ่งอ านวยความสะดวก 1) วัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ช ารุด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ส าหรับฉายภาพ (โปรเจคเตอร์)  กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์
การบันทึกข้อมูล (External Hard disk) และเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา (GPS) โดยเฉพาะเครื่องหาค่าพิกัดที่ต้องใช้ตรวจสอบรังวัด
หาค่าพิกัดดาวเทียม รังวัดแปลงที่ดิน เมื่อมีไม่เพียงพอ หรือช ารุด เจ้าหน้าที่จึงต้อง
ใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส่วนตัว ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อน 
จนไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในทางราชการ และท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 

2) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เสื่อมสภาพ หรือช ารุด ซึ่งส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประเภทของยานพาหนะไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ลาดชัน และเข้าถึงยากล าบากที่จ าเป็นต้องใช้รถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
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(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ฐานข้อมูล GIS ที่ใช้ในการจัดท าร่างแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่และปุาไม้ระดับพ้ืนที่ ของส านักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้พ้ืนที่ ยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน 

ขอให้กรมปุาไม้จัดส่งฐานข้อมูล GIS ทุกประเภทที่ต้อง
ใช้ในการจัดแผนการจัดการฯ ให้ส านักพ้ืนที่ เช่น เขต
ปุาสงวนแห่งชาติ,ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า, สภาพปุาปี 2545, 
สภาพปุาปี 2557 เป็นต้น 

ฐานข้อมูลแนวเขตและพื้นที ่ที ่เป็นการด าเนินการ
ระดับนโยบาย ONE MAP มีความไม่ชัดเจน ได้แก่ 
การด าเนินการกันคืนพ้ืนที่ ส.ป.ก. ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  

ด าเนินการ ONE MAP ให้แล้วเสร็จ ให้เกิดความชัดเจน  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพ้ืนที่ยังขาดความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติ 

จัดอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่รับผิดชอบการจัดท าร่าง
แผนการจัดการ ฯ 

ด้านการคมนาคมที่มีความลาดชัน และยากต่อการเข้าถึง
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

1) มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับช่วงฤดูกาล 
2) ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
3) จัดสรรงบประมาณให้มีความต่อเนื่องและเพียงพอ

กับระยะเวลาในการเข้าพ้ืนที่ที่ยากล าบาก 
การใช้ภาษา และช่องทางในการสื่อสาร (สัญญาณ
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต) ในการติดต่อประสานงานกับ
ประชาชนในบางพ้ืนที่ 

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้พร้อมทุกครั้ง ก่อนการเข้าพ้ืนที่ด าเนินงาน 

ฐานข้อมูลแปลงรังวัดของราษฎรที่มีอยู่เดิมไม่ตรงกับ
สภาพภูมิประเทศจริง หรือข้อเท็จจริง 

เริ่มต้นส ารวจข้อมูล และรังวัดใหม่ แล้วท าการปรับให้ตรง
กับสภาพภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ปุาสงวนฯ ที่มีลักษณะกระจัดกระจาย เป็นหย่อม
เล็กหย่อมน้อย ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ 

ตรวจสอบพ้ืนที่ด้วยแผนที่ภูมิประเทศก่อน และส ารวจ
ตกหล่นเพ่ิมเติมโดยลงพ้ืนที่จริงว่ายังขาดหมู่บ้านใด 
ที่ต้องด าเนินการ 

ผลการวิเคราะห์แปลภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม 
เพ่ือจ าแนกกลุ่มเปูาหมายตามมาตรการที่ก าหนดไม่ถูกต้อง 
หรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  

ควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
แปลภาพถ่ายโดยตรง 
 

มาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละกลุ ่ม 
ยังคลุมเครือขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ 
 

ต้องก าหนดมาตรการ/แนวทางให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 



91 
 

 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ผู้ถือครองที่ดินไม่ทราบสถานะที่ดินของตนเองว่าอยู่ใน
เขตปุาสงวนแห่งชาติหรือไม่ 

ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับผู้ถือครองที่ดิน 

การไม่แสดงตนของราษฎร เพราะเข้าใจว่าได้รับการจัด
ที่ดินของ สปก.4-01 (พ้ืนที่ติดต่อเขตปฏิรูปที่ดิน) 

ได้มีการประชุมชี้แจงให้ราษฎร และผู้น าชุมชมให้เข้าใจ 

ราษฎรที่ครอบครองไม่อยู่ในพ้ืนที่โครงการ 1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ควรให้ราษฎรมาแจ้งที่หน่วยปูองกันรักษาปุาในท้องที่ 

เนื่องจากที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้างภายในส านัก ฯ 
ท าให้การด าเนินการอาจมีความล้าช้า ในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ประสานงานเพ่ือรับข้อมูล แนวทางปฏิบัติจากผู้ปฏิบัติงานเดิม 
ที่เคยปฏิบัติงานก่อนที่จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างส านัก ฯ 

ความไม่สงบชายแดนใต้ ไม่มี 
 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) งบประมาณล่าช้า และขาดความต่อเนื่อง 

2) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
3) การก าหนดกลุ่มพื้นที่เปูาหมายตามกรอบมาตรการจะต้องมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ

ของราษฎร  
4) อุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เสื่อมสภาพ หรือช ารุด 
5) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ชี้แจงกับราษฎร ในพ้ืนที่เพ่ือให้มาแสดงตน  
6) บุคลากรที่มีขาดความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้าน GIS  

2 1) ปรับปรุงต าแหน่งพนักงานราชการจาก นายช่างส ารวจ/ช่างส ารวจ (พร.) เป็นวุฒิด้านภูมิศาสตร์
สารสนเทศให้มี ส านักฯ ละ 2 ราย 

2) ก าหนดกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ให้มี
ความชัดเจนและให้มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

3) การบูรณาการด้านข้อมูลของหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ ดังเช่น การด าเนินการ ONE MAP 
ที่ไม่แล้วเสร็จ และข้อมูลด้าน GIS (รูปแปลง) Shape file สปก. , Shape file ขอบเขต
การปกครอง และ Shape file ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม/โครงการไม่เป็นปัจจุบัน 

3 1) จัดหาข้อมูลภาพทางอากาศ/ดาวเทียมความละเอียดสูง ตรงห้วงเวลาที่ก าหนดในกรอบ
มาตรการ ฯ 

2) การส่งและถ่ายโอนข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานเดิมให้กับผู้มารับหน้าที่แทน 
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(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(6.1) การขอใช้เงินนอกงบประมาณประเภทค่าปลูกปุาและบ ารุงปุาของผู้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ 

ส าหรับการปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพ้ืนที่แผนการจัดการทรัพยากร
ที่ดินและปุาไม้ระดับพ้ืนที่ (มติ ค.ร.ม. 16 ก.ย. 2540) เป็นการด าเนินงานภายในขอบเขตหมู่บ้านที่มี
ปุาสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้แยกสถานะพื้นที่ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินใน
พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มีกิจกรรมที่จะต้อง
ด าเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมการจัดพ้ืนที่ คทช. ด้านการปูองกัน ด้านการฟื้นฟูปุา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการติดตามประเมินผล โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปุาไม้
ด าเนินการตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ปุาสงวนแห่งชาติ 2507 รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละด้านไม่เป็น
เอกภาพ ประกอบกับในการจัดสรรเงินงบประมาณยังไม่ชัดเจน ดังนั้น แผนงานด้านการปูองกัน และ
ด้านการฟ้ืนฟูปุาเป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ จึงเห็นควรด าเนินการดังนี้ 
(6.1.1) มอบหมายเจ้าหน้าที่ปุาไม้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 19 พ.ร.บ.ปุาสงวนแห่งชาติ 

รับผิดชอบทุกกิจกรรมภายใต้แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน 
โดยจะต้องเป็นผู้จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านการปูองกันรักษาปุา และด้านการฟ้ืนฟูปุา ส าหรับ
ด้านการควบคุมการจัด คทช. เป็นการด าเนินงานของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ 

(6.1.2) ขอให้พิจารณาแก้ไขระเบียบการน าเงินนอกงบประมาณประเภทค่าปลูกปุาและการปลูกปุา
ชดเชยของผู้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ ส าหรับการปฏิบัติตามแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพ้ืนที่ ด้านการปูองกันรักษาปุา และด้านการฟ้ืนฟูปุา เพ่ือน า
เป็นค่าด าเนินงานตามข้อ (6.1.1) ได้ เนื่องจากเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ด้านการฟื้นฟูปุา 

(6.2) กรมปุาไม้ โดยส านักจัดการที่ดินปุาไม้ ควรจัดท าแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ แก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาไม้ในทุกกลุ่มมาตรการมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถน าลงไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ปุาไม้และสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เป็นที่ยอมรับ
ของทุกหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

(6.3) พ้ืนที่เปูาหมายด าเนินงาน เป็นพื้นที่ท่ีมีการท าประโยชน์/อยู่อาศัยในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในลุ่มน้ า
ชั้น 3, 4, 5 หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่จะด าเนินการตามกรอบ
มาตรการ (กลุ่ม 2) ลักษณะของการด าเนินงานจะเป็นการในพ้ืนที่ โดยให้มีการปลูกปุาเศรษฐกิจ ควบคู่ไป
กับการใช้ประโยชน์อยู่อาศัยและท ากิน โดยปลูกปุาเศรษฐกิจร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ราษฎร
จะน าไปปฏิบัตินั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีปัจจัยเรื่องความยากจน จึงขอให้พิจารณาหลักเกณฑ์ตาม
มาตรการที่เป็นไปได้ หรือปลูกปุาเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ จึงจะได้รับความร่วมมือมากกว่า 

(6.4) เพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับปริมาณงาน โดยการวางแผน
ล่วงหน้า อย่าให้ด าเนินการอย่างกะทันหัน เนื่องจากต้องมีการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถในการด าเนินการ 

(6.5) ต้องมีการขับเคลื่อน ONE MAP ให้ส าเร็จโดยเร็ว เนื่องจากมีปัญหาด้านความชัดเจนเรื่องพ้ืนที่ 
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(6.6) การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ควรลงสู่ส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น และ
ไม่ควรแบ่งส่งงบประมาณมาเพื่อเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส เพราะไม่สามารถด าเนินการให้ต่อเนื่อง
ตามแผนการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากหากไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ จะไม่สามารถลงนาม
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เสียเวลาในการเริ่มต้นขออนุมัติ
ด าเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

(6.7) ภาครัฐควรมีการก าหนดมาตรการกับราษฎรที่ไม่เข้าร่วมโครงการหรือไม่ให้ความร่วมมือ 
(6.8) ควรมีการบูรณาการระหว่างส่วนส่งเสริมการปลูกปุาและส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

ในด้านข้อมูล และกิจกรรมที่จะด าเนินการ 
(6.9) เห็นสมควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความรู้ด้าน GIS และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยปูองกันและ

พัฒนาปุาไม้ให้เข้าใจในบริบทของ คทช. และเพ่ิมทักษะในการใช้เครื่องมือ 
(6.10) จัดประชุม/สัมมนาด้านที่ดินของราษฎรตามโครงการ 

 
(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.1)  1 (เชียงใหม่) 
ไม่มีรูปภาพประกอบ 

 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.2)  2 (เชียงราย) 

                   
                                               ประชุมชี้แจงผู้น าชุมชน                   

 

(7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง) 

           
  ประชุมชี้แจงและสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน 

 และปุาไม้ระดับพ้ืนที่ แก่ราษฎร แก่ราษฎรบ้านปงชัย หมู่ 5 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
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(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

                        
ส ารวจก าหนดขอบเขตทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ในพ้ืนที่จริง ประชุมชี้แจง/สร้างการมีส่วนร่วม  

 
(7.5) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

ไม่มีรูปภาพประกอบ 
 

(7.6) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

            
ประชุมชี้แจงผู้น าชุมชน และราษฎร 

 
(7.7) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 

          
       ประชุมชี้แจงราษฎร                 ส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ในขอบเขตที่ปรากฏใน 
                   ภาพถ่ายทางอากาศสี ปี 2545 และระหว่างปี 2545-2557 
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(7.8) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

          
การส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
(7.9) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

    
             ติดต่อประสานงาน ประชุมชี้แจง 
 
(7.10) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

          
เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมชี้แจงกับราษฎรเป็นรายหมู่บ้านเปูาหมาย 
เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินปุาไม้ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ 
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(7.11) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

           
        จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรในหมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ 

ในการท างาน และวิเคราะห์/ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ เพื่อจัดท าร่าง 
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพื้นท่ี 

 
(7.12) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

                                     
ประชุมชี้แจงชาวบ้าน ถึงความเป็นมาของโครงการ           เข้าด าเนินการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

และวิธีการด าเนินงานในพ้ืนที่           ร่วมกับผู้น าชุมชนและเจ้าของพ้ืนที่  
 
(7.13) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ไม่มีรูปภาพประกอบ 
 

(7.14) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

                   
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
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(7.15) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

