
 เอกสารแนบ 

ผลความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
พร้อมรูปภาพประกอบการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 14,019,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 2,996,596.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.38 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 

(2.1) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวน
และรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพ่ือสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพ่ือให้
ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  มีเป้าหมาย 12 ครั้ง ซึ่งขณะนี้
มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 29.17 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 ครั้ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 ครั้ง และยังไม่ด าเนินการ 8 ครั้ง 

(2.2) ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย 7,936,048.29 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 3.11 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 211,794.00 ไร่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
70,000.00 ไร่ และยังไมด่ าเนินการ 7,654,254.29 ไร่ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ กิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะต้องด าเนินการ
ด้านการป้องกันรักษาป่า การตรวจลาดตระเวน การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานบางกิจกรรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้      

(3.2) ด้านบุคลากร : - จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก
บุคลากรที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือน ามาปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบ
กับพ้ืนที่ป่าที่ต้องดูแลรักษา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ 1 คน จะต้องดูแลรักษาป่า 
คนละพันไร่แล้ว จะต้องปฏิบัติภารกิจอีกหลายหน้าที่ ทั้งงานในศูนย์ป่าไม้ 
และงานหน่วยงานภาคสนาม ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน 

   - การขาดแคลนอัตราก าลังต าแหน่งลูกจ้างประจ า เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว 
ไม่มีต าแหน่งมาทดแทน 

   - ไม่มีอัตราก าลังต าแหน่งนิติกรประจ าศูนย์ป่าไม้ในการวินิจฉัยปัญหาด้าน
กฎหมายป่าไม ้

   - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ และ
ขาดความช านาญในด้านการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านงานแผนที่ 
รวมทั้งขาดความช านาญในการใช้งานระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า 
ท าให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบให้เป็นปัจจุบันได้ 

   - บุคลากรประจ าหน่วยงานภาคสนามมีอายุมาก ขาดความคล่องตัว 
ในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการลาดตระเวน การตรวจยึดขนไม้ของกลาง 
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(3.3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีหน่วยงานปฏิบัติบางแห่ง
ไม่มียานพาหนะประจ าหน่วย ส าหรับหน่วยงานที่มียานพาหนะ 
จะพบว่าเสื่อมสภาพ และช ารุด ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สูงชัน และยากต่อการเข้าถึง เพราะอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

   - ยานพาหนะท่ีได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่จ าเป็นต้องใช้ทั้งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

   - ขาดแคลนครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยากล าบาก, วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการค้นหาพ้ืนที่บุกรุก, เครื่องสนามส าหรับลาดตระเวน
ระยะไกล/ค้างคืน, เครื ่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา (GPS), เครื่องพิมพ์, หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการประชาสัมพันธ์ 

   - คอมพิวเตอร์จ านวนมากเสื่อมสภาพและช ารุด 
   - อาคารบ้านพักและอาคารส านักงานมีสภาพช ารุดทรุดโทรม 

ส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของ
ทางราชการ     

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
(4.1) การตรวจสอบการบุกรุกครอบครองพ้ืนที่ป่า ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้น าในพ้ืนที่

เท่าท่ีควร 
 แนวทางแก้ไข : แจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานปฏิบัติงานภาคสนามไปร่วมประชุม/ชี้แจง

ในระดับอ าเภอ 
(4.2) แนวทางท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดูแลของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว โดยเฉพาะไม้ของกลาง 
 แนวทางแก้ไข : กรณีไม้ของกลาง ควรน าไม้ที่คดีถึงที่สุดแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้

เป็นไปตามแนวทางการอนุรักษ์ที่แท้จริง 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 

ล าดับที่ 1 งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 2 จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ล าดับที่ 3 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(6) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากส านักแผนงานและสารสนเทศ 
 จากการติดตามผลการด าเนินการออกลาดตระเวนตามแผน ภายใต้กิจกรรมป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้รับพ้ืนที่เป้าหมายให้ด าเนินการ จ านวน 7,936,048.29 ไร่ พบว่า 
ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถด าเนินการได้เพียง 211,794.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.11 
ซึ่งเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการด าเนินงานน้อยมากและล่าช้า 
ดังนั้น ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงปัจจัย
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ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานดังกล่าว ด้วยการทบทวนและปรับพื้นที่เป้าหมายในภาพรวมของกรมป่าไม้
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์ความส าเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถด าเนินการได้จริง 
เพ่ือให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
 นอกจากนี้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ต้องเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีก าหนด 

(7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
เจ้าหน้าท่ีหน่วย ฯ ออกลาดตระเวน 

