
 เอกสารแนบ 

ผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 13,312,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 3,082,807.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.16 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 

(2.1) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื ้นที่ ร ับผ ิดชอบ มีเป ้าหมาย 12 ครั้ง  
ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ครั้ง  
และยังไม่ดำเนินการ 8 ครั้ง 

(2.2) ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย 4,490,930.75 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 29.17 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,122,732.69 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
374,244.23 ไร่ และยังไมด่ำเนินการ 2,993,953.83 ไร่ 

(2.3) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย 12 ครั้ง ซึ ่งขณะนี้ 
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ 
9 ครั้ง 

(2.4) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย 12 ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 29.17 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ครั ้ง อยู ่ระหว่างดำเนินการ 1 ครั้ง  
และยังไม่ดำเนินการ 8 ครั้ง 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื ่องจากหน่วยงานได้รับ

งบประมาณตามภารกิจป้องกันและปราบปราม ฯ ทั้งแผนงานพื้นฐาน ฯ 
และแผนงานยุทธศาสตร์ ฯ ไม่เพียงพอกับภารกิจที ่ได้รับมอบหมาย
โดยเฉพาะการออกลาดตระเวนที่ต้องมีงบประมาณในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

(3.2) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เช่น นิติกร เนื ่องจากหน่วยงานมีอัตรากำลังที ่เป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คน เท่านั้น ซึ่งไม่มีข้าราชการที่เป็นตำแหน่งนิติ
กรโดยตรง ที่มีความรู้เฉพาะด้านระเบียบ กฎหมายมาเกี่ยวข้อง 

   - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
เกี่ยวข้อง 

(3.3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากภารกิจการออกลาดตระเวน ซึ่งมี
สภาพการปฏิบัติงานทุรกันดาร ทำให้ยานพาหนะ(รถยนต์) 
ของหน่วยงานภาคสนามเสื่อมสภาพ ชำรุดเร็ว และควรให้มี
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การจัดสรรให้ทั่วถึงและเพียงพอ จำนวนรถต่อหน่วยสภาพใช้
งานได้ดีควรจะมีไม่ต่ำกว่า 3 คัน/หน่วย 

   - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/
หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คเพื่อปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ ะ
เพื่อใช้ประจำสำนักงาน ให้ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่าและหน่วยงานภาคสนาม ซ่ึงเดิมมีไม่เพียงพอ 

   - บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด 
และ/หรือไม่เพียงพอ เนื่องจากอาคารบ้านพัก และอาคาร
สำนักงานมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากใช้งานไมไ่ด้ ซึ่งจัดสรรไม่
เพียงพอ ส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  

(4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(1) ควรจัดสรรงบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  

ให้เพียงพอ เช่น การออกลาดตระเวนที่ต้องมีงบประมาณในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

(2) พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ไม่มีสวัสดิการตามระเบียบ ฯ และต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต เสี่ยงจากผู้มีอิทธิพล ควรมีสวัสดิการลักษณะของ
การเยียวยาหากมีความเสี่ยงดังกล่าวเกิดข้ึน 

(3) พนักงานจ้างเหมาจะปฏิบัติงานเมื่อมีแผนงาน งบประมาณ จ้างปีต่อปี ถ้างบประมาณไม่ได้
จัดสรรต่อเนื่องก็ไม่มีการจ้าง ควรมีงบประมาณจ้างพนักงานจ้างเหมาต่อเนื่องทุกปี 

(4) ควรจัดเจ้าหน้าที่ส่วนกลางให้คำแนะนำ หรือจัดอบรม/แนวทางปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 3 ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(6) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
วางแผนแนวทางออกลาดตระเวนของหน่วยป้องกัน

รักษาป่าท่ี อด.2 (หนองวัวซอ) จังหวัดอุดรธาน ี
ออกลาดตระเวนในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขุนแคม 

ป่าโคกใหญ่ ป่าภผูาแง่ม และป่าลาดค่าง 
ท้องที่บ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
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บูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน (กอ.รมน.จว.นค./ 

สถานีตำรวจสังคม ท้องที่บ้านปากโสม ตำบลผาตั้ง 
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านป่าไม้ ท้องที่บ้านม่วง ตำบลหนองวัวซอ 

อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

2. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 38,500,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 442,211.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.15 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย 7,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 2.50 

โดยอยู่ระหว่างดำเนินงานจัดทำประชาคมเพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนงานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
งานการคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ งานจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะทำงาน
ระดับตำบล งานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้  
งานนำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา งานคณะทำงานระดับตำบล สำรวจวิเคราะห์พื้นที่
เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล งานสรุปความเหมาะสม
ในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร งานประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ งานจัดหาพันธุ์ไม้ งานจัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช 
งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ และงานการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา 
ยังไม่ดำเนินการ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน    
(3.1) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากแผนงานที่ได้รับมีความล่าช้า 

เว ้นระยะเวลาประมาณ 2 - 3 เด ือน ก่อให ้ เก ิดความไม่ต ่อเนื่อง 
ในการปฏิบัติงาน/การประสานงานในพื้นที่ เช่น การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการ (เจ้าหน้าที่ตำบล) ไม่สามารถดำเนินการจ้าง
ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ประกอบกับหัวหน้าโครงการปฏิบัติงานหลายหน้าที่ 
อาจทำให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องไปด้วย หากได้รับงบประมาณ
ต่อเนื่องจะทำให้มีการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการประจำ 
ซึ่งส่งผลทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(3.2) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหัวหน้า
โครงการปฏิบ ัต ิงานหลายหน้าที ่  ทำให ้ประส ิทธ ิภาพการปฏิบ ัต ิงาน  
การประสานงาน ในพื้นที่เกิดความล่าช้า การมีพนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่
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ประจำโครงการ (TOR) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ที่สามารถปฏิบัติงานประจำ
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จะทำให้การปฏิบัติงาน การประสานงาน ในพ้ืนที่มี
ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วมากขึ้น 

(3.3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะท่ีได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ
เนื่องจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ อ.นาแห้ว จ.เลย 
ได้รับการจัดสรรรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน และสภาพพ้ืนที่
ในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน ค่อนข้างเข้าถึง
ลำบาก ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ได้รับการจัดสรรไม่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน 

   - ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 

   - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ฯ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ทุกโครงการ ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
รถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

(4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ควรให้การสนับสนุนรถยนต์ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (Cab) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ทุกโครงการ และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน เพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า 
ลำดับที่ 2 จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ลำดับที่ 3 ยานพาหนะท่ีได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ 

(6) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
การประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เขา้รว่มโครงการ ฯ  

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
การประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เขา้รว่มโครงการ ฯ 

อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
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การประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เขา้รว่มโครงการ ฯ 

อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
การประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เขา้รว่มโครงการฯ 

อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,787,500.00 บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 

(2.1) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3, 4 และ 5 ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ 
30 มิ.ย. 2541 ยังไม่ดำเนินการ 

(2.2) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม ยังไม่ดำเนินการ 
(2.3) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน ยังไม่ดำเนินการ 

4. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 595,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 546,280.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.81 
 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 

มีเป้าหมาย 5,000 ไร่ โดยไดด้ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 

(3.1) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรในตำแหน่งช่างสำรวจของสำนัก ฯ ไม่เพียงพอ
ต่อภารกิจของกรมป่าไม ้

   - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดการอบรมการใช้เครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน
เป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน ทำให้เกิดความเข้าใจรูปแบบการทำงาน/
การรายงานผลการปฏิบัติงาน/การประสานงานที่คลาดเคลื่อนออกไปได้  
รวมทั้งยังขาดการฝึกฝนและความเข้าใจในมาตรการ/แนวทางสำหรับ
การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
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(3.2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือยานพาหนะบางคัน
ไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ที่ต้องการได้ เนื่องจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างสูงชัน และจำเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 
4 ล้อ เท่านั้น      

   - เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)  
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสาย 
การปฏิบัติงาน 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
(4.1) การไม่ได้ร ับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช ่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ เนื่องจากผู ้นำชุมชนบางหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือ 
ในการประสานขอนัดวัดประชุม หรือติดต่อประสานงานได้ยากในบางพ้ืนที่ 

 แนวทางแก้ไข : ขอให้กรมป่าไม้จัดทำหนังสือเวียนก่อนการลงพื ้นที่ หรือจัดทำหนังสือ 
ขอข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการจัดการและวางแผน 
ก่อนการลงพื้นที่จริง 