                             
ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานการจัดท าขอบเขตหมู่บ้าน 

 
(7.16) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

                                 
             ส ารวจ ฯ ตามผลการวิเคราะห์/ประเมิน                    ก าหนดขอบเขตหมู่บ้าน/ประชุมชี้แจง 
           สภาพทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ในพ้ืนที่จริง                     และสร้างการมีส่วนร่วม 
 

(7.17) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

                    
         ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ และแนวทาง            ปฏิบัติงานส ารวจ และรังวัดที่ดินของราษฎร 
  การปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติงานส ารวจแปลงที่ดินของราษฎร              พร้อมเก็บข้อมูลประจ าแปลง 
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(7.18) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

          
             ประสานงาน อ าเภอ/ผู้น าหมู่บ้าน อบต./            ลงพื้นที่ตรวดสอบขอบเขตและแปลงที่ดินราษฎร 
                          ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน                        เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันโดยมี  

             ผู้น าหมู่บ้านและราษฎรลงร่วมลงพ้ืนที่ 
 

(7.19) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 
ไม่มีรูปภาพประกอบ 

 

(7.20) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

   
ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานการจัดท าขอบเขตหมู่บ้าน 

 

(7.21) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

                   
ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานการจัดท าขอบเขตหมู่บ้าน 

และลงพ้ืนที่ส ารวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร ท้องที่อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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(7.22) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ไม่มีรูปภาพประกอบ 

 
(7.23) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 

   
        ประสานงาน อ าเภอ/ผู้น าหมู่บ้าน           ลงพื้นที่ตรวจสอบขอบเขตและแปลงที่ดินราษฎร                                         

อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน                       เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 
โดยมีผู้น าหมู่บ้าน และราษฎรลงร่วมลงพ้ืนที่  

 
กิจกรรมที่ 18 : กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 5,304,400.00 5,117,720.00 94.48 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 7,139,200.00 3,877,745.00 54.31 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 4,276,800.00 3,903,242.88 91.27 
4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 3,547,200.00 3,404,200.00 95.97 
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 255,600.00 220,600.00 86.30 
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 2,933,200.00 19,996.00 0.68 
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) 11,302,800.00 3,352,420.00 29.66 
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 2,995,800.00 2,950,090.00 98.64 
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 1,159,400.00 663,160.00 57.20 
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1,555,600.00 585,152.10 37.62 
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 20,000.00 19,840.00 99.20 
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  45,000.00 14,800.00 32.89 
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 559,000.00 0.00 0.00 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 2,230,400.00 2,153,600.00 96.56 
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 5,744,400.00 2,610,900.00 45.45 
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  1,173,800.00 1,136,679.54 96.84 
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2,961,600.00 2,007,036.00 67.76 
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 1,739,200.00 1,730,900.00 99.52 
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 3,509,800.00 3,464,800.00 98.71 
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 6,682,000.00 690,783.84 10.34 
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 2,715,400.00 1,217,031.40 44.82 
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 20,000.00 7,234.00 36.17 
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 20,000.00 20,000.00 100.00 

รวม 67,890,600.00 39,167,930.76 57.69 

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 
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(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

จ้างเหมาพนักงานดับไฟป่าสนับสนุน 

การปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 

จัดท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ (กิโลเมตร) 

ประสานความร่วมมือกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียม 
ความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน (คร้ัง) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) - - - 1,190 970 81.51 12 6 50.00 

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 15 คน/ป ี 15 คน/6 เดือน 50.00 880 700 79.54 12 6 50.00 

3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) - - - 220 220 100.00 12 6 50.00 

4. สจป.ที่ 4 (ตาก) - - - 530 530 100.00 12 6 50.00 

5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) - - - 40 40 100.00 12 6 50.00 

6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) - - - 380 380 66.32 12 6 50.00 

7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) 15 คน/ป ี 15 คน/6 เดือน 50.00 820 330 40.20 12 6 50.00 

8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) - - - 470 470 100.00 12 6 50.00 

9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) - - - 210 120 57.14 12 6 50.00 

10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) - - - 290 205 70.68 12 6 50.00 

11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) - - - - - - 12 6 50.00 

12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  - - - - - - 12 6 50.00 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 



102 
 

 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

จ้างเหมาพนักงานดับไฟป่าสนับสนุน 

การปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 

จัดท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ (กิโลเมตร) 

ประสานความร่วมมือกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียม 
ความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน (คร้ัง) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

13. สจป.ที่ 13 (สงขลา) - - - 100 0 40.00 12 6 50.00 

14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน - - - 410 410 100.00 12 6 50.00 

15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ - - - 880 880 100.00 12 5 41.67 

16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  - - - 170 170 100.00 12 6 50.00 

17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก - - - 440 270 61.36 12 9 75.00 

18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม - - - 280 280 100.00 12 6 50.00 

19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี - - - 270 270 100.00 12 11 91.67 

20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 15 คน/ป ี 15 คน/6 เดือน 50.00 100 100 100.00 12 6 50.00 

21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 15 คน/ป ี 15 คน/6 เดือน 50.00 110 110 100.00 12 6 50.00 

22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ - - - - - - 12 6 50.00 

23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส - - - - - - 12 12 100.00 

หมายเหตุ: การด าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ 1) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากฤดูการเกิดเหตุไฟปุา 

(ห้วงมกราคม – พฤษภาคม) เป็นห้วงที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความเข้มข้นสูง 
ทั ้งการเตรียมอุปกรณ์ดับไฟปุา ก าล ังพล การประสานหน่วยงานภาคี
เครือข่าย การประสานการดับไฟปุา และการก ากับติดตาม ซึ่งภารกิจที่ต้อง
มีเจ้าภาพหลักในการประสาน และหน่วยงานของกรมปุา ไม้ทั้งส่วนภูมิภาค
และพื้นที ่ เป็นหน่วยงานที่ได้รับความคาดหวังจากประชาชน แต่กลับมี
งบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องดูแลควบคุมรักษาพ้ืนที่จากการเกิดเหตุ
ไฟปุา 

2) หน่วยปฏิบัติงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่องและล่าช้า  ท าให้การด าเนินงาน
ในการประสานงานชาวบ้านไม่ราบรื่น ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

บุคลากร 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากพ้ืนที่ปุา
มีขนาดใหญ่ การปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมไฟปุาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ก าลังคนมากพอในการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
หลายพื้นที ่ หากมีก าล ังคนน้อยย่อมไม่สามารถปฏิบัต ิการ ได ้ทันการณ์ 
นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ 1 คน ที่ต้องปฏิบัติ
ภารกิจหลายหน้าที่ และต้องประจ าหลายฝุาย รวมทั้งบางรายต้องปฏิบัติหน้าที่
ประจ าในภาคสนามด้วย จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2) บุคลากรที่มีขาดความรู้ ความสามารถ และความช านาญเฉพาะทาง เช่น ความรู้
ความช านาญด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ความรู้และทักษะในการดับไฟปุา
ที่ถูกต้อง หากเกิดไฟปุาที่มีความรุนแรงอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3) การขาดแคลนบุคลากรที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออก
จากราชการ หรือเสียชีวิต ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 

สิ่งอ านวยความสะดวก 1) วัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ช ารุด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ อุปกรณ์
ส าหรับดับไฟที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่  และทันสมัย โดยเฉพาะเครื่องเปุาลม 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ส าเนา  

2) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เสื่อมสภาพ หรือช ารุด  ซึ่งส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประเภทของยานพาหนะไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ลาดชัน และเข้าถึงยากล าบากที่จ าเป็นต้องใช้รถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
3) สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันเป็นส่วนต่อเติมอาคาร ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้เป็น

ส่วนของอาคารส านักงานที่เป็นครุภัณฑ์ ส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ด้านการคมนาคมมีความยากล าบากต่อการเข้าถึงพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 

1) มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับช่วงฤดูกาล 
2) ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
การใช้ภาษา และช่องทางในการสื่อสาร (สัญญาณ
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต) ในการติดต่อประสานงานกับ
ประชาชนในบางพ้ืนที่ 

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้พร้อมทุกครั้ง ก่อนการเข้าพ้ืนที่ด าเนินงาน 

ความไม่สงบของชายแดนใต้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที ่มี
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

ไม่มี 

 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) งบประมาณล่าช้า รวมทั้งไม่เพียงพอทั้งต่อการปฏิบัติงาน และไม่เพียงพอต่อหมู่บ้าน

เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุาในพ้ืนที่เปูาหมาย 
2) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
3) อุปกรณ์ เครื่องมือในการดับไฟปุาไม่เพียงพอ 
4) ยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เสื่อมสภาพ หรือช ารุด 
5) จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานภาคสนามในการเข้าควบคุมไฟปุา 

2 1) ขาดอุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น วิทยุสื่อสาร โดรน  
2) บุคลากรยังขาดความรู้ ทักษะ ทฤษฎี และวิชาการด้านไฟปุา  

3 ผลักดันให้มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก เช่น ปภ. อปท. เป็นศูนย์กลางในการก ากับ/ติดตาม
ปฏิบัติงานดับไฟปุาระดับพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(6.1) จุดความร้อนมีการแจ้งผลการตรวจวันละ 2 ครั้ง ซึ่งไม่สามารถน ามาเป็นตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาไฟปุา

ในภาพรวมทั้งหมดได้ เนื่องจากดาวเทียมได้ตรวจสอบจุดความร้อนเพียง 2 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง 
เห็นควรเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบจุดความมากกว่า 2 ครั้ง 

(6.2) กรมปุาไม้ ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (ฉบับประชาชน) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้
ความเข้าใจ แก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุาได้ดียิ่งขึ้น 

(6.3) หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ เป็นหน่วยงานหลักในพ้ืนที่ ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือใน
การดับไฟปุา ตลอดจนงบประมาณประจ าห้วงฤดูการเกิดไฟปุาในพ้ืนที่เสี่ยง ที่ต้องปฏิบัติงานให้เข้มข้น
เป็นพิเศษ 

(6.4) กรมปุาไม้ โดยส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาควรจัดสรรงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้
และทักษะในการดับไฟปุาให้แก่หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง เนื่องจากในปัจจุบันใช้บุคลากรของหน่วยปูองกันรักษาปุา 
ซึ่งปฏิบัติงานด้านปูองกันรักษาปุาเป็นส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะในการดับไฟปุาอย่างถูกต้อง  หรือจัด
ฝึกอบรม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟปุาให้กับหน่วยงานภาคสนาม
ในพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ ในการควบคุม
ไฟปุาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดความช านาญและลดความเสี่ยงต่อการเกิด
อันตรายจากการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมไฟปุาได้ 

(6.5) ควรจัดบุคลากรมาทดแทนในต าแหน่งที่ขาด พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
ประจ าส่วน เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(6.6) เห็นควรจัดหาสถานที่ท างาน และสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จ าเป็น มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ให้เพียงพอและเหมาะสม 

 
(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.1)  1 (เชียงใหม่) 

                   
เจ้าหน้าที่หน่วย ฯ ร่วมกันดับไฟปุา 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 
 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.2)  2 (เชียงราย) 

                   
                      จัดท าแนวกันไฟ                                 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ปูองกันไฟปุา    

 
(7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง) 

                   
               ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทฤษฎี ทักษะ                        ส ารวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟปุา                               
       และประสบการณ์ในการปูองกันและควบคุมไฟปุา                       และท าการลาดตระเวน 
 

(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

               
                     จัดท าแนวกันไฟ                               เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
   ในการปูองกันและควบคุมไฟปุา 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.5) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

           
ตรวจติดตามให้ค าแนะน าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ ในการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมไฟปุา และประสาน

คณะท างานแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันระดับจังหวัดและอ าเภอรวมทั้งสนธิก าลังกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 

(7.6) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

                  
       การจัดท าแนวกันไฟ         การปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมไฟปุา 

 
(7.7) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 

     
            การจัดท าแนวกันไฟ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.8) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

   
             เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ         การจัดท าแนวกันไฟ 
              ในการปูองกันและควบคุมไฟปุา 

 
(7.9) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

    
   จัดท าแนวกันไฟ 

 
(7.10) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

    
  ตรวจติดตามให้ค าแนะน าหน่วยงานในพื้นท่ี   ท าแนวกันไฟ 
   ในการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมไฟปุา 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.11) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

   
   โครงการประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟปุา 
 
(7.12) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

   
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและให้ค าแนะน าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ 

ในการปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมไฟปุา 
 

(7.13) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 (สงขลา) 

          
จัดท าแนวกันไฟเพ่ือปูองกันไฟปุา 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.14) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

    
       การจัดท าแนวกันไฟ         การปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมไฟปุา 
 
(7.15) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

                                      
การปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมไฟปุาร่วมกับเครือข่าย 

 
(7.16) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

                             
จัดท าแนวกันไฟเพ่ือปูองกันไฟปุา 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.17) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

