
 เอกสารแนบ 

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

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 19,209,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 6,183,034.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.19    
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

(2.1) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพ้ืนที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวนและ
รายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพ่ือสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที ่เกี ่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพ่ือให้
ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  มีเป้าหมาย 12 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ 
มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 37.50 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 ครั้ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 ครั้ง และยังไม่ด าเนินการ 7 ครั้ง  

(2.2) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย 5,983,680.43 ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 37.50 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 1,994,557.00 ไร่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
498,639.00 ไร่ และยังไม่ด าเนินการ 3,490,484.43 ไร่  

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านบุคลากร : - จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากพ้ืนที่

ในความรับผิดชอบมีจ านวนมาก และมีภารกิจที่หลากหลาย เมื่อเทียบกับ
จ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ ถือว่ามีอัตราก าลังน้อยกว่าปริมาณงาน ส่งผลให้
การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

- การขาดแคลนอัตราก าลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ 
การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื ่องจากในแต่ละปีมีการเกษียณ 
อายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต แต่ไม่มีการเพ่ิมอัตราก าลัง
ที่มาทดแทน ท าให้ขาดอัตราก าลังและขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

 (3.2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะที่ใช้ประจ าหน่วย
บางคันมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ท าให้ยานพาหนะเสื่อมสภาพ 
หรือช ารุด ไม่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที ่ที ่ยากต่อ
การเข้าถึง อาจท าให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน 
เช่น รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ฯลฯ  

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้และการเผาป่า ส่งผลให้

เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน   
แนวทางแก้ไข : จัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่า และการเผาป่า 

ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎร 
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(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ล าดับที่ 1 จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ล าดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้

เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
(6) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่ไม ้ 
ลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระท าผดิกฎหมาย

ว่าด้วยการป่าไม ้

  
ประสานงานและบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ ในการดูแลอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม ้

2. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน  44,000,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ านวน 303,014.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 

(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 
งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย 8,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 19.86  
(2.1) งานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีเป้าหมาย 8,000 ไร่ โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 1,600 ไร่ 

และอยู่ระหว่างด าเนินการ 6,400 ไร่  
(2.2) งานการคัดเลือกผู้น าโครงการและประชุมผู้น าโครงการ งานจัดท าประชาคมเพ่ือรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมโครงการ และงานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ
และให้ความรู้ มีเป้าหมาย 32 โครงการ/ครั้ง โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ/ครั้ง 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ 25 โครงการ/ครั้ง 
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(2.3) งานจัดตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอและคณะท างานระดับต าบล มีเป้าหมาย 32 โครงการ/ครั้ง 
โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ/ครั้ง และอยู่ระหว่างด าเนินการ 31 โครงการ/ครั้ง 

(2.4) งานคณะท างานระดับต าบล ส ารวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและก าหนดขอบเขตพ้ืนที่
เป้าหมายรวมทั้งส ารวจพันธุ์ไม้รายบุคคล มีเป้าหมาย 8,000 ไร่ โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1,600 ไร่ และยังไมด่ าเนินการ 6,400 ไร่  

(2.5) งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจ านวนไม้ป่าและพืชเกษตร 
มีเป้าหมาย 32 โครงการ/ครั้ง โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ/ครั้ง และยังไม่
ด าเนินการ 25 โครงการ/ครั้ง  

(2.6) งานน าผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา และงานประชุมคณะกรรมการ
ระดับอ าเภอ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอ่ืน ๆ มีเป้าหมาย 32 โครงการ/ครั้ง 
ยังไม่ด าเนินการ 

(2.7) งานจัดหาพันธุ์ไม้ 220 กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย 1,760,000 กล้า ยังไม่ด าเนินการ 
(2.8) งานจัดท าแผนการปลูก และการปลูกพืช มีเป้าหมาย 8,000 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 
(2.9) งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ มีเป้าหมาย 96 กลุ่ม 