(4.2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  เนื่องจาก
ประชาชนอยากได้เพียงเอกสารสิทธิ ์ทางที่ ด ิน จนบางครั ้งอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ 
ต่อการลงพ้ืนที่สำรวจมากเท่าที่ควร 

 แนวทางแก้ไข : ขอให้กรมป่าไม้จัดทำรูปแบบประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการโครงการ/
ผลประโยชน์ที่ราษฎรในพื้นที่จะได้รับจากกรมป่าไม้เพื่อการอธิบายให้ราษฎร
ในพ้ืนที่ได้มีความเข้าใจตรงกัน 

(5) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
กรมป่าไม้ควรจัดการอบรมมาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน และซักซ้อมทำความเข้าใจ 

ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการลงพื้นที่สำรวจจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  
ไปในทิศทางเดียวกันของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ควรลงพ้ืนที่แต่ละ
สำนัก ฯ เพราะแต่ละสำนัก ฯ อาจจะใช้บุคลากรแตกต่างกันออกไป 

(6) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 2 การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ 
ลำดับที่ 3 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
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(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
ประชุม ประชาสัมพันธ์ตามพื้นท่ีเป้าหมาย 

ณ ท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านอนามยั ตำบลนาดอกคำ 
อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 

เข้าช้ีแจงส่วนราชการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย/ 
ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายสำรวจ 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 

  
รังวัดแปลงท่ีดินของราษฎร ท้องที่บ้านนาน้ำมัน 

ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
รังวัดแปลงท่ีดินของราษฎร บ้านหนองแวง 

ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธาน ี

5. กิจกรรมสำรวจการถือครองท่ีดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,700,600.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 597,390.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.87 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 งานสำรวจการถือครองที ่ด ินในพื้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 255 หมู่บ้าน ซ่ึงขณะนี้ 

มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 18.82 โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ 
25 หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ 230 หมู่บ้าน 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน    
(3.1) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น 

เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ (GIS) ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ซึ่งเป็น
หน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

   - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วย ฯ 
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
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(3.2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เช่น รถยนต์ ที่มีอยู่ส่วนใหญ่เสื่อมสภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ
ในขณะปฏิบัติงาน จึงต้องการรถยนต์ในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 

   - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/
หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ ที่มีอยู่ส่วนใหญ่เสื่อมสภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ
ในขณะปฏิบ ัต ิงาน จึงต ้องการเครื่องคอมพิวเตอร ์และ 
เครื่องปริ้นเตอร์เพ่ิมเติม 

(5) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
กรมป่าไม้ควรจัดอบรมการใช้โปรแกรม ArcMap หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้  
(6) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 

ลำดับที่ 1 จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ลำดับที่ 2 การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ลำดับที่ 3 ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
เจ้าหน้าที่หนว่ยและผู้ช่วยงาน GIS 

ลงพื้นที่อธิบายรายละเอียดโครงการ และสำรวจแปลงเพิ่มเติม 
ณ วัดบ้านปากโป่ง หมู่ที ่6 ตำบลปากหมัน 

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

เจ้าหน้าที่หนว่ยและผู้ช่วยงาน GIS 
ลงพื้นที่อธิบายรายละเอียดโครงการ และสำรวจแปลงเพิ่มเติม 

ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งไก่ 
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

  
เจ้าหน้าที่หนว่ยและผู้ช่วยงาน GIS 

ลงพื้นที่อธิบายรายละเอียดโครงการ และสำรวจแปลงเพิ่มเติม 
ณ ศาลาประชาคมบ้านคกเลาใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบุฮม  

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

เจ้าหน้าที่หนว่ยและผู้ช่วยงาน GIS 
ลงพื้นที่อธิบายรายละเอียดโครงการ และสำรวจแปลงเพิ่มเติม 

ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนวิไล หมู่ที ่8 ตำบลดงสวรรค์ 
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบวัลำภู 
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6. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 6,388,600.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 574,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.99 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่  มีเป้าหมาย 170 หมู่บ้าน  

ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 64.03 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ 4 กลุ่ม 
ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของราษฎร และจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ด ินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการ
ลงสู่การปฏิบัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ 90 หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ 80 หมู่บ้าน สำหรับงานสำรวจ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดิน ตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 39 หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ 131 หมู่บ้าน 

(3) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
ประชุมซักซ้อม ช้ีแจง สร้างความเข้าใจ 

ในการปฏิบัติงานของโครงการ ฯ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอผาขาว หมู่ที่ 1 
ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ประชุมชี้แจงสรา้งความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของโครงการ ฯ ให้กับชาวบ้าน  

ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตานางใต้ หมู่ท่ี 11 
ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 

  
ประชุมชี้แจงสรา้งความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

ของโครงการ ฯ ให้กับชาวบ้าน  
ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยยางคำ หมู่ที่ 11 
ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จงัหวัดเลย 

ประชุมชี้แจงสรา้งความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของโครงการ ฯ ให้กับชาวบ้าน  

ณ ศาลาประชาคมบ้านภูทอง หมูท่ี่ 12 
ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
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7. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,408,500.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 680,740.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.59 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 

(2.1) จัดซื้อเครื่องย่อยก่ิงไม้ มีเป้าหมาย 5 เครื่อง โดยไดด้ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
(2.2) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพ่ือให้สามารถดำเนิน

กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย 150 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 60.00 โดยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ประสาน
ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจดบันทึกข้อตกลง
เพ่ือให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ รายงานกรมป่าไม้เพ่ือดำเนินการประกาศหมู่บ้าน
เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า และหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจง 
ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการดำเนิน
กิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงาน
แก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำ 
การปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ 

(2.3) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 400 กิโลเมตร  
ซึ ่งขณะนี ้คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง 

(2.4) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและ
ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีเป้าหมาย 15 คน/ปี 
โดยไดด้ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(2.5) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่า
ร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่า
และควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย 12 เดือน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 29.17 
โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ 8 ครั้ง 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน    
(3.1) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เมื ่อเทียบกับปีงบประมาณ 

ที่ผ่านมา เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ไม่ได้รับ
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เป็นงบดำเนินงาน ซึ่งจะต้อง 
มีการประสานงาน, การบูรณาการร่วม ฯ, ติดตามการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่า
และควบคุมหมอกควันของหน่วยงานในสังกัด 

(3.2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/
หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คเพื่อปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ ะ
เพื่อใช้ประจำสำนักงาน ให้ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่าและหน่วยงานภาคสนาม ซ่ึงเดิมมีไม่เพียงพอ 
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   - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนาม เนื่องจากภารกิจป้องกัน
ไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งเมี่อมีสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้น 
สภาพรถยนต์ที ่ปฏิบัติงานต้องพร้อมและสภาพใช้งานได้ดี 
ควรให้มีการจัดสรรให้ทั่วถึงและเพียงพอ  

(4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(4.1) ควรจัดสรรงบประมาณกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันให้เพียงพอ เช่น ทำแนวกนัไฟ 

ประสานเครือข่าย ฯ ประชาสัมพันธ์ บูรณาการร่วม ฯ รวมทั้งงบประมาณในการจัดโครงการ
รณรงค์ ฯ ของทุกปี 

(4.2) พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ไม่มีสวัสดิการตามระเบียบ ฯ และต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต เสี่ยงจากผู้มีอิทธิพล ควรมีการช่วยเหลือลักษณะ
การเยียวยา หากมีเหตุการณ์ที่ต้องเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานขึ้น 

(4.3) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อให้คำแนะนำ อบรม ให้ความรู้  ให้กับราษฎร/เครือข่าย ในการใช้
อุปกรณด์ับไฟป่า และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่าขึ้น 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 3 ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(6) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
รับมอบ - ส่งมอบเครื่องย่อยกิ่งไม ้จำนวน 5 เครื่อง ประสานผู้นำชุมชน ณ ท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านอูบมุง 

ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

  
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการควบคุมไฟป่า บ้านนำ้แคม ตำบลน้ำแคม  

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการควบคุมไฟป่า บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ 

อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
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8. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,307,100.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 17,260.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 

(2.1) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย 7 ป่าชุมชมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 11.43 โดยได้ดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ 
2 ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ 1 ป่าชุมชน ส่วนงานจัดทำ
แผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขป
แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ 