                         
การให้ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันและควบคุมไฟปุา 

 
(7.18) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

                 
จัดท าแนวกันไฟ บริเวณปุาสงวนแห่งชาติปุาดงเซกาแปลงที่สอง 

       ท้องที่บ้านสุขเจริญ ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  
 
(7.19) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

   
การปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมไฟปุาร่วมกับเครือข่าย 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.20) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

           
โครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟปุา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
(7.21) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

              
กิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟปุา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

 
(7.22) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

         
รณรงค์เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟปุา 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.23) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 

          
การปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมไฟปุาร่วมกับเครือข่าย 

 
กิจกรรมที่ 19 : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคเหนือ)  
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00 
4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 2,500,000.00 2,150,000.00 86.00 
5. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3,000,000.00 2,350,000.00 78.33 
6. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 

รวม 25,000,000.00 24,000,000.00 96.00 
  
(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่าย 
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 

และควบคุมไฟป่า (เครือข่าย) 

ประสานคณะท างานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจังหวัดและ
อ าเภอในการปฏิบัติงานป้องกนั 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 140 140 100.00 12 12 100.00 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 100 100 100.00 12 10 83.33 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 70 70 100.00 12 12 100.00 
4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 50 43 86.00 12 6 50.00 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่าย 
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 

และควบคุมไฟป่า (เครือข่าย) 

ประสานคณะท างานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจังหวัดและ
อ าเภอในการปฏิบัติงานป้องกนั 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 
5. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 60 47 78.33 12 6 50.00 
6. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 80 80 100.00 12 12 100.00 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

งบประมาณ การเบิกจ่ายล่าช้า ส่งผลให้เครือข่ายไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุไฟปุา 

บุคลากร 1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานดับไฟปุา ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยปูองกันรักษาปุา 
ซึ่งมอีายุมาก และขาดทักษะในการควบคุมและดับไฟปุา 

2) อัตราก าลังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานดับไฟปุา 
สิ่งอ านวยความสะดวก 1) อุปกรณ์ในการดับไฟปุาเสื่อมสภาพ ช ารุด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

2) ยานพาหนะเสื่อมสภาพ 
 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
การติดต่อสื่อสารระหว่างด าเนินงาน รับการจัดสรรวิทยุสื่อสาร (วิทยุมือถือขนาด 5 วัตต์) 
ด้านการคมนาคมมีความยากล าบากต่อการเข้าถึง
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

1) มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับช่วงฤดูกาล 
2) ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
การใช้ภาษา และช่องทางในการสื่อสาร (สัญญาณ
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต) ในการติดต่อประสานงานกับ
ประชาชนในบางพ้ืนที่ 

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้พร้อมทุกครั้ง ก่อนการเข้าพ้ืนที่ด าเนินงาน 

 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) อุปกรณ์ดับไฟปุาไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเครื่องเปุาลม 

2) รูปแบบขั้นตอนการเบิกจ่าย งบอุดหนุนเครือข่าย 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
2 1) เจ้าหน้าทีข่าดความรู้ และทักษะในการควบคุมและดับไฟปุา 

2) ยานพาหนะเสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3 ขาดแคลนวิทยุสื่อสาร (วิทยุมือถือขนาด 5 วัตต์) 

  
(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

(6.1) มีการตั้งหน่วยงานควบคุมไฟปุาโดยเฉพาะ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่กรมปุาไม้รับผิดชอบ 
(6.2) กรมปุาไม้ โดยส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ควรส ารวจความพร้อม และความต้องการรับเงิน

อุดหนุนของหมู่บ้านเครือข่ายในพ้ืนที่เปูาหมายก่อน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

 
(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.1)  1 (เชียงใหม่) 

                  
เครอืข่ายความร่วมมือในการปูองกันและควบคุมไฟปุา 

 
 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.2)  2 (เชียงราย) 

                             
ฝึกอบรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ                               จัดท าแนวกันไฟ             

                  ในการปูองกันและควบคุมไฟปุา 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่   3 (ล าปาง)

                             
     การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปูองกันและควบคุมไฟปุา 

 
(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

                              
          ประชุมจัดท าแบบรายงานการสร้างเครือข่าย              กิจกรรมของหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ 

        ความร่วมมือในการควบคุมไฟปุา (แบบ สคฟ.9)               ในการควบคุมไฟปุาร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
          หน่วยงานภาคสนามในพ้ืนที่ 
 

(7.5) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

                             
เครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันและควบคุมไฟปุา 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.6)  3 สาขาแพร่ 

                         
                    การจัดท าแนวกันไฟ 
 
กิจกรรมที่ 20 : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคตะวันออก)  
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 1,000,000.00 0.00 0.00 
2. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 2,000,000.00 1,300,000.00 65.00 

รวม 3,000,000.00 1,300,000.00 43.33 
 
(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่าย 
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 

และควบคุมไฟป่า (เครือข่าย) 

ประสานคณะท างานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจังหวัดและ
อ าเภอในการปฏิบัติงานป้องกนั 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 
1. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 20 0 75.00 12 - - 
2. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 40 26 65.00 12 - - 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ 1) หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ไม่ได้รับงบประมาณในการติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า 

และประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายฯ จึงท าให้การด าเนินงานขาด
ความต่อเนื่อง 



118 
 

 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
2) กรมปุาไม้ จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในพื้นท่ีที่ไม่มีเครือข่ายฯ หรือเครือข่าย

ได้รับเงินอุดหนุนในปีก่อน ๆ ครบแล้ว ท าให้ต้องขอคืนเงินงบประมาณ จ านวน 
14 เครือข่าย 

บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันและควบคุมไฟปุา เนื่องจาก
การปรับโครงสร้างขององค์การ จึงท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ประกอบกับ
ไม่มีการถ่ายทอดข้อมูล และองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีต้องเข้ามาปฏิบัติงานแทน 

สิ่งอ านวยความสะดวก ไม่มี 
 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 
ไม่มี 

 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ 1 คน รับภารกิจ

หลายหน้าที่ ท าให้งานที่ปฏิบัติไม่ได้รับผลสัมฤทธิ์ของงานที่ควรจะได้รับ 
2 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3 ไม่มี 

 
 (6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

(6.1) กรมปุาไม้ โดยส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ควรด าเนินการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันและควบคุมไฟปุาให้กับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในปัจจุบันยังขาดทักษะ ประสบการณ์ ในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกัน
และควบคุมไฟปุา การมอบหมายให้หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้รับภารกิจงานจากหน่วยส่งเสริม
การควบคุมไฟปุามาด าเนินการ ควรเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และงบประมาณในการด าเนินการแก่
เจ้าหน้าที่ด้วย 

(6.2) ควรให้หน่วยงานในพื้นท่ีพิจารณา เสนอรายชื่อเครือข่ายที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.1)  9 (ชลบุรี) 

                            
หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุา         

 
(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

                             
     ชี้แจงงบเงินอุดหนุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุาให้กับเครือข่าย 
 
กิจกรรมที่ 21 : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคกลาง)  
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 
2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 

รวม 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่าย 
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 

และควบคุมไฟป่า (เครือข่าย) 

ประสานคณะท างานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจังหวัดและ
อ าเภอในการปฏิบัติงานป้องกนั 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 
1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 40 40 100.00 12 - - 
2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 20 20 100.00 12 12 100.00 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ ไม่มี 

บุคลากร ไม่มี 
สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน   

 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 
ไม่มี 

 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 
ไม่มี  

 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ต้องการให้กรมปุาไม้ประกาศรายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันและควบคุมไฟปุาให้รวดเร็ว 

เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดท าโครงการ และเบิกจ่ายเงินให้หมู่บ้านท ากิจกรรมได้เร็วขึ้น 
  

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

                        
          ประชุมและประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันและควบคุมไฟปุา 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

                                   

อบรมเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันและควบคุมไฟปุา 

 
กิจกรรมที่ 22 : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคใต้)  
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 500,000.00 500,000.00 100.00 
2. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  500,000.00 500,000.00 100.00 
3. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 500,000.00 0 0.00 

รวม 1,500,000.00 1,000,000.00 66.67 
  
(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่าย 
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 

และควบคุมไฟป่า (เครือข่าย) 

ประสานคณะท างานแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับจังหวัดและ
อ าเภอในการปฏิบัติงานป้องกนั 
และควบคุมไฟป่าร่วมกัน (ครั้ง) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 
1. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 10 10 100.00 12 6 50.00 
2. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  10 10 100.00 12 - - 
3. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 10 0 30.00 12 6 50.00 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ 1) หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ต้องปฏิบัติ 

2) การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนเครือข่ายฯ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ท าให้ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมและปูองกันไฟปุา
ของหมู่บ้าน 

บุคลากร 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณที่รับผิดชอบ  ซึ่งเกิดจาก
การปรับปรุงโครงสร้าง และก าหนดให้ภารกิจควบคุมไฟปุาระดับอ าเภอ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม ้ จนถึงป ัจจ ุบ ันเป ็น
ระยะเวลา 4 ปี แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน / เจ้าหน้าที่ดับไฟปุา (พนักงานจ้างเหมา) มาปฏิบัติงาน นอกจากนี้ 
การด าเนินโครงการของเครือข่ายจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรของกรมปุาไม้เป็น
พ่ีเลี้ยงช่วยให้ค าปรึกษาด้านการด าเนินการต่าง ๆ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการในการควบคุมและปูองกันไฟปุาของหมู่บ้าน ซึ่งในปัจจุบันยังมี
จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนเครือข่าย 

2) บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านการควบคุมไฟปุา และ
การจัดท าแผนที่     

สิ่งอ านวยความสะดวก ขาดแคลนครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
เครื่องมือดับไฟปุา  

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
เส้นทางในการเข้าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ เกิดไฟปุาเป็น
เส้นทางท่ีทุรกันดาร 

ขอรับการจัดสรรยานพาหนะที่เหมาะสม สามารถเข้าถึง
พ้ืนที่ได้ดีกว่าเดิม เพ่ือความรวดเร็วในการเข้าดับไฟปุา 

ความล่าช้าในการติดต่อประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่กรมปุาไม้กับเครือข่าย 

ควรมีการติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ทิ้งช่วง
เวลานานเกินไป 

ความเข้าใจที ่คลาดเคลื ่อนในขั ้นตอน แนวทาง 
การด าเนินงานของการจัดท าโครงการของเครือข่าย 

ควรมีการจัดท าคู่มือแนะน าการปฏิบัติงานของเครือข่าย 

ไม่ทราบพ้ืนที่เปูาหมายด าเนินการล่วงหน้า ประสานพ้ืนที่เปูาหมายกับ สจป. ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 
ก่อนถึงปีงบประมาณที่จะด าเนินการ 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) การมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ 

2) งบประมาณในการสนับสนุนเครือข่ายฯ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ  
3) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณท่ีรับผิดชอบ   

2 ขาดแคลนครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามยังขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน  

 
(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

(6.1) สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ 
(6.2) เพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น  รถยนต์ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ

ดาวเทียมแบบพกพา (GPS) 
(6.3) มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม 
(6.4) กรมปุาไม้ควรด าเนินการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้แต่ละเครือข่ายมากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
(6.5) กรมปุาไม้ควรจัดท าแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันและ

ควบคุมไฟปุาให้สามารถด าเนินการได้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการท างานที่ต้องพ่ึงพาเจ้าหน้าที่ของกรมปุาไม้ 
เพ่ือให้เครือข่ายสามารถด าเนินการส่วนใหญ่ด้วยตนเอง เป็นการแก้ปัญหาในการขาดแคลนบุคลากร
ที่ต้องคอยช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง 

 
(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.1)  11 (สุราษฎร์ธานี) 

                  
                  การประสานคณะท างานแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.2)  12 (นครศรีธรรมราช) 

                             
     ประชุมสมาชิกเครือข่ายเพ่ืออธิบายการชี้แจงแนวทาง        แนะน าแนวทางข้ันตอนการด าเนินงาน 
           ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ           ต่าง ๆ ให้สมาชิกเครือข่ายได้รับทราบ 
 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.3)  13 (สงขลา) 

                             
     ประชุมชาวบ้านเพ่ือจัดท าแบบรายงานการสร้างเครือข่าย     ประชาสัมพันธ์เพ่ือการปูองกันและควบคุมไฟปุา 
     ความร่วมมือในการควบคุมไฟปุา (สคฟ.9) เพื่อเสนอ 
       กรมปุาไม้ออกประกาศรายชื่อหมู่บ้านเครือข่าย ฯ  
 