ยังไม่ด าเนินการ 
(2.10) งานการติดตามให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา มีเป้าหมาย 128 ครั้ง ยังไม่ด าเนินการ 

(3) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากส านักแผนงานและสารสนเทศ 
จากการติดตามผลการด าเนินงานของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ พบว่า ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบ

กิจกรรมดังกล่าวประสบปัญหาจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างงบประมาณที่ได้รับ (Unit Cost) กับขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งปัญหาที่หน่วยงานส่วนกลางเจ้าของงบประมาณก าหนดหน่วยนับเป็น 
3 กลุ่ม/โครงการ ในขั้นตอนการด าเนินงานส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ เช่น 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการ
พิเศษ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรน าประเด็นปัญหาดังกล่าวไปทบทวนและพิจารณาหา
แนวทางการแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินก าหนด 

(4) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู 

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พ้ืนท่ี 1 
ประชุมผูเ้ข้าร่วมโครงการ ฯ 

เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจและให้ความรู ้
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ้ืนท่ี 1 
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การคัดเลือกผู้น าโครงการและประชุมผู้น าโครงการ 

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ้ืนท่ี 1 
จัดท าประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ้ืนท่ี 1 

3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3,032,300.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 2,899,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.62 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

(2.1) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 3, 4 และ 5 ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ 
30 มิ.ย. 2541 
(2.1.1) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 1,893 ไร่ ซึ่งขณะนี้ 

มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 17.56 โดยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับ
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ 51 ไร่ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1,842 ไร่ 
ส าหรับงานส ารวจ/ตรวจสอบพ้ืนที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ระหว่างการด าเนินการ 51 ไร่
และงานจัดท าทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ด าเนินการ 

(2.1.2) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการด าเนินโครงการ มีเป้าหมาย 37 ครั้ง 
ยังไม่ด าเนินการ 

 (2.1.3) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 มีเป้าหมาย 1 ,893 ไร่ 
ยังไม่ด าเนินการ 

(2.2) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 
 (2.2.1) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 40 ไร่ ซึ่งขณะนี้ 

มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50 โดยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับ
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส าหรับงานส ารวจ/ตรวจสอบพ้ืนที่
เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ระหว่างการด าเนินการ 40 ไร่ ส่วนงานจัดท าทะเบียน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ด าเนินการ 

 (2.2.2) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการด าเนินโครงการ มีเป้าหมาย 1 ครั้ง 
ยังไม่ด าเนินการ 

 (2.2.3) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท มีเป้าหมาย 
40 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 
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(2.3) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน  
(2.3.1) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 280 ไร่ 

ซึ่ งขณะนี้  มี ผลการด าเนิ นงานคิ ดเป็ นร้อยละ 45.75 โดยได้ด าเนิ นการ
ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ 206 ไร่ และอยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน 74 ไร่ ส าหรับงานส ารวจ/ตรวจสอบพื้นท่ีเหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 206 ไร่ ส่วนงานจัดท าทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่
ด าเนินการ 

(2.3.2) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการด าเนินโครงการ มีเป้าหมาย 6 ครั้ง 
ยังไม่ด าเนินการ  

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
ปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : -  ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/

หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอต่อจ านวนบุคลากร โดยต้อง
แบ่งกันใช้ 2 คนต่อ 1 เครื่อง 

- ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ เครื่องขยายเสียงในการออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ ท าให้การสื่อสารแก่เกษตรกร
เป็นไปด้วยความยากล าบาก 

(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ล าดับที่ 1 ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 2 ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ส าหรับการปฏิบัติงาน  

(5) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากส านักแผนงานและสารสนเทศ 
จากผลการด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งได้รับพื้นที่