(2.2) งานการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย 11 ป่าชุมชน ซึ ่งขณะนี้ 
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 27.27 โดยได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผน
จัดการป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำ
แผนจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ป่าชุมชน 
และยังไม่ดำเนินการ 5 ป่าชุมชน ส่วนงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้/
ศูนย์ป่าไม้ท้องที ่ยังไม่ดำเนินการ 

(2.3) งานการจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย 1,061 กิโลเมตร/
5,305 ป้าย ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 4.19 โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนแล้วเสร็จ 160 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนนิการ 
125 กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ 776 กิโลเมตร ส่วนงานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณ
เพ่ือการใช ้ประโยชน์ งานจัดทำแผนที ่มาตราส่วน 1 : 4 ,000 และ 1 : 50 ,000  
งานจัดทำป้ายป่าชุมชน และงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ 

(2.4) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย 7 ป่าชุมชน/
35 กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนประจำศูนย์มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณงานที่ได้รับ ซ่ึงหน่วยงานต้องการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนเพ่ิม 
(พนักงานราชการ) ดังนี้  

   1)  ศูนย์ป่าไม้เลย ต้องการเจ้าหน้าที่  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง 
และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง  

   2) ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง 
และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 
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   3) ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง 
และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

   4) ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง  
และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

   5) ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการ
ภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

(3.2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากในการลงพื้นที่
ปฏิบัติงานไม่มีรถยนต์ของส่วนราชการในการใช้ปฏิบัติงาน 
โดยได้ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพ่ือปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักจัดการป่าชุมชน 
จำนวน 1 คัน ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 
(อ ุดรธาน ี ) ด่ วนที่ส ุด ที่  ทส 1619.3/7518 ลงว ันที่   
20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำ
คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ขอรับ 
การสนับสนุนครุภัณฑ์รถยนต์ราชการเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ของส่วนจัดการป่าชุมชน
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยได้ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพื ่อทดแทนของเดิม 
จำนวน 2 คัน ดังนี้ 

    1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) แทนรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคล/ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีเขียว/ขนาด 1 ตัน/ 
อายุการใช้งาน 20 ปีขึ ้นไป/หมายเลขทะเบียน  
พ 7032 อุดรธานี หมายเลข ปม. 1 - 04 - 3045 

    2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม ่ต ่ำกว ่า 110 ก ิ โลว ัตต ์  ข ับเคลื่ อน 4 ล้อ  
แบบดับเบิ ้ลแค็บ แทนรถยนต์นั ่งส่วนบุคคล/
ยี่ห้ออีซูซุ สีแดง/ขนาด 1 ตัน/อายุการใช้งาน 25 
ปีขึ ้นไป/หมายเลขทะเบียน ม 5032 อุดรธานี 
หมายเลข ปม. 1 - 04 - 2002 
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(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  

ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน ใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน ซ่ึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ การประชาคม 
การติดประกาศตามระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า 

แนวทางแก้ไข : ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำให้แก่ป่าชุมชน  
ที่มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งป่าชุมชน 

(5) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(5.1) ต้องการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนเพ่ิม (พนักงานราชการ) ดังนี้  

1) ศูนย์ป่าไม้เลย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการ
ภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง  

2) ศูนย์ป ่าไม้หนองคาย ต้องการเจ้าหน้าที่  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง  
ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

3) ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ต้องการเจ้าหน้าที่  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง  
ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

4) ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการ
ภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

5) ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง  
และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

(5.2) ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพ่ือทดแทนของเดิม จำนวน 2 คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดังนี้ 
1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) แทนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล/ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีเขียว/ขนาด 1 ตัน/อายุการใช้งาน 
20 ปีขึ้นไป/หมายเลขทะเบียน พ 7032 อุดรธานี หมายเลข ปม. 1 - 04 - 3045 

2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2 ,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แทนรถยนต์
นั่งส่วนบุคคล/ยี่ห้อ อีซูซุ สีแดง/ขนาด 1 ตัน/อายุการใช้งาน 25 ปีขึ้นไป/หมายเลขทะเบียน 
ม 5032 อุดรธานี หมายเลข ปม. 1 - 04 - 2002 