กิจกรรมที่ 23 : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 9,273,000.00 1,524,367.80 16.44 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 5,244,000.00 1,544,090.00 29.44 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 5,173,500.00 1,746,638.00 33.76 
4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 4,903,100.00 726,020.00 14.81 
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 1,166,000.00 178,788.00 15.33 
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 5,242,000.00 642,900.00 12.26 
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) 6,095,000.00 528,076.00 8.66 
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 4,607,000.00 1,589,540.00 34.50 
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 1,307,500.00 83,640.00 6.40 
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 2,663,500.00 933,542.79 35.05 
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1,068,000.00 397,133.90 37.18 
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  1,347,000.00 376,632.00 27.96 
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 538,500.00 172,852.00 32.10 
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1,976,000.00 742,109.00 37.56 
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 3,787,500.00 1,099,968.29 29.04 
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  2,797,000.00 695,327.00 40.78 
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 3,532,000.00 576,290.00 16.32 
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 3,957,000.00 890,191.00 22.50 
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 6,582,000.00 1,547,707.79 23.51 
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,151,000.00 269,460.00 23.41 
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 1,264,000.00 75,140.00 5.94 
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 1,158,500.00 204,983.00 17.69 
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 492,000.00 108,878.00 22.13 

รวม 75,325,100.00 16,654,274.57 22.11 

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 
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(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน 
(ป่าชุมชน) 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแผน 
จัดการป่าชุมชน (ป่าชุมชน) 

กิจกรรมการจัดท าแนวเขต 
และแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ 

ป่าชุมชน (กิโลเมตร) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 10 10 50.00 583 331 56.78 1,020 0 0.00 

2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 18 5 27.78 467 285 73.08 390 48 12.31 

3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 5 1 20.00 283 84 29.68 914 914 20.00 

4. สจป.ที่ 4 (ตาก) 16 13 81.25 276 79 28.62 650 45 7.00 

5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี) 6 3 50.00 110 32 29.09 74 22 29.72 

6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 38 17 44.74 485 241 49.69 310 150 48.38 

7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) 32 0 12.00 611 0 12.00 350 0 0.78 

8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 36 11 30.56 293 27 9.22 410 160 39.02 

9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 11 0 0.00 149 34 22.82 40 0 0.00 

10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 9 7 27.34 190 97 46.00 250 12.70 5.08 

11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 12 12 40.00 145 145 40.00 - - - 

12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  8 0 0.00 120 3 2.50 90 0 0.00 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
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(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน 
(ป่าชุมชน) 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแผน 
จัดการป่าชุมชน (ป่าชุมชน) 

กิจกรรมการจัดท าแนวเขต 
และแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ 

ป่าชุมชน (กิโลเมตร) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

13. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 2 0 35.00 65 23 35.89 21 6 28.47 

14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4 4 100.00 135 40 29.63 200 50 25.00 

15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 15 15 10.00 315 315 50.00 300 300 15.00 

16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์  8 0 0.00 135 0 35.00 310 0 18.00 

17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 8 5 62.50 200 7 3.50 400 10 2.50 

18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 18 18 50.00 500 260 52.00 120 120 80.00 

19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 28 5 30.00 580 80 13.79 480 240 50.00 

20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 4 1 25.00 113 43 38.00 74 21 28.00 

21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 6 4 83.33 75 40 53.33 130 30 23.07 

22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 4 1 25.00 117 23 19.65 71 12 16.90 

23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส 2 0 0.00 49 20 40.00 30 10 33.00 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
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 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ 1) หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานจากหน่วยงานส่วนกลาง

ล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง ซึ่งท าให้
การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีที่ได้รับ 

2) งบประมาณไม่เพียงพอต่อจ านวนปุาชุมชนที่ต้องจักท าแผนจัดการปุาชุมชน  
บุคลากร 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณแผนงานที่ได้รับจากกรมปุาไม้ 

เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ส่วนจัดการปุาชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ
หลายกิจกรรม จึงท าให้มีปุาชุมชนที่จะต้องด าเนินการเป็นจ านวนมาก ในขณะที่
มีระยะเวลาจ ากัดในการด าเนินงาน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องรับผิดชอบ
พ้ืนที่ด าเนินงานหลายอ าเภอ ยกตัวอย่างเช่น สจป.ที่ 6 สาขานครพนม มีข้าราชการ 
2 คน และพนักงานราชการ 13 คน รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 
ในพื้นที่ 2 จังหวัด โดยมีปุาชุมชนที่ต้องด าเนินงานตามแผน ฯ จ านวน 518 
ปุาชุมชน ส่งผลให้การด าเนินการล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ 

2) ขาดแคลนอัตราก าลังข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการต าแหน่งช่างรังวัด และ
เจ้าหน้าที่ทางด้านภูมิสารสนเทศ เพ่ือมาปฏิบัติงานจัดท าแนวเขตปุาชุม 

3) บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และการรังวัดหรือจัดท าแนวเขต  

4) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 
สิ่งอ านวยความสะดวก 1) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยานพาหนะที่มีอยู่มีทั้งช ารุด และ

เสื ่อมสภาพ รวมทั ้งประเภทของยานพาหนะไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
เพราะต้องน าไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูงชัน และยากต่อการเข้าถึง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 
4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2) อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
ส าเนา เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา  (GPS) อุปกรณ์
ประชาสัมพันธ์ เกิดเสื่อมสภาพและช ารุด ไม่รองรับโปรแกรมปัจจุบันที่จ าเป็นต้องใช้
ด าเนินงาน และมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
แนวเขตปุาชุมชนไม่มีความชัดเจน เนื่องจากพบว่า
ข้อมูลแนวเขตปุาชุมชน มาตรา 99 และมาตรา 100 
เป็นพ้ืนที่ นสล. ที่ไม่มีสภาพปุา ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
แนวเขตการปกครอง ส่งผลให้พ้ืนที่ที่ชุมชนดูแลไม่ตรง
กับฐานข้อมูล นอกจากนี้ ยังพบการซ้อนทับของพ้ืนที่
กับหน่วยงานอ่ืน เช่น แนวเขตปุาชุมชนทับซ้อนกับ
แนวเขตอุทยานฯ 

1) รอข้อสรุปที่ชัดเจนจากกรมปุาไม้ 
2) ขอทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาแนวเขตปุาชุมชน

ที่ชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงานสนามสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

3) ประสานกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องแนวเขตที่ทับซ้อน 

หน่วยงานได้รับแนวทางการด า เนินงานล่ าช้ า 
ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
ตาม พ.ร.บ. ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 เพ่ิงจะด าเนินการเสร็จ 
รวมทั้งแนวทางในการด าเนินงานไม่ชัดเจน จึงท าให้
ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ที่กรมปุาไม้ก าหนดตามแผนปฏิบัติงาน ฯ 

1) ประสานหน่วยงานส่วนกลางในกรณีที่ ไม่เข้าใจ
ระเบียบ หรือแนวทางต่าง ๆ 

2) ควรมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้น 

คณะกรรมการปุาชุมชน กรรมการปุาชุมชน และ
ราษฎรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติ
ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ท าให้
การจัดการปุาชุมชนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

เร ่งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เพื ่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการคมนาคม พ้ืนที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเส้นทาง
ที่ทุรกันดาร และเข้าถึงยาก 
 

1) มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับช่วงฤดูกาล 
2) ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
3) แจ้งขอความร่วมมือในการปรับปรุงเส้นทางไปยัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การใช้ภาษา และช่องทางในการสื่อสาร (สัญญาณ
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต) ในการติดต่อประสานงานกับ
ประชาชนในบางพ้ืนที่ 

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้พร้อมทุกครั้ง ก่อนการเข้าพ้ืนที่ด าเนินงาน 

ปัญหาการจัดท าแนวเขตปุาชุมชน เนื่องจากมีการบุกรุก
พ้ืนที่ปุาชุมชนจึงท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
มากขึ้น 

ไม่มี 
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(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) แนวเขตปุาชุมชนไม่มีความชัดเจน 

2) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน  
3) ยานพาหนะเสื่อมสภาพ ช ารุด และไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน   
4) ขาดแคลนอัตราก าลังต าแหน่งเจ้าหน้าที่นายช่างส ารวจ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านการจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตปุาชุมชน 
5) เจ้าหน้าที่ของกรมปุาไม้ คณะกรรมการปุาชุมชน กรรมการปุาชุมชน และราษฎรขาดความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติ 
6) วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเสื่อมสภาพ ช ารุด ไม่รองรับการท างานในปัจจุบัน และ

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
2 เร่งรัดประกาศอนุบัญญัติ       
3 หน่วยงานปฏิบัติได้รับแผนงานล่าช้า      
 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(6.1) ส านักจัดการปุาชุมชนควรจัดประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม

ที่แต่ละส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท้องที่ได้รับงบประมาณ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ
ในแผนงาน และแนวทางในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมถึงได้ซักถามปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อีกด้วย 

(6.2) ควรจัดประชุมชี้แจง หรือจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 อนุบัญญัติ ระเบียบต่าง ๆ และขั้นตอนในการด าเนินงาน
ด้านการจัดการปุาชุมชน รวมทั้งจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6.3) กรมปุาไม้ โดยส านักจัดการปุาชุมชน ควรจัดท าแนวทางกรณีการตั้งคณะกรรมการปุาชุมชนประจ าจังหวัด
ให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนต่อไป 

(6.4) กรมปุาไม้ ควรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับคณะกรรมการปุาชุมชน กรรมการ
ปุาชุมชน และราษฎรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติ  กับทุกปุาชุมชน
เปูาหมาย 

(6.5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น ยานพาหนะ เครื่องหาพิกัด
ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) 



131 
 

 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(6.6) กรมปุาไม้ ควรเพ่ิมกรอบอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่  โดยเฉพาะต าแหน่งที่มีความจ าเป็น เช่น ต าแหน่ง
ช่างส ารวจ และต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนที่ 

(6.7) สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

                             
ประสานสร้างความเข้าใจ ประชาคมการจัดท าแผนการจัดการปุาชุมชน 

      
(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 2 (เชียงราย) 

                     
         วัดต้นไม้ทรงคุณค่าในปุาชุมชน พร้อมค่าพิกัด              วัดต้นไม้ทรงคุณค่าในปุาชุมชน พร้อมค่าพิกัด       
 
 
 
 
 
 
    



132 
 

 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.3) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง) 

                       
การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนจัดการปุาชุมชน 

และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการปุาชุมชน 
 

(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

                       
   สร้างความรู้ความเข้าใจจัดท าแผนจัดการปุาชุมชน         จัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์  

     และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการปุาชุมชน                        ปุาชุมชนจัดท าปูายปุาชุมชน 
 
(7.5) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 5 (สระบุรี)           

                             
                 จัดท าค าขอจัดตั้งปุาชุมชนปุาชุมชนบ้านท่ารวก และบ้านโปุงสามหัว บ้านท่ารวก หมู่ที่ 6 
       ต าบลหนองยายโต๊ะ และบ้านโปุงสามหัว หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านใหม่สามัคคี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี                             
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(7.6) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

                       
      ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ค าแนะน า ขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนจัดการปุาชุมชน  
        และตรวจสอบพ้ืนที่ปุาชุมชน ตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน   
   

(7.7) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 

                        
                   การจัดตั้งปุาชุมชน                           ส่งเสริมการจัดท าแนวเขต 

และแบ่งการใช้ประโยชน์ปุาชุมชน 
 
(7.8) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

                         
     การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งปุาชุมชน 
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(7.9) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

                            
                        การจัดตั้งปุาชุมชน         ส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการปุาชุมชน 

 
(7.10) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

                        
                   ส ารวจพื้นที่ขอจัดตั้งปุาชุมชน     จัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณใช้ประโยชน์ 
                                                                             ปุาชุมชนและติดตั้งปูายแนวเขตปุาชุมชน 
 

(7.11) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

                        
     การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งปุาชุมชน 
     บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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(7.12) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

                       
ประชุมประชาคมจัดตั้งโครงการปุาชุมชน 

 
(7.13) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 (สงขลา) 

                        
การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนจัดการปุาชุมชน 

    
(7.14) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

                        
จัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ปุาชุมชน 
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(7.15) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

                     
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน 

 
(7.16) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

                          
       การส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการปุาชุมชน       การจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณ 
      จังหวัดนครสวรรค์การใช้ประโยชน์ปุาชุมชน                             จังหวัดนครสวรรค์ 

 
(7.17) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

                        
  กิจกรรมการจัดตั้งปุาชุมชน            กิจกรรมจัดท าแผนจัดการปุาชุมชน 
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(7.18) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

                         
จัดท าแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ปุาชุมชน 
บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านผึ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 
(7.19) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

                        
                                    การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน   
 

(7.20) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

                             
สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ค าแนะน า แก่หมู่บ้านเปูาหมายในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 
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(7.21) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

                       
   ร่วมประชุมกับปุาชุมชนที่ขอจัดตั้งปุาชุมชน และจัดท าแผน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
(7.22) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

                         
สร้างความรู้ความเข้าใจ  ให้ค าแนะน า  แก่หมู่บ้านเปูาหมายในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 

 
(7.23) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 

               
                                    การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน   
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กิจกรรมที่ 24 : กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
(งานป่าชุมชน) 