เป้าหมายให้ด าเนินการ รวมจ านวน 1,933 ไร่ พบว่า กลางไตรมาสที่ 2 แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จได้เพียง 91 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.71 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการด าเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่
มีผลการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 2,899,500.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.62 สะท้อนให้
เห็นว่า ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ สจป.ที่ 4 (ตาก) ได้ชี้แจง
กับส านักแผนงานและสารสนเทศว่า ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายเงินออกจากระบบ
ของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ แต่ทว่าผู้ปฏิบัติยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  ดังนั ้น 
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงความสามารถของหน่วยปฏิบัติ
ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพราะหากหน่วยปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย การเบิกจ่ายเงินออกจากระบบก่อนที่จะด าเนินการแล้วเสร็จ ย่อมส่งผลกระทบต่อ การรายงาน
ผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่ก ากับหรือตรวจสอบจากภายนอก นอกจากนี้ ควรเร่ง
หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
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(6) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
ศูนย์ป่าไมจ้ังหวัดตาก 

ประชาสมัพันธ์และรับเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ ฯ 
ศูนย์ป่าไมจ้ังหวัดสโุขทัย 

ประชาสมัพันธ์และรับเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ ฯ 

  
ศูนย์ป่าไมจ้ังหวัดก าแพงเพฃร 

ประชาสมัพันธ์และรับเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ ฯ 

4. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 4,209,700.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 4,150,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.60  
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

(2.1) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 1,100 ไร่ ซึ่งขณะนี้ 
มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 28.55 โดยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ 235 ไร่ และอยู่ระหว่างด าเนินงาน 865 ไร่ ส าหรับงาน
ส ารวจ/ตรวจสอบพ้ืนที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็น
ผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน อยู่ระหว่างด าเนินงาน 235 ไร่ ส่วนงานจัดท าทะเบียนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ด าเนินการ 

(2.2) งานให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการปลูกและบ ารุงต้นไม้ มีเป้าหมาย 22 ครั้ง ยังไม่ด าเนินการ  
(2.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย 1,100 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 
(2.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ 3 มีเป้าหมาย 1,700 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ  
(2.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ 4 มีเป้าหมาย 824 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 
(2.6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ 5 มีเป้าหมาย 593 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 
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(2.7) งานส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ยังไม่ด าเนินการ 
(2.8) งานติดตามผลการด าเนินงาน มีเป้าหมาย 4 ครั้ง ยังไม่ด าเนินการ 

(3) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากส านักแผนงานและสารสนเทศ 
จากผลการด าเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งได้รับพ้ืนที่เป้าหมายให้ด าเนินการ 

จ านวน 1,100 ไร่ พบว่า กลางไตรมาสที่ 2 แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์และ
รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จได้เพียง 235 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 28.55 เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการด าเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน
ในกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 4,150,800.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.60 สะท้อนให้เห็นว่า ผลการด าเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี ้ สจป.ที่ 4 (ตาก) ได้ชี้แจงกับส านักแผนงาน
และสารสนเทศว่า ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายเงินออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้
ในบัญชีของหน่วยงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานและเพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ทว่าผู้ปฏิบัติ
ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ ดังนั้น ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงความสามารถของหน่วยปฏิบัติในการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด เพราะหากหน่วยปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายเงิน
ออกจากระบบก่อนที่จะด าเนินการแล้วเสร็จ ย่อมส่งผลกระทบต่อการรายงานผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้
ที่เสนอต่อหน่วยงานที่ก ากับหรือตรวจสอบจากภายนอก นอกจากนี้ ควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

(4) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
ศูนย์ป่าไมจ้ังหวัดสโุขทัย  

ประชาสมัพันธ์รับค าขอเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

  
ศูนย์ป่าไมจ้ังหวัดตาก 

ประชาสมัพันธ์รับค าขอเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

ศูนย์ป่าไมจ้ังหวัดก าแพงเพชร 
ประชาสมัพันธ์รับค าขอเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

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

จ านวน 270,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.91   
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 
 งานส ารวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 100 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้  

มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 55 โดยได้ด าเนินการก าหนดขอบเขตงานที่จะด าเนินการ งานจัดประชุม
ชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานส ารวจการครอบครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
และงานรวบรวมและจัดท าข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS แล้วเสร็จ 10 หมู่บ้าน และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 90 หมู่บ้าน  