ตามพื้นที่ต่าง ๆ 
เจ้าหน้าท่ีหน่วย ฯ ร่วมกันตรวจยดึจับกุม 

พื้นที่ท่ีมีการบุกรุก 

  
เจ้าหน้าท่ีหน่วย ฯ ร่วมกันตรวจสอบพิกัด 

พื้นที่ท่ีมีการบุกรุก 
เจ้าหน้าท่ีหน่วย ฯ ร่วมกันตรวจสอบบริเวณโดยรอบ

พื้นที่บุกรุกที่มีการขุดบ่อน้ าขนาดใหญ ่

2. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 518,000.00 บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย 100 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 17.20 

โดยได้ด าเนินการส ารวจและรังวัดแนวเขตแล้วเสร็จ 20 ไร่ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 80 ไร่ การถาง เก็บ ริบ สุม 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 20 ไร่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 40 ไร่ และยังไม่ด าเนินการ 40 ไร่ การท าทางตรวจการ
และการท าแนวกันไฟ อยู่ระหว่างด าเนินการ 50 ไร่ และยังไม่ด าเนินการ 50 ไร่ ส่วนการขนกล้าไม้ การขุดหลุม
และปลูก การดายวัชพืช การปลูกซ่อมและตรวจนับอัตราการรอดตาย ยังไม่ด าเนินการ 
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(3) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  

การส ารวจและรังวัดแนวเขต การถาง เก็บ ริบ สุม 

  

การท าทางตรวจการ และการท าแนวกันไฟ 

3. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 45,925,000.00 บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย 8,350 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 5.00 

โดยอยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าประชาคมเพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
ส่วนงานการคัดเลือกผู้น าโครงการและประชุมผู้น าโครงการ งานจัดตั้งคณะกรรมการและระดับอ าเภอ
และคณะท างานระดับต าบล งานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ
และให้ความรู้ งานน าผู ้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา งานคณะท างานระดับต าบล  
ส ารวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและก าหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งส ารวจพันธุ์ไม้รายบุคคล 
งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจ านวนไม้ป่าและพืชเกษตร งานประชุม
คณะกรรมการระดับอ าเภอ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอ่ืน ๆ  งานจัดหาพันธุ์ไม้ งานจัดท าแผนการปลูก 
และการปลูกพืช งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ และงานการติดตาม
ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา ยังไม่ด าเนินการ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน    
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจาก

บางพ้ืนที่มีปัญหาแปลงสมาชิกอยู่กระจัดกระจาย บางแปลงเข้าถึงยาก 
ต้องมีการใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือมอเตอร์ไซค์วิบากในการเข้าถึง
พ้ืนที ่



- 5 - 
 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
การขาดแคลนแหล่งน้ าในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากแปลงสมาชิกบางแปลงอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ติดแหล่งน้ า 

ท าให้ขาดแคลนน้ าในช่วงหน้าแล้ง 
แนวทางแก้ไข : ให้ค าปรึกษา/แนะน า ให้มีการส ารองน้ าในพื้นที่ เช่น การน าขวดใส่น้ าเจาะรูวางไว้

ตรงโคนต้นไม้เพ่ือให้น้ าค่อย ๆ ซึมลงดิน ต้นไม้จะได้ไม่เกิดภาวะขาดน้ า 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 

ล าดับที่ 1 การขาดแคลนแหล่งน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
ล าดับที่ 2 ยานพาหนะท่ีได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ 

(6) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  

  
ประชาสมัพันธ์และรับสมัครผู้เข้ารว่มโครงการสรา้งป่าสรา้งรายได้ 

4. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 996,200.00 บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 

(2.1) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 3, 4 และ 5 ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ 
30 มิ.ย. 2541 ยังไม่ด าเนินการ 

(2.2) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม ยังไม่ด าเนินการ 
(2.3) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน ยังไม่ด าเนินการ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านบุคลากร : จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากมีการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ท าให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า
ลดลง 



- 6 - 
 

(3.2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : ศูนย์ป่าไม้มีภารกิจหลายด้าน ยานพาหนะมีไม่เพียงพอ และพบว่า
มีบางคันเสื่อมสภาพ/ช ารุด ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่สูงชัน เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ล าดับที่ 1 จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ล าดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

5. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1,367,700.00 บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 

(2.1) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 200 ไร่  ซึ่งขณะนี้ 
มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 10.70 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
รับเกษตรเข้าร่วมโครงการ ส่วนงานส ารวจ/ตรวจสอบพื้นที ่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และงานจัดท า
ทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ด าเนินการ 

(2.2) งานให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการปลูกและบ ารุงต้นไม้ มีเป้าหมาย 4 ครั้ง ยังไม่ด าเนินการ 
(2.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย 200 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 
(2.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที ่3 มีเป้าหมาย 300 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 
(2.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที ่4 มีเป้าหมาย 394 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 
(2.6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที ่5 มีเป้าหมาย 348 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 
(2.7) งานส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ยังไม่ด าเนินการ 
(2.8) งานติดตามผลการด าเนินงาน มีเป้าหมาย 4 ครั้ง ยังไม่ด าเนินการ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
 ด้านบุคลากร : จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้าง ท าให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการปลูกป่าลดลง 
(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 