 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 210,000.00 210,000.00 70.00 
2. สจป.ที่ 4 (ตาก) 210,000.00 210,000.00 100.00 
3. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 980,000.00 0 0.00 

รวม 1,400,000.00 420,000.00 30.00 

หมายเหตุ: งบประมาณและผลการเบิกจ่ายตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้  

 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุน 

จากภาครัฐ (ป่าชุมชน) ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 3 3 70.00 
2. สจป.ที่ 4 (ตาก) 3 3 75.00 
3. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 14 14 20.00 

หมายเหตุ: การด าเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการด าเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อเปูาหมายการให้บริการของกรมปุาไม้ 

 

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ ไม่มีงบประมาณให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ค าชี้แจงและติดตามงานกับชุมชน                        

บุคลากร อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินโครงการ ฯ ที่ยากต่อการเข้าถึง 

จ าเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และอ านวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชน 
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(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ปุาชุมชนเปูาหมาย ส่วนใหญ่คนในชุมชนเป็นชนเผ่า 
ท าให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

จัดหาล่ามท้องถิ่นเพ่ือช่วยอธิบายและชี้แจง 

เจ้าหน้าทีข่าดความรู้ และความช านาญในพ้ืนที ่ จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในการเข้าพ้ืนที่ 
ด้านการคมนาคมมีความยากล าบากต่อการเข้าถึง
พ้ืนที่ด าเนินโครงการ ฯ  

1) มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับช่วงฤดูกาล 
2) ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการ ฯ 
การใช้ภาษา และช่องทางในการสื่อสาร (สัญญาณ
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต) ในการติดต่อประสานงานกับ
ประชาชนในบางพ้ืนที่ 

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้พร้อมทุกครั้ง ก่อนการเข้าพ้ืนที่ด าเนินโครงการ ฯ 

 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 ยานพาหนะไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
2 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และความช านาญในพ้ืนที ่

 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ควรจัดท าคู่มือจัดการทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง (ฉบับประชาชน) 

ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินโครงการ 
 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.1)  1 (เชียงใหม่) 

                              
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน 
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(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

                    
           จัดซื้อเครื่องเปุาลมจัดท าแนวกันไฟ   จัดท าปูายโครงการ ฯ ปูายแสดงแนวเขตปุาชุมชน 
                 และติดปูายแสดงแนวเขตปุาชุมชน         และสร้างศาลาพักตรวจลาดตระเวน 
 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.3)  3 สาขาแพร่ 

                             
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน 

 
กิจกรรมที่ 25 : กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ) 
 

(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 2,100,000.00 1,400,000.00 66.67 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 2,100,000.00 700,000.00 33.33 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 1,400,000.00 0.00 0.00 
4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 350,000.00 350,000.00 100.00 
5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 3,500,000.00 0.00 0.00 

รวม 9,450,000.00 2,450,000.00 25.93 
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(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุน 

จากภาครัฐ (ป่าชุมชน) ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 30 30 60.00 
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 30 10 33.33 
3. สจป.ที่ 3 (ล าปาง) 20 20 20.00 
4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 5 5 100.00 
5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ 50 50 20.00 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ 1) งบประมาณไม่เพียงพอกับจ านวนพ้ืนที่ปุาชุมชน 

2) ไมไ่ด้รับงบประมาณให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ค าชี้แจงและติดตามงานกับชุมชน  
บุคลากร 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณแผนงานที่ได้รับจากกรมปุาไม้  

เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ส่วนจัดการปุาชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ
หลายกิจกรรม จึงท าให้มีปุาชุมชนที่จะต้องด าเนินการเป็นจ านวนมาก ในขณะที่
มีระยะเวลาจ ากัดในการด าเนินงาน ประกอบกบัเจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องรับผิดชอบ
พ้ืนที่ด าเนินงานหลายอ าเภอ ท าให้การด าเนินการล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ 

2) ขาดแคลนอัตราก าลัง โดยเฉพาะข้าราชการต าแหน่งช่างรังวัด และเจ้าหน้าที่ระบบ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

3) บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และการรังวัดหรือจัดท าแนวเขต  

สิ่งอ านวยความสะดวก 1) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยานพาหนะที่มีอยู่มีทั้งช ารุด และ
เสื่อมสภาพ ในขณะที่ต้องน าไปใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สูงชัน อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลดลง 

2) อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน เช่น คอมพิวเตอร์ เกิดเสื่อมสภาพ
และช ารุด จึงไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
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 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ปุาชุมชนเปูาหมาย ส่วนใหญ่คนในชุมชนเป็นชนเผ่า 
ท าให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

จัดหาล่ามท้องถิ่นเพ่ือช่วยอธิบายและชี้แจง 

เจ้าหน้าที่ที่มีขาดความรู้และความช านาญในการเข้าพ้ืนที่ จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญในการเข้าพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้น าชุมชนยังขาดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานด้านปุาชุมชน 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในพ้ืนที่
ร่วมกับหน่วยงานเป็นประจ าในทุกปุาชุมชน 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้น าชุมชน ส่งผลให้ขาด
การประสานงานและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

ควรมีการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในพ้ืนที่
ร่วมกับหน่วยงานเป็นประจ าในทุกปุาชุมชน 

 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและแผนงานที่ได้รับ 

2) อุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เสื่อมสภาพ หรือช ารุด 
2 1) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

2) ขาดแคลนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3 1) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และความช านาญในพ้ืนที ่

2) แนวเขตปุาชุมชนยังไม่มีความชัดเจน 
3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื ่องการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติปุาชุมชน 

พ.ศ. 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(6.1) เพ่ิมบุคลากรในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนยานพาหนในการปฏิบัติราชการให้เพียงพอตามนโยบาย 

และแผนงานของกรมปุาไม้ในภารกิจด้านปุาชุมชน 
(6.2) ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาแก่ชุมชนพ้ืนที่เปูาหมายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ที่ได้รับจากกรมปุาไม้ และพิจารณากิจกรรมบริหารจัดการปุาที่เหมาะสม รวมทั้งแนะน าการจัดท า
แบบเสนอโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่ ฯ ให้สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(6.3) ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องแผนการปฏิบัติงานและวิธีการ
ด าเนินงานรวมทั้งเรื่องพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความเข้าใจ
และปฏิบัติงานไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน 
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 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.1)  1 (เชียงใหม่) 

                  
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน 

 
 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.2)  2 (เชียงราย) 

                             
             ตรวจสอบพื้นท่ีปุาชุมชนที่จะด าเนินการ         ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือเสนอกิจกรรมในการด าเนินงาน    
 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.3)  3 (ล าปาง) 

                   
            ประชาสัมพันธ์ การด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

                             
                 กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.5)  3 สาขาแพร่ 

                              
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน 

 
กิจกรรมที่ 26 : กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก) 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 2,450,000.00 2,450,000.00 100.00 
2. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,050,000.00 1,050,000.00 100.00 

รวม 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00 
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 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุน 

จากภาครัฐ (ป่าชุมชน) ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 35 35 100.00 
2. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 15 15 100.00 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ ไม่มี 

บุคลากร อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ  
สิ่งอ านวยความสะดวก 1) วัสดุครุภัณฑ์ เสื่ อมสภาพ ช ารุด  และไม่ เ พียงพอต่อการปฏิบัติ งาน เช่น 

คอมพิวเตอร์  
2) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เสื่อมสภาพ หรือช ารุด ซึ่งส่งผลต่อความ

ปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 
ไม่มี 
 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 1) วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานเสื่อมสภาพ 

2) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
3) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

2 ไม่มี 
3 ไม่มี 
 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ไม่มี 
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 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.1)  9 (ชลบุรี) 

                              
กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

                              
      ด าเนินการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ 27 : กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง) 
 
(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1,120,000.00 700,000.00 62.50 
2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 350,000.00 350,000.00 100.00 

รวม 1,470,000.00 1,050,000.00 71.43 
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 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุน 

จากภาครัฐ (ป่าชุมชน) ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 16 16 52.50 
2. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 5 5 100.00 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน    

บุคลากร ขาดอัตราก าลังข้าราชการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 1) วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น โปรเจคเตอร์  โน้ตบุ๊ก 

2) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เสื่อมสภาพ หรือช ารุด ซึ่งส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
คณะกรรมการปุาชุมชน กรรมการปุาชุมชน และ
ราษฎรยังขาดความรู้ ทักษะในการเขียนโครงการเสนอ
ขอรับเงินอุดหนุน ฯ 

ควรมีการอบรม เรื ่อง การบริหารจัดการปุาชุมชน 
แก่คณะกรรมการปุาชุมชน 

 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ไม่มี 
 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ควรมีการฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการปุาชุมชนแก่คณะกรรมการปุาชุมชน 
 
 
 
 



149 
 

 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
(7.1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

                             
    ประชุมเพ่ือจัดท าแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพื้นที่        วางแผนและประสานงานให้ค าแนะน า 
          โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (แบบ อน.บ. 1)    และติดตามผลการด าเนินงาน 
 

(7.2) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

                            
                             การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อขอรับเงินอุดหนุน 
 
กิจกรรมที่ 28 : กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคใต้) 
 

(1) งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 560,000.00 0.00 0.00 
2. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  700,000.00 700,000.00 100.00 
3. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 490,000.00 280,000.00 57.14 
4. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 770,000.00 70,000.00 9.09 

รวม 2,520,000.00 1,050,000.00 41.67 
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 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

  

(2) แผน/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุน 

จากภาครัฐ (ป่าชุมชน) ร้อยละ 
แผน ผล 

1. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 8 8 45.00 
2. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  10 10 100.00 
3. สจป.ที่ 13 (สงขลา) 7 4 57.14 
4. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 11 1 9.09 

 
(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ หน่วยงานได้รับงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไป

ตามแผนงาน 
บุคลากร 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

2) บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทาง เช่น งานการจัดท า
แผนที่ 

สิ่งอ านวยความสะดวก ขาดแคลนยานพาหนะ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารในการปฏิบัติงาน 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)  

 
(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
พ้ืนทีป่ฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ทุรกันดาร แจ้งขอความร่วมมือในการปรับปรุงเส้นทางไปยัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
1 ขาดแคลนยานพาหนะ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์  และ เครื่องหา

พิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) 
2 1) อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

2) บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการจัดท าแผนที่ 
3 ไม่มี 
 

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(6.1) เพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ และวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น  ยานพาหนะ เครื่องหาพิกัดด้วย

สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) 
(6.2) จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

 
(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.1)  11 (สุราษฎร์ธานี) 

                                      
การจัดประชุมหมู่บ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีส่วนร่วมพิจารณากิจกรรมบริหารจัดการปุา 

ณ บ้านยาง หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.2)  12 (นครศรีธรรมราช) 

                                             
 รัฐมนตรีว่าการกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           ผู้อ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน  
              มอบเช็คเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ                               มอบเช็คเงินอุดหนุนให้ 
                  จัดการปุาชุมชน จังหวัดพัทลุง                              คณะกรรมการจัดการปุาชุมชน 
        

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่(7.3)  13 (สงขลา) 

                             
มอบเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการจัดการปุาชุมชน     ประชุมสร้างความรู้ ให้ค าแนะน าแก่ชุมชน    

        
(7.4) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

                             
ประชุมสร้างความรู้ ให้ค าแนะน า แก่หมู่บ้านเปูาหมายในการด าเนินกิจกรรม ฯ 
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4. สรุปผลการติดตามด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

จากการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลการด าเนินงานของกรมปุาไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ของส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ส านักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 – 13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขา รวมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน สามารถ
สรุปผลในภาพรวม ดังนี้ 

 

4.1 ผลการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

เป็นการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 (ช่วงเดือนตุลาคม 
2563 – มีนาคม 2564) เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายกิจกรรม ว่าเป็นไปตามเปูาหมายหรือไม่ ดังตารางสรุปต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
ผล 

การด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ ตามเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
2 กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการปูองกัน ท าลายทรัพยากรปุาไม้ ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
3 กิจกรรมโครงการพัฒนาปุาไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 (ปลูกไม้ใช้สอย)
ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4 กิจกรรมปลูกปุาในพ้ืนที่ โครงการฟ้ืนฟูปุาตามมาตรา 25 
 พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก

ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5 กิจกรรมโครงการสร ้างปุาสร ้างรายได้ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 

6  กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
7  กิจกรรมฟื้นฟูปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ภาคเหนือ) ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
8  กิจกรรมสร้างปุาสร้างรายได้ (ภาคเหนือ) ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
9  กิจกรรมสร้างปุาสร้างรายได้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
10  กิจกรรมฟื้นฟูปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ภาคใต้) ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
11  กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ตามเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
12  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ) ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
13  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
14  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคกลาง) สูงกว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม 
ผล 