(5.3) ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพ่ือปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จากสำนักจัดการป่าชุมชน จำนวน 1 คัน ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 1619.3/7518 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบ 
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์
รถยนต์ราชการเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(6) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ลำดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 3 ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน 



- 15 - 
 

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จังหวัดเลย 

  
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จังหวัดอุดรธาน ี

9. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,400,000.00 บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 
 งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย 20 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการ

ดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 5.00 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน 
กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนงานให้คำแนะนำ สร้างความรู ้ความเข้าใจ  
และเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(อน.บ.1) งานรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.1) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ  
งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียด แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.2) เสนอให้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.3) 
เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
เป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน งานติดตาม กำกับ ดูแล 
และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ ่ายเง ิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.1)  
ที่ได้รับอนุมัติ การรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.4)  
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน ฯ (อน.บ.5) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ 
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(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื ่องจาก

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนประจำศูนย์มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณงานที่ได้รับ ซึ่งหน่วยงานต้องการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนเพ่ิม 
(พนักงานราชการ) ดังนี้  

   1)  ศูนย์ป่าไม้เลย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  
1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง  
และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

   2) ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง  
และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

   3) ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง  
และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

   4) ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง  
และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

   5) ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการ
ภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

   - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
เนื ่องจากพึ่งได้รับระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต พ.ศ. 2565   

(3.2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากในการลงพื้นที่
ปฏิบัติงานไม่มีรถยนต์ของส่วนราชการในการใช้ปฏิบัติงาน 
โดยได้ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพ่ือปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักจัดการป่าชุมชน 
จำนวน 1 คัน ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 
(อุดรธาน ี ) ด ่วนที่ ส ุด ที่  ทส 1619.3/7518 ลงว ันที่   
20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำ
คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ขอรับ 
การสนับสนุนครุภัณฑ์รถยนต์ราชการเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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   - ยานพาหนะเสื ่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ของส่วนจัดการป่าชุมชน
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยได้ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพื ่อทดแทนของเดิม 
จำนวน 2 คัน ดังนี้ 

    1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) แทนรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคล/ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีเขียว/ขนาด 1 ตัน/ 
อายุการใช้งาน 20 ปีขึ ้นไป/หมายเลขทะเบียน  
พ 7032 อุดรธานี หมายเลข ปม. 1 - 04 - 3045 

    2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม ่ต ่ำกว ่า 110 ก ิ โลว ัตต ์  ข ับเคลื่ อน 4 ล้อ  
แบบดับเบิ ้ลแค็บ แทนรถยนต์นั ่งส่วนบุคคล/
ยี่ห้ออีซูซุ สีแดง/ขนาด 1 ตัน/อายุการใช้งาน 
25 ปีขึ้นไป/หมายเลขทะเบียน ม 5032 อุดรธานี 
หมายเลข ปม. 1 - 04 - 2002 

(5) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(5.1) ต้องการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนเพ่ิม (พนักงานราชการ) ดังนี้  

1) ศูนย์ป่าไม้เลย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการ
ภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง  

2) ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ต้องการเจ้าหน้าที ่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง  
ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

3) ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ต้องการเจ้าหน้าที ่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง  
ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

4) ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการ
ภูมสิารสนเทศ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

5) ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง  
และตำแหน่งช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง 

(5.2) ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพ่ือทดแทนของเดิม จำนวน 2 คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดังนี้ 
1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) แทนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล/ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีเขียว/ขนาด 1 ตัน/อายุการใช้งาน 
20 ปีขึ้นไป/หมายเลขทะเบียน พ 7032 อุดรธานี หมายเลข ปม. 1 - 04 - 3045 
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2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2 ,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แทนรถยนต์
นั่งส่วนบุคคล/ยี่ห้อ อีซูซุ สีแดง/ขนาด 1 ตัน/อายุการใช้งาน 25 ปีขึ ้นไป/หมายเลข
ทะเบียน ม 5032 อุดรธานี หมายเลข ปม. 1 - 04 - 2002 

(5.3) ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพ่ือปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จากสำนักจัดการป่าชุมชน จำนวน 1 คัน ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 1619.3/7518 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบ 
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์
รถยนต์ราชการเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(6) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ลำดับที่ 2 ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 3 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 