ล าดับที่ 1 จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 

6. กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 518,000.00 บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 งานส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 

มีเป้าหมาย 3,700 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 

7. กิจกรรมส ารวจการถือครองท่ีดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3,412,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 100,956.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.96 
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(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 งานส ารวจการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 100 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ 

มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 5.00 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดขอบเขตงานที่จะด าเนินการ  
ส่วนงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานส ารวจการครอบครองที่ดินในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดท าข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ยังไม่ด าเนินการ 

8. กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5,637,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 18,350.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 งานจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่  มีเป้าหมาย 150 หมู่บ้าน 

ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมิน
สภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดท าข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจ าแนกขอบเขตตามกลุ่ม
มาตรการ 4 กลุ่ม ท าการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนด าเนินการส ารวจ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร และจัดท าร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ เสนอกรมป่าไม้
อนุมัติ ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการน ามาตรการลงสู่
การปฏิบัติ และงานส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดิน ตามโครงการจัดระเบียบ
การใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ด าเนินการ 

9. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 17,538,000.00 บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 

(2.1) จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้  มีเป้าหมาย 10 เครื่อง ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็น 
ร้อยละ 50.00 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม ้

(2.2) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพ่ือให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย 150 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 70.00 โดยได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 
ประสานผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดท าประชาคม พร้อมทั้งจดบันทึก
ข้อตกลงเพ่ือให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ รายงานกรมป่าไม้เพ่ือด าเนินการประกาศ
หมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า และหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจง
ท าความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการด าเนินกิจกรรม
ที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและรายงานผลการปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงาน
แก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า อยู่ระหว่างด าเนินการ ส าหรับงานตรวจติดตาม
และให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ยังไม่ด าเนินการ 
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(2.3) งานจัดท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย 1,950 กิโลเมตร 
ยังไม่ด าเนินการ 

(2.4) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและ
ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีเป้าหมาย 20 คน/ปี 
ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการจ้างเหมา
พนักงานดับไฟป่า 

(2.5) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่า
ร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่า
และควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย 12 เดือน ยังไม่ด าเนินการ 

(3) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
ประสานผู้น าชุมชนเพื่อจัดท าประชาคม 

หมู่บ้านเครือข่าย ฯ ไฟป่า 
ช้ีแจงท าความเข้าใจการรับเงิบอุดหนุน 

ให้แก่เครือข่าย ฯ ไฟป่า 

  

คัดเลือกหมู่บ้านเครือข่าย จัดท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าร่วมกับชุมชน 

  

จัดจ้างพนักงานดับไฟป่า ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า 
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10. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 7,577,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 700,622.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.25 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 

(2.1) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย 10 ป่าชุมชมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
20.00 โดยได้ด าเนินการแนะน าชุมชนในการจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนงานจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดท า
แผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ยังไม่ด าเนินการ 

(2.2) งานการส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย 27 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้
มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 23.70 โดยได้ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ในการจัดท าแผน
จัดการป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะน าในการจัดท า
แผนจัดการป่าชุมชน อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 ป่าชุมชน และยังไม่ด าเนินการ 17 ป่าชุมชน 
ส าหรับงานจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน 
และงานยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้/ศูนย์ป่าไม้ท้องที่ ยังไม่ด าเนินการ 

(2.3) งานการจัดท าแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน ์ป่าชมุชน มีเป้าหมาย 1,500 กิโลเมตร/
7,500 ป้าย ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 40.37 โดยได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดท า
ป้ายป่าชุมชน อยู่ระหว่างด าเนินการ ส าหรับงานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
งานจัดท าแผนที่มาตราส่วน 1 : 4 ,000 และ 1 : 50,000 และงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน 
ยังไม่ด าเนินการ 

(2.4) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดท าแผนที่แสดงแนเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย 10 ป่าชุมชน/
50 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 22.00 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารค าขอจัดตั้งป่าชุมชน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่ ส่วนงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 กิโลเมตร ยังไม่ด าเนินการ 40 กิโลเมตร ส าหรับงานการจัดท า
แผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000 และงานประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่  ยังไม่ด าเนินการ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตราก าลังในต าแหน่งที่จ าเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เช่น นิติกร เนื่องจากเป็นการปฎิบัติงานภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ ต้องมี
การตีความ และอธิบายในเรื่องกฎหมายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบั ติ ง านยั งมีความเชี่ ยวชาญในกฎหมายฉบับนี้ ไม่ เ พียงพอ  
จึงจ าเป็นต้องมีนิติกรเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงาน 

   - จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก
ปริมาณงานและห้วงเวลาในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
ต้องเร่งรัดตามที่ก าหนด จ าเป็นต้องแบ่งสายการท างาน และเจ้าหน้าที่
ต้องรับผิดชอบหลายกิจกรรมท าให้การท างานอาจมีการล่าช้า 
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(3.2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะมีอายุมากกว่า 10 ปี และ
มีเพียง 1 คัน 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
(4.1) มาตรการ/แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากมกีารปรับแก้แนวทางให้เป็นไปตามอนุบัญญัติและระเบียบที่ก าลัง
จะอนุมัติ ท าให้การท างานซ้ าซ้อน 

 แนวทางแก้ไข : ออกแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับอนุบัญญัติและระเบียบที่ก าลัง
จะอนุมัต ิ

(4.2) อนุบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องออกไม่ครบ  ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 แนวทางแก้ไข : เร่งรัดการออกอนุบัญญัติและระเบียบที่เก่ียวข้อง หรือออกแนวทางการฏิบัติ
งานให้สอดคล้องกัน 

(4.2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ในบางพ้ืนที่
มีเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่ เช่น พ้ืนที่ท ากินเข้ามาเก่ียวข้อง 

 แนวทางแก้ไข : อธิบายและท าความเข้าใจ ให้กลุ่มเป้าหมายให้ เห็นภาพมากยิ่ งขึ้น 
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ให้ชัดเจน 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ล าดับที่ 1 มาตรการ/แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ล าดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 3 การขาดแคลนอัตราก าลังในต าแหน่งที่จ าเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร 

(6) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนสร้างความรูค้วามเข้าใจ 

ในการจัดตั้งป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนสร้างความรูค้วามเข้าใจ 

ในการจัดท าแผนปา่ชุมชน 
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เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนร่วมกับผู้น าชุมชนและ

คณะกรรมการป่าชุมชนตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนช้ีแจงการแบ่งบริเวณ 

เพื่อการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนให้กับผู้น าชุมชนและ
คณะกรรมการป่าชุมชนตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชน 

11. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 420,000.00 บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 
 งานบริหารจ ัดการพื ้นที ่โดยการสนับสนุนจากภาคร ัฐ  ม ีเป ้าหมาย 6 ป่าช ุมชน ซึ่งขณะนี้ 

มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 10.00 โดยได้ด าเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน 
กิจกรรมบริหารจัดการป่าช ุมชนเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีว ิต เสร ็จเร ียบร ้อยแล้ว ส ่วนงานให้ค าแนะน า  
สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนเป้าหมายจัดท าแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.1) งานรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.1) และเสนอให้ผู ้อ านวยการ 
ส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดท ารายงานตามแบบแสดงรายละเอียด แผนปฏิบัติงาน 
และงบประมาณ (อน.บ.2) เสนอให้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพ่ืออนุมัติแบบเสนอ
กิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดท าแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ  
และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.3) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณา
แบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงิน
อุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน งานติดตาม ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน าการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน  
ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.1) ที่ได้รับอนุมัติ การรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.4) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.5) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ด าเนินการ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบด าเนินงาน 

ในการออกไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และในการซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ 
(3.2) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตราก าลังในต าแหน่งที่จ าเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

เช่น นิติกร เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายฉบับใหม่   
ต้องมีการตีความ และอธิบายในเรื่องกฎหมายให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายฉบับนี้ไม่เพียงพอ 
จึงจ าเป็นต้องมีนิติกรเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงาน 
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   - จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก
ปริมาณงานและห้วงเวลาในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
ต้องเร่งรัดตามที่ก าหนด จ าเป็นต้องแบ่งสายการท างาน และเจ้าหน้าที่
ต้องรับผิดชอบหลายกิจกรรมท าให้การท างานอาจมีการล่าช้า 

(3.3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะมีอายุมากกว่า 10 ปี และ
มีเพียง 1 คัน 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
(4.1) มาตรการ/แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด มีการปรับแก้แนวทางให้เป็นไปตามอนุบัญญัติและระเบียบที่ก าลั งจะ
อนุมัติ ท าให้การท างานซ้ าซ้อน 

 แนวทางแก้ไข : ออกแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับอนุบัญญัติและระเบียบที่ก าลัง
จะอนุมัต ิ

(4.2) อนุบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องออกไม่ครบ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 แนวทางแก้ไข : เร่งรัดการออกอนุบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือออกแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกัน 

(4.3) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ในบางพ้ืนที่
มีเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่ เช่น พ้ืนที่ท ากินเข้ามาเก่ียวข้อง 

 แนวทางแก้ไข : อธิบายและท าความเข้าใจ ให้กลุ่มเป้าหมายให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น เปรียบเทียบ
ข้อดี ข้อเสีย ให้ชัดเจน 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ล าดับที่ 1 มาตรการ/แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ล าดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 3 จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 