การด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

15 กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ เพ่ือการจัดหาที่ดิน
 ท ากินให้ชุมชน

สูงกว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 

16 กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ เพ่ือจัดท าข้อมูลที่ดิน
 และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปุาไม้ถาวร

ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 

17 กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
 และปุาไม้ระดับพื้นท่ี

ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 

18 กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน 
1) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟปุา ฯ และงานประสานความร่วมมือ

 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ
2)  งานจัดท าแนวกันไฟปูองกันไฟปุา

 
ตามเป้าหมาย 

 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตามเป้าหมาย 

19 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันรักษาปุาและควบคุม
ไฟปุา (ภาคเหนือ) 
1) งานเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ ฯ 
2) งานประสานคณะท างานแก้ไขปัญหาไฟปุา ฯ 

 
 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

20 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันรักษาปุาและควบคุม
ไฟปุา (ภาคตะวันออก) 
1) งานเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ ฯ 
2) งานประสานคณะท างานแก้ไขปัญหาไฟปุา ฯ 

 
 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

21 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันรักษาปุาและควบคุม
ไฟปุา (ภาคกลาง) 
1) งานเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ ฯ 
2) งานประสานคณะท างานแก้ไขปัญหาไฟปุา ฯ 

 
 

ตามเป้าหมาย 
ตามเป้าหมาย 

ตามเป้าหมาย 

22 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันรักษาปุาและควบคุม
ไฟปุา (ภาคใต้) 
1) งานเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ ฯ 
2) งานประสานคณะท างานแก้ไขปัญหาไฟปุา ฯ 

 
 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตามเป้าหมาย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

23 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 
 

ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม 
ผล 

การด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

24 กิจกรรมจัดการทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง (งานปุาชุมชน) 

ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 

25 กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 (ภาคเหนือ)

ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 

26 กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิต 
 (ภาคตะวันออก)

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

27  กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง) สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
28 กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 (ภาคใต้)
ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จากผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น สามารถแบ่งการสรุปภาพรวมได้เป็น 3 
ลักษณะ คือ 

1) กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน 18 กิจกรรม 
ได้แก่ 
1.1) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการปูองกัน ท าลายทรัพยากรปุาไม้ 
1.2)  กิจกรรมโครงการพัฒนาปุาไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
1.3) กิจกรรมปลูกปุาในพื้นที่โครงการฟื้นฟูปุาตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ 

 พ.ศ. 2507 และพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก
1.4) กิจกรรมโครงการสร้างปุาสร้างรายได้ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ -

 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
1.5)  กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ
1.6)  กิจกรรมฟื้นฟูปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ภาคเหนือ)
1.7)  กิจกรรมสร้างปุาสร้างรายได้ (ภาคเหนือ)
1.8)  กิจกรรมสร้างปุาสร้างรายได้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1.9)  กิจกรรมฟื้นฟูปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ภาคใต้)
1.10)  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ)
1.11)  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1.12) กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ เพ่ือจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่

 ปุาไม้ถาวร
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1.13)  กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพื้นที่
1.14)  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา (ภาคตะวันออก)
1.15)  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน
1.16) กิจกรรมจัดการทรัพยากรปุาไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  

 (งานปุาชุมชน)
1.17)  กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ)
1.18)  กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคใต้)

2) กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย มีจ านวน 1 กิจกรรม คือ 
 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา (ภาคกลาง)

3) กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน 2 กิจกรรม 
ได้แก่  
3.1) กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก) 
3.2) กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง) 
 

4.2 ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 

จากการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อน ามาวิเคราะห์ และประมวลผลจึงท าให้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 

ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
งบประมาณ 1) หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานจากหน่วยงานส่วนกลาง

ล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที ่(TOR) ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันเวลา
ที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีที่ได้รับ 

2) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ 
- งบด าเนินงานที่ใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกล้าไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ และงบด าเนินงานส าหรับการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
และติดตามผลการด าเนินโครงการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับจ านวนพ้ืนที่ที่อยู่กระจายตัว
ในหลายอ าเภอ และความยากต่อการเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมาย 
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ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานส ารวจทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ ส่งผลให้

การส ารวจไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
- งบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจการควบคุมไฟปุา ที่ต้องปฏิบัติงานด้วย

ความเข้มข้นสูงในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคมของทุกปี ทั้งการเตรียม
อุปกรณ์ดับไฟปุา ก าลังพล การประสานหน่วยงานภาคีเครือข่าย การประสาน
การดับไฟปุา และการก ากับติดตาม 

- งบประมาณส าหรับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปให้ค าชี้แจงและติดตามงานกับชุมชน
เปูาหมาย                        

3) หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ
งบประมาณเพียงไตรมาส 1 - 2 และได้รับล่าช้า รวมทั้งขั้นตอนในการเบิกจ่าย
ใช้เวลานาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่สามารถด าเนินการให้ต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่แผนการปฏิบัติงาน
ก าหนดไว้ เนื่องจากต้องรองบประมาณในการด าเนินการในไตรมาสต่อไป 

4) กรมปุาไม้ โดยส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาได้จัดสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ไม่มีเครือข่ายฯ หรือเครือข่ายได้รับเงินอุดหนุนในปีก่อน ๆ 
ครบแล้ว ท าให้ต้องขอคืนเงินงบประมาณ จ านวน 14 เครือข่าย 

บุคลากร 1) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เช่น 
- ภารกิจการปูองกันรักษาปุา ฯ ที่จะต้องดูแลพ้ืนที่ปุาภายใต้ความรับผิดชอบของ

กรมปุาไม้จ านวนมาก เมื่อเทียบกับอัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่จะพบว่า 
เจ้าหน้าที่ 1 คน จะต้องดูแลพ้ืนที่ปุาหลายพันไร่ ในขณะเดียวกันยังต้องปฏิบัติ
ภารกิจหลายหน้าที่ และต้องประจ าหลายฝุาย บางรายต้องปฏิบัติหน้าที่ประจ าใน
ภาคสนามด้วย จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

- งานปลูกไม้ใช้สอย จ านวน 200 ไร่ แตม่ีข้าราชการที่รับผิดชอบ จ านวน 1 คน 
- กิจกรรมสร้างปุาสร้างรายได้ จ านวน 8,500 ไร่ จะมีข้าราชการที่รับผิดชอบ 

จ านวน 25 คน ท างานร่วมกับลูกจ้างที่ท าสัญญาจ้างกับกรมปุาไม้แบบปีต่อปี  
- งานปลูกปุาทั่วไป จ านวน 1,200 ไร่ มีข้าราชการที่รับผิดชอบ จ านวน 2 คน 

โดยไม่มีพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยในการปฏิบัติงาน 
- โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จ านวน 3,500 ไร่ แต่มีข้าราชการ 

ที่รับผิดชอบ จ านวน 1 คน 
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ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ของ สจป. ที่ 6 สาขานครพนม มีข้าราชการ 

2 คน และพนักงานราชการ 13 คน รับผิดชอบพ้ืนที่ 2 จังหวัด โดยมีปุาชุมชน 
ที่ต้องด าเนินการ จ านวน 518 ปุาชุมชน 

2) บุคลากร 1 คน รับผิดชอบหลายหน้าที่ ปฏิบัติงานหลายหน่วยงาน 
3) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปุาไม้ ความรู้และทักษะในการดับ

ไฟปุา การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุาและขาด
ความช านาญเฉพาะทาง เช่น ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) หรือด้านงานแผนที่ 
ด้านระบบสารสนเทศ และด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

4) ขาดแคลนอัตราก าลัง โดยเฉพาะต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งช่างรังวัด รวมทั้งขาดแคลน
บุคลากรที่มาทดแทนในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือ
เสียชีวิต  

5) บุคลากรประจ า โดยเฉพาะที่ปฏิบัติงานด้านปูองกันรักษาปุา มีค่าเฉลี่ยอายุที่สูงมาก
ขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6) การไม่มีสวัสดิการให้แก่พนักงานพิทักษ์ปุา (พนักงานราชการ) และเจ้าหน้าที่ตรวจปุา 
(พนักงานจ้างเหมา) ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต 

สิ่งอ านวยความสะดวก 1) วัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ช ารุด ไม่สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบัน และไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ อาวุธปืน อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) กล้อง Camera Trap 
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) อุปกรณ์ส าหรับดับไฟที่เหมาะสม
กับพื้นที่และทันสมัย โดยเฉพาะเครื่องเปุาลม อุปกรณ์สื่อสารในการปฏิบัติงาน 
กล้องบันทึกภาพ อุปกรณ์ส าหรับฉายภาพ (โปรเจคเตอร์) คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
ส าเนา หมึกพิมพ์ อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล (External Hard disk) และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการประชาสัมพันธ์  

2) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยานพาหนะที่มีอยู่ เสื่อมสภาพ และ
ช ารุด เมื่อน าไปใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สูงชัน และยากต่อการเข้าถึง อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ประเภทของยานพาหนะที่มีอยู่ไม่เหมาะสม
กับภารกิจและสภาพพ้ืนที่ที่ต้องปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ยานพาหนะที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
ลาดชัน ทุรกันดาร และเข้าถึงยาก จ าเป็นต้องใช้ทั้งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ด้าน ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน 
3) อาคารบ้านพัก และอาคารส านักงาน มีสภาพช ารุดทรุดโทรม ส่งผลต่อความปลอดภัย

ของเจ้าหน้าที ่
 

4.3 ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข (ปัญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ 4.2) 

นอกจากปัญหาอุปสรรคพื้นฐานทั้ง 3 ด้านที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค ยังได้รายงานปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน (ปัญหาอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน) และแนวทางแกไ้ข ซึ่งเมื่อน ามาประมวลผลแล้ว สรุปไดด้ังนี้ 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ด้านการคมนาคม พ้ืนที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ เป็น
เส้นทางท่ีทุรกันดาร และเข้าถึงยาก 
 

1) มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับช่วงฤดูกาล 
2) ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
3) แจ้งขอความร่วมมือในการปรับปรุงเส้นทางไปยัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4) จัดสรรงบประมาณให้มีความต่อเนื่องและเพียงพอ

กับระยะเวลาในการเข้าพ้ืนที่ที่ยากล าบาก 
การใช้ภาษา และช่องทางในการสื่อสาร (สัญญาณ
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต) ในการติดต่อประสานงานกับ
ประชาชนในบางพ้ืนที่ 

วางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้พร้อมทุกครั้ง ก่อนการเข้าพ้ืนที่ด าเนินงาน 

ประชาชนไม่สามารถจ าแนกงาน และความรับผิดชอบ
ระหว่างกรมปุาไม้ กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืชได ้

ควรมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้มากกว่านี้ 

พ้ืนที่เปูาหมายในความรับผิดชอบจ านวนมาก 1) เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
2) ลดปริมาณเปูาหมายเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

ในแต่ละ สจป. ที่รับผิดชอบ 
ปัญหาในการการลงระบบติดตามการบุกรุกท าลายปุา 1) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจในการลงระบบ 

2) สร้างระบบความปลอดภัยของโปรแกรมให้เพิ่มขึ้น 
3) ก าหนดการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

การดูแลของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว โดยเฉพาะไม้ของกลาง  กรณีไม้ของกลาง ควรน าไม้ที่คดีถึงที่สิ้นสุดแล้วมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการอนุรักษ์ที่แท้จริง 
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ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ครุภัณฑ์ที่ช ารุดไม่ได้รับการจ าหน่ายออก เร่งรัดให้มีการจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ช ารุดออก เพ่ือลดภาระ

ในการดูแล และการท ารายงานที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องสนามส าหรับลาดตระเวนระยะไกล/ค้างคืน  จัดหาหรือสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ 
กรณีการปรับเปลี่ยนบุคลากร ส่งผลให้การด าเนินงาน
ขาดความต่อเนื่อง และเกิดความล่าช้า เนื่องจากคนที่
เข้ามาท างานแทนไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่มา
รับผิดชอบแทน 

กรมปุาไม้ต้องก าหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนบุคลากร
ให้ชัดเจนว่า ต้องให้ผู้รับผิดชอบงานคนเดิมท าหน้าที่เป็น
พ่ีเลี้ยง โดยการถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้ให้ผู้ที่เข้ามา
รับงานใหม ่

การด าเนินการทางคดีใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก 
เนื่องจากกระบวนการด้านระเบียบและข้อกฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงาน 

มีการติดตามขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 

การตรวจสอบผู้กระท าผิดว่าเป็นกลุ่มนายทุน หรือ
ผู้ยากไร้ ด้วยรายละเอียดและเอกสารที่ค่อนข้างมาก
ท าให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ (มีการน าเอาราษฎร
ในพ้ืนที่มาเป็นนอมินีแก่กลุ่มนายทุน) 

ตรวจสอบจากหลักฐานและเอกสารประกอบโดยละเอียด 

การด าเนินคดีต่อผู้ยากไร้ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจกับ
ประชาชน 

ท าความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันมีการช่วยเหลือ
ราษฎรในรูปแบบแปลงรวม (คทช.) ตามนโยบายการจัด
ที่ดินท ากินให้ชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
เพ่ือเป็นการดูแลประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ คทช. 
ก าหนด เพื่อให้คนสามารถอยู่กับปุาได้ และไม่ให้เกิด
การบุกรุกเพ่ือหาที่อยู่อาศัยเพ่ิมเติม 

ด้วยภารกิจงานในปัจจุบันมีความละเอียดและค่อนข้าง
ซับซ้อน จึงท าให้หน่วยงานระดับพ้ืนที่ไม่สามารถตอบสนอง
ต่องานที่ได้รับการจัดสรร จึงท าให้ผลการปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย และจุดประสงค์ที่ต้องการ 

จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที ่ และหากหน่วยงานพื้นที ่มี
ข้อสงสัยสามารถสอบทางมายังเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

ช้างปุาเข้ามาบุกรุก ท าลายในแปลงปลูกปุา ปรับปรุงแหล่งน้ า แหล่งอาหาร ขุดคูกันช้าง ในพ้ืนที่ที่อยู่
ในเขตปุา แทนที่พ้ืนที่ปลูกไม้ใช้สอย 

พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตก
ตามฤดูกาล ปริมาณฝนตกน้อย รวมถึงการขาดแคลน
แหล่งน้ าช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้ง ต้นไม้-

1) ใช้ระบบน้ าหยดจากขวดพลาสติกเหลือใช้ เพ่ือลด
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

2) วางแผนการใช้น้ าในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
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ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ไม่เจริญเติบโตและตายในที่สุด 
 

3) คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความอดทนต่อความแห้งแล้ง 
และให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ เช่น พะยูง 
ประดู่ปุา ไผ่ เป็นต้น 

4) ให้หน่วยงานของรัฐ เพิ่มแหล่งน้ า โดยเจาะน้ าบาดาล 
หรือท าคลองส่งน้ าเข้าพ้ืนที ่

กิจกรรมปลูกปุาทั่วไปและปลูกปุาใช้สอยที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างการปรับแผนปฏิบัติงาน 

แผนการด าเนินงานไม่ต่อเนื่องในแต่ละปี ท าให้ผล
การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร และ
ไม่สามารถจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการได ้

จัดท าแผนงบประมาณต่อเนื่อง 3 - 5 ปี 

เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ ฯ เพ่ิมปริมาณเงินอุดหนุน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการ ฯ 

ข้อจ ากัดจ านวนที่ดินที่จะขอเข้าร่วมโครงการ รวมทุก
ท้องที่/จังหวัด ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย 

ก าหนดแนวทางให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่มากกว่า 30 ไร่ 
สามารถเข้าร่วมได้เต ็มพื้นที ่  เนื ่องจากเกษตรกรมี
ความสนใจมาก 

เกษตรกรสนใจจะรับกล้าไม้ฟรีมากกว่าการจัดหาซื้อ
กล้าไม ้

ให้หน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ ด าเนินการเพาะกล้าไม้
ให้เพียงพอแก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้
มากกว่าเดิม 

ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการด าเนินการหาพ้ืนที่เข้าร่วม
โครงการ เนื่องจากมีการก าหนด 2 งวด  
- งวดที่ 1 จ่ายไร่ละ 500 บาท ภายในเดือนพฤษภาคม 

เมื่อได้มีการรับรองที่ดินที่ เข้าร่วมโครงการว่า  
มีความเหมาะสมในการปลูกต้นไม้  

- งวดที่ 2 จ่ายไร่ละ 500 บาท ภายในเดือนกันยายน 
เมื่อตรวจสอบผลการปลูกและบ ารุงต้นไม้ เป็นไป
ตามหลักวิชาการปุาไม้โดยมีจ านวนต้นไม้ที่ปลูก
จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ต้น/ไร่ 
 

ควรก าหนดการแนวทางเบิกจ่ายงวดเดียว หลังการด าเนินการ
ตรวจสอบผลการปลูกและบ ารุงต้นไม้ตามหลักเกณฑ์ 
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ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ไม่สามารถรับเกษตรกรบางรายเข้าร่วมโครงการได้
เนื่องจากเอกสารทางที่ดิน เช่น สปก. ชื่อไม่ตรงตาม
เอกสาร เพราะเจ้าของเดิมเสียชีวิต/ที่ดินที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ ฯ ออกเอกสารให้ท ากินได้ 

แนะน าเกษตรกรให้ท าหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกับ
ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพ่ือด าเนินการจัดท า
หลักฐานการโอน หรือการตกทอดทางมรดก เพื่อที่จะ
เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ได้ 

ในการประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมี
เกษตรกรสนใจน้อย เพราะจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกร
ส่วนใหญ่นิยมปลูกไม้ผล เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจ / 
ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของนายทุนต่างจังหวัดจึงยากในการ
ติดต่อประสานงาน 

ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เพ่ือประชาชน
จะได้รับรู้ข่าวสารทั่วถึงและเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กรมปุาไม ้

ข้อมูลเอกสารที่ดินไม่ตรงกับเงื่อนไขที่เข้าร่วมโครงการ
เช่น เอกสาร ส.ค. 1 

ให้มีการพิจารณาแนวทางของเอกสารที่สามารถเข้าร่วม
โครงการได ้

การตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม
(ผลการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากร
ที่ดินและปุาไม้) พบว่า พ้ืนที่บางแปลงเป็นพ้ืนที่ตรวจยึด
ด าเนินคดี ซึ่งเกิดขึ้นหลังการส ารวจตามโครงการ
จัดการฯ และผู้ถูกกล่าวหามิใช่เจ้าของแปลงตามผล
การส ารวจ และต่อมามีค าพิพากษาลงโทษผู้ถูก
กล่าวหา แปลงที่ดินจึงเป็นพ้ืนที่คดี 

ตัดผังแปลงที่ เป็น พ้ืนที่คดีออกจากผังแปลง คทช.
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่คด ี
 
 

เจ้าของแปลงที่ดิน หรือราษฎรผู้ครอบครองที่ดินบางราย
ไม่สามารถเข้าร่วมการตรวจสอบในวันที่เจ้าหน้าที่
นัดหมายได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่แจ้งครอบครอง 
หรือไปท างานนอกเขตจังหวัดและไม่สามารถเดินทาง
กลับมาได้ บางรายผู้น าชุมชนหรือญาติไม่สามารถ
ติดต่อได ้

1) ประสานผู้น าชุมชนให้รับทราบข้อมูล และช่วย
ประชาสัมพันธ ์ให ้ราษฎรในพื ้นที ่ทราบข้อม ูล
อย่างทั่วถึง รวมทั้งช่วยการติดต่อผู้ครอบครองที่ดิน 

2) ควรให้ราษฎรมาแจ้งที่หน่วยปูองกันรักษาปุาในท้องที่ 
3) เ พ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ /แจ้ งก าหนดการ

ปฏิบัติงานผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีผู้ถือครองที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากร
ที่ดินและปุาไม้ที่น ามาจัด คทช. พบว่า บางรายเป็น
บุคคลต่างถิ่น ต่างจังหวัด ไม่สามารถติดต่อมาให้ข้อมูล
ให้ครบถ้วนได ้

ในกระบวนงานจัดที่ดินของคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 
ต้องสอบสวนสิทธิ์ให้ชัดเจน แล้วน าเสนอ คทช. จังหวัด
พิจารณาว่าควรได้รับสิทธิ์หรือไม่   

เจ้าของที่ดินบางรายไม่ยอมให้ด าเนินการ ประสานผู้น าชุมชนให้ความรู้และความเข้าใจใหม่ 
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ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตแปลงที่ดินที่ถือครองระหว่าง
ราษฎรที่ข้างเคียงกัน 

ให้เจ้าของแปลงที่ดินข้างเคียงได้ตกลงแนวเขตที่พิพาท
ให้ได้ก่อน 

ราษฎรในพ้ืนที่ที่อยู่ในลุ่มน้ า 1 และ 2 ต้องการเอกสาร
ที่แสดงการครองที่ดินเหมือนกันกับที่อยู่ลุ่มน้ า 3, 4 
และ 5 

อธิบายให้เข้าใจถึงหลักกฎหมาย 

สภาพอากาศทางภาคใต้มีฝนตกหนักช่วงปลายปี ท าให้
การปฏิบัติงานอาจล่าช้าไปบ้าง 

เร่งจัดท าในเดือนที่ฝนตกน้อยให้ได้มากท่ีสุด 
 

การด าเนินการให้ส ารวจ ตรวจสอบสภาพปุาและการใช้
ที่ดินในเขตปุาไม้ถาวรเพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อที่
ทั้งหมดของสภาพปุาที่เหลืออยู่และจ านวนเนื้อที่ของ
การใช้ที่ดิน ไม่ได้ระบุว่าได้เข้าใช้ที่ดินตั้งแต่เมื่อใด 
ถึงปีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการบุกรุกขยายพ้ืนที่โดยไม่มี
ข้อจ ากัด  

ควรก าหนดปีสิ้นสุดการเข้าใช้ที่ดิน เช่น ยึดถือตามค าสั่ง 
คสช. ที่ 66/2557  

ผู้ถือครองที่ดินไม่ทราบสถานะที่ดินของตนเองว่าอยู่ใน
เขตปุาสงวนแห่งชาติหรือไม่ 

ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับผู้ถือครองที่ดิน 

ราษฎรไม่แสดงตน และไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจาก
เข้าใจว่าได้รับการจัดที่ดินของ สปก.4-01 (พ้ืนที่ติดต่อ
เขตปฏิรูปที่ดิน) เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ์
ที่ดินแล้ว 

1) จัดการประชุมชี้แจงให้ราษฎร และผู้น าชุมชนให้เข้าใจ 
2) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ เพ่ิมเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์

ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
โครงการอื่น ๆ ของกรมปุาไม้ที่มีประโยชน์ในพื้นท่ี 

ฐานข้อมูล GIS ที่ใช้ในการจัดท าร่างแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพ้ืนที่ ของส านักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้พ้ืนที่ ยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน 

ขอให้กรมปุาไม้จัดส่งฐานข้อมูล GIS ทุกประเภทที่ต้องใช้
ในการจัดแผนการจัดการ ฯ ให้ส านักพ้ืนที่ เช่น เขตปุาสงวน
แห่งชาติ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า สภาพปุาปี 2545 สภาพปุาป ี
2557 เป็นต้น 

ฐานข้อมูลแนวเขตและพ้ืนที่ทีเ่ป็นการด าเนินการระดับ
นโยบาย ONE MAP ไม่มีความไม่ชัดเจน เช่น การกัน
คืนพ้ืนที่ ส.ป.ก. ที่ด าเนินการไปแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ  

ด าเนินการ ONE MAP ให้แล้วเสร็จ ให้เกิดความชัดเจน  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพ้ืนที่ยังขาดความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติ 

จัดอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่รับผิดชอบการจัดท าร่าง
แผนการจัดการ ฯ 
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ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
ฐานข้อมูลแปลงรังวัดของราษฎรที่มีอยู่เดิมไม่ตรงกับ
สภาพภูมิประเทศจริง หรือข้อเท็จจริง 

เริ่มต้นส ารวจข้อมูล และรังวัดใหม่ แล้วท าการปรับให้ตรง
กับสภาพภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ปุาสงวน ฯ ที่มีลักษณะกระจัดกระจาย เป็น
หย่อมเล็กหย่อมน้อย ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ 

ตรวจสอบพ้ืนที่ด้วยแผนที่ภูมิประเทศก่อน และส ารวจ
ตกหล่นเพิ่มเติมโดยลงพื้นที่จริงว่ายังขาดหมู่บ้านใดที่ต้อง
ด าเนินการ 

ผลการวิเคราะห์แปลภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม 
เพื่อจ าแนกกลุ่มเปูาหมายตามมาตรการที่ก าหนด
ไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  

ควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
แปลภาพถ่ายโดยตรง 
 

มาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหางานที่ดินและปุาไม้
ในแต่ละกลุ่ม ยังคลุมเครือขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ 

ต้องก าหนดมาตรการ/แนวทางให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

เนื่องจากที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้างภายในส านัก ฯ 
ท าให้การด าเนินการอาจมีความล้าช้า ในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ประสานงานเพ่ือรับข้อมูล แนวทางปฏิบัติจากผู้ปฏิบัติงาน
คนเดิม ที่เคยปฏิบัติงานก่อนที่จะมีการเปลี่ยนโครงสร้าง
หน่วยงาน 

การติดต่อสื่อสารระหว่างด าเนินงาน รับการจัดสรรวิทยุสื่อสาร (วิทยุมือถือขนาด 5 วัตต์) 
เส้นทางในการเข้าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ เกิดไฟปุาเป็น
เส้นทางท่ีทุรกันดาร 

ขอรับการจัดสรรยานพาหนะที่เหมาะสม สามารถเข้าถึง
พ้ืนที่ได้ดีกว่าเดิม เพ่ือความรวดเร็วในการเข้าดับไฟปุา 

ความล่าช้าในการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
กรมปุาไม้กับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุา 

ควรมีการติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ทิ้งช่วง
เวลานานเกินไป 

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขั้นตอน แนวทางการด าเนินงาน
ของการจัดท าโครงการของเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการควบคุมไฟปุา 

ควรมีการจัดท าคู่มือแนะน าการปฏิบัติงานของเครือข่าย 

การไม่ทราบพ้ืนที่เปูาหมายด าเนินการล่วงหน้า ประสานพื้นที่เปูาหมายกับ สจป. ล่วงหน้าอย่างน้อย 
3 เดือน ก่อนถึงปีงบประมาณที่จะด าเนินการ 

แนวเขตปุาชุมชนไม่มีความชัดเจน เนื่องจากพบว่าข้อมูล
แนวเขตปุาชุมชน มาตรา 99 และมาตรา 100 เป็นพ้ืนที่ 
นสล. ที่ไม่มีสภาพปุา ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวเขตการปกครอง 
ส่ งผลให้ พ้ืนที่ ที่ ชุมชนดูแลไม่ตรงกับฐานข้อมูล 
นอกจากนี้ ยังพบการซ้อนทับของพ้ืนที่กับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น แนวเขตปุาชุมชนทับซ้อนกับแนวเขตอุทยาน ฯ 

1) รอข้อสรุปที่ชัดเจนจากกรมปุาไม้ 
2) ขอทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาแนวเขตปุาชุมชน

ที่ชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงานสนามสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

3) ประสานกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ 
เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องแนวเขตที่ทับซ้อน 
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ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
4) ทุกหน่วยงานควรถือแผนที่เดียวกัน 

หน่วยงานได้รับแนวทางการด าเนินงานล่าช้า ตลอดจน
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ตาม พ.ร.บ. 
ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 เพ่ิงจะด าเนินการเสร็จ รวมทั้ง
แนวทางในการด าเนินงานไม่ชัดเจน จึงท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กรมปุาไม้
ก าหนดตามแผนปฏิบัติงานฯ 

1) ประสานหน่วยงานส่วนกลางในกรณีที่ ไม่เข้าใจ
ระเบียบ หรือแนวทางต่าง ๆ 

2) ควรมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้น 

คณะกรรมการปุาชุมชน กรรมการปุาชุมชน และราษฎร
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื ่อง พระราชบัญญัติ
ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ท าให้
การจัดการปุาชุมชนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

เร่งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เ พื ่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

ปุาชุมชนเปูาหมาย ส่วนใหญ่คนในชุมชนเป็นชนเผ่า 
ท าให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

จัดหาล่ามท้องถิ่นเพ่ือช่วยอธิบายและชี้แจง 

เจ้าหน้าทีข่าดความรู้ และความช านาญในพ้ืนที ่ จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในการเข้าพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้น าชุมชนยังขาดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานด้านปุาชุมชน 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ร่วมกับ
หน่วยงานเป็นประจ าในทุกปุาชุมชน 

กรณีที่มีการเปลี ่ยนแปลงผู้น าชุมชน ส่งผลให้ขาด
การประสานงานและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

ควรมีการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ร่วมกับ
หน่วยงานเป็นประจ าในทุกปุาชุมชน 

คณะกรรมการปุาชุมชน กรรมการปุาชุมชน และ
ราษฎรยังขาดความรู้ ทักษะในการเขียนโครงการเสนอ
ขอรับเงินอุดหนุน ฯ 

ควรมีการอบรม เรื ่อง การบริหารจัดการปุาชุมชน 
แก่คณะกรรมการปุาชุมชน 

 
4.4 ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

จากการรายงานข้อมูลของผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค ได้น าเสนอ
ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในปรับปรุงการด าเนินงาน
ของกรมปุาไม้ โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1) หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า 
2) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไมส่อดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
3) วัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ช ารุด ไม่สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบัน และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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4) ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ยานพาหนะที่มี เสื่อมสภาพ และช ารุด และประเภทของ
ยานพาหนะท่ีมีอยู่ไมเ่หมาะสมกับภารกิจและสภาพพ้ืนทีท่ี่ต้องปฏิบัติงาน 

5) อัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
6) ขาดแคลนบุคลากรที่มาทดแทนในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต 
7) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร ช่างรังวัด 
8) เจ้าหน้าทีข่าดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
9) แนวเขตปุาชุมชนไม่มีความชัดเจน 
10) อาคารบ้านพัก และอาคารส านักงาน มีสภาพช ารุดทรุดโทรม ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของ

เจ้าหน้าที ่

4.5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ส าหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลข้อมูล สามารถสรุป
สาระส าคัญ โดยจ าแนกตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควร... 
1.1) เพ่ิมงบประมาณด้านสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  รวมทั้งควร

จัดสรรงบประมาณเพ่ิมส าหรับงานออกตรวจลาดตระเวน และส าหรับจ้างบุคลากรช่วย
ปฏิบัติงานประจ าส่วน ตลอดจนควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานด้านการปูองกัน 

1.2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้แต่ละเครือข่ายร่วมมือในการควบคุมไฟปุามากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

1.3) ส ารวจความพร้อม และความต้องการรับเงินอุดหนุนของหมู่บ้านเครือข่ายร่วมมือในการควบคุม
ไฟปุาในพ้ืนที่เปูาหมายก่อน รวมทั้งควรให้หน่วยงานในพื้นที่ได้พิจารณาเสนอรายชื่อเครือข่าย
ที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

1.4) เร่งด าเนินการประกาศรายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุา เพ่ือที่หน่วยปฏิบัติ
จะได้ด าเนินการจัดท าโครงการ และเบิกจ่ายเงินให้หมู่บ้านท ากิจกรรมได้ทันเวลา 

1.5) เพ่ิมกรอบอัตราก าลังในต าแหน่งนิติกร นักวิชาการปุาไม้ และนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย และ
เจ้าหน้าที่ส าหรับปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ 
โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานลาดตระเวนให้สอดคล้องกับปริมาณงาน รวมทั้งควรคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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1.6) จัดให้มีการฝึกอบรม และทบทวนประสิทธิภาพการท างานทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ด้านการปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้  ด้านการควบคุมไฟปุา 
ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคสนาม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดความช านาญ  สามารถ
ปฏิบัติงานไดค้วามถูกต้อง และลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 

1.7) จัดการประชุมชี้แจงการด าเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุาให้กับ
เจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในปัจจุบันยังขาดทักษะ ประสบการณ์ ในการเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันและควบคุมไฟปุา การมอบหมายให้หน่วยปูองกันและพัฒนา
ปุาไม้รับภารกิจงานจากหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุามาด าเนินการ ควรเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
และงบประมาณในการด าเนินการแก่เจ้าหน้าที่ 

1.8) จัดหาและสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็น และรองรับการใช้งานในปัจจุบัน เช่น ยานพาหนะ 
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) อุปกรณ์และเครื่องมือในการดับไฟปุา 
ส าหรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ 

1.9) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (ฉบับประชาชน) ให้แก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุา 
สามารถน าไปใช้ด าเนินการส่วนใหญ่ด้วยตนเอง และควรจัดท าคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ กฎหมายปุาไม้ (ฉบับประชาชน) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ได้ดียิ่งขึ้น 

1.10) จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม เพ่ือความปลอดภัยกับ
ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

1.11) น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันรักษาปุาให้มากขึ้น เช่น กล้อง CCTV 
เทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการคาดเดาพฤติกรรมของผู้บุกรุกท าลายปุาไม้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที 

1.12) เพ่ิมความถี่ในการตรวจสอบจุดความมากกว่า 2 ครั้ง/วัน เนื่องจากผลการตรวจวันละ 2 ครั้ง 
ไม่สามารถน ามาเป็นตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาไฟปุาในภาพรวมได้ทั้งหมด 

1.13) มีการประเมินกิจกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 

2) ส านักส่งเสริมการปลูกป่าควรเตรียมการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า กรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
หรือปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก โดยการหาและจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับกักเก็บปริมาณน้ า
ช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอและเป็นระบบ 
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3) ส านักจัดการป่าชุมชนควร... 
3.1) จัดประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรมที่แต่ละส านักจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้ท้องที่ได้รับงบประมาณ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในแผนงาน 
และแนวทางในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมถึงได้ซักถามปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อีกด้วย 

3.2) จัดประชุมชี้แจง หรือจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 อนุบัญญัติ ระเบียบต่าง ๆ และขั้นตอนใน
การด าเนินงานด้านการจัดการปุาชุมชน รวมทั้งจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3) จัดท าแนวทางกรณีการตั้งคณะกรรมการปุาชุมชนประจ าจังหวัดให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนต่อไป  

3.4) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับคณะกรรมการปุาชุมชน กรรมการปุาชุมชน 
และราษฎรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติ กับทุกปุาชุมชน
เปูาหมาย 

3.5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น ยานพาหนะ 
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) 

3.6) เพ่ิมกรอบอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะต าแหน่งที่มีความจ าเป็น เช่น ต าแหน่งช่างส ารวจ 
และต าแหน่งที่สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ได ้

3.7) จัดท าคู่มือจัดการทรัพยากรปุาไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
(ฉบับประชาชน) ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่
ด าเนินโครงการ 

4) ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ควร... 
4.1) จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางสู่หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ตั้งแต่เดือนตุลาคมในแต่ละปีงบประมาณ 

และไม่ควรแบ่งส่งงบประมาณมาเพื่อเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส เพราะไม่สามารถด าเนินการ
ให้ต่อเนื่องตามแผนการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากหากไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ จะไม่สามารถ
ลงนามในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เสียเวลาในการเริ่มต้น
ขออนุมัติด าเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

4.2) เสนอการพิจารณาแก้ไขระเบียบการน าเงินนอกงบประมาณประเภทค่าปลูกปุาและการปลูกปุา
ชดเชยของผู้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ ที่น ามาใช้ส าหรับการปฏิบัติตามแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพ้ืนที่ ด้านการปูองกันรักษาปุา และด้านการฟ้ืนฟูปุา เพ่ือมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ปุาไม้ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ 
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รับผิดชอบทุกกิจกรรมภายใต้แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน 
โดยจะต้องเป็นผู้จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านการปูองกันรักษาปุา และด้านการฟ้ืนฟูปุา ส าหรับ
การควบคุมการจัดพ้ืนที ่คทช. ให้เป็นการด าเนินงานของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ 

4.3) ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับอัตราก าลัง จึงจะท าให้
งานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการด าเนินงานในพ้ืนที่ต้องใช้เวลา เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการ ซึ่งมีผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเป็นจ านวนมาก 

4.4) เพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับปริมาณงาน 
โดยการวางแผนล่วงหน้า อย่าให้ด าเนินการอย่างกะทันหัน เนื่องจากต้องมีการจัดหาบุคลากรที่มี
ความสามารถในการด าเนินการ 

4.5) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ได้รับการจัดที่ดิน โดยเชื่อมโยงกับข้อมูล
การส ารวจรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน 

4.6) จัดท าแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ แก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาไม้
ในทุกกลุ่มมาตรการมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถน าลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ปุาไม้และสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

4.7) เร่งรัดให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีราษฎรถือครองท าประโยชน์ในพ้ืนที่ปุาไม้ถาวร ซึ่งมีสถานะ
เป็นปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม ้รวมทั้ง ขับเคลื่อนการจัดท า ONE MAP ให้ส าเร็จโดยเร็ว 

4.8) จัดให้มีห้องปฏิบัติการด้านสารสนเทศ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงรองรับโปรแกรม
ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ ให้สามารถปรับปรุงสมรรถนะได้ทุก 2 ปี พร้อมติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการจัดการที่ดินปุาไม้
ทุกประเภทและการประมวลผล 

4.9) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างเพียงพอ 
4.10) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความรู้ด้าน GIS และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยปูองกันพัฒนาปุาไม้

ให้เข้าใจในบริบทของ คทช. และเพ่ิมทักษะในการใช้เครื่องมือ 
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 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

5) ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษควร... 
5.1) จัดท าคู่มือสร้างปุาสร้างรายได้ฉบับประชาชนหรือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ดียิ่งข้ึน 
5.2) สนับสนุนงบประมาณส าหรับเตรียมการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า กรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

หรือปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก โดยการหาและจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับกักเก็บปริมาณน้ า
ช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอและเป็นระบบ 

6) ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ควร... 
6.1) จัดฝึกอบรมบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
6.2) พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Application ระบบออนไลน์ให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ในการบริหาร

จัดการระบบ 
6.3) จัดท าสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล 