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ปัญหาด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตราก าลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ 

การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต  ท าให้งานขาดความต่อเนื ่อง 
ในต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้    

- การขาดแคลนอัตราก าลังในต าแหน่งที่จ าเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ได้แก่ ต าแหน่งนายช่างส ารวจ 

(3.2) ปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน โดยรถยนต์แบบกระบะขับเคลื่อน
สี่ล้อ สี่ประตู ที่มีอยู่เก่า ช ารุดและเสื่อมสภาพตามอายุ
การใช้งาน  

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/
หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นท ์เก่าช ารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
(4.1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิด

ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยประชาชน
กลัวเจ้าหน้าที่จะยึดที่ดิน กลัวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในที่ดิน ขาดความเข้าใจ จึงไม่ให้
ความร่วมมือ 
แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของโครงการ เพ่ือให้

ประชาชนลดความหวาดกลัวและให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น 
(4.2) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ท าให้การออกพื้นที่

ตามชุมชนเป็นความเสี่ยงต่อทั้งเจ้าหน้าที่ และชาวบ้าน ซึ่งในบางหมู่บ้านที่อยู่ในอ าเภอ
ติดชายแดนพม่ามีการระบาดรุนแรง เมื่อมีคนในหมู่บ้านติดเชื้อจะท าการปิดหมู่บ้าน 
ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพ้ืนที่ ท าให้การประสานงานและด าเนินการค่อนข้างล าบาก ส่งผลให้
ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานและงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
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แนวทางแก้ไข : ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออก
ปฏิบัติงาน เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน และบางหมู่บ้าน
ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้ จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางและเปลี่ยนพ้ืนที่
เป้าหมายด าเนินการใหม ่     

 (5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ล าดับที่ 1 การขาดแคลนอัตราก าลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจาก

ราชการ หรือเสียชีวิต  
ล าดับที่ 2 การขาดแคลนอัตราก าลังในต าแหน่งที่จ าเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ล าดับที่ 3 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(6)  รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
จัดประชุมช้ีแจงราษฎรสร้างการมสี่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบตัิงาน  

(หมู่ที ่12 บ้านไร่พัฒนา อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร) 

  
จัดประชุมช้ีแจงราษฎรสร้างการมสี่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน  

(หมู่ที ่11 บ้านไร่พัฒนา อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร) 

6. กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 6,012,800.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 1,845,120.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.69     
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 
 งานจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่  มีเป้าหมาย 160 หมู่บ้าน 

ซึ่งขณะนี้ มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 25 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมิน
สภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดท าข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจ าแนกขอบเขตตามกลุ่ม
มาตรการ 4 กลุ่ม ท าการตรวจสอบในพ้ืนที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนด าเนินการส ารวจ
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การใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร และงานจัดท าร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 
เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการน า
มาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตาม
โครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ด าเนินการ  

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตราก าลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ 

การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต  ท าให้งานขาดความต่อเนื่อง 
ในต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 

  - การขาดแคลนอัตราก าลังในต าแหน่งที่จ าเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ได้แก่ ต าแหน่งนายช่างส ารวจ    

(3.2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน โดยรถยนต์แบบกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อ สี่ประตู 
ที่มีอยู่เก่า ช ารุดและเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน 

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือ 
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท ์
มีสภาพเก่า ช ารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
(4.1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิด

ความขัดแย้ งกับ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ  และ/หรือไม่ ให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติ งาน  
โดยประชาชนกลัวเจ้าหน้าที่จะยึดที่ดิน กลัวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในที่ดิน ขาดความเข้าใจ  
จึงไม่ให้ความร่วมมือ  
แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของโครงการ เพ่ือให้

ประชาชนลดความหวาดกลัวและให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น 
(4.2) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา COVID - 19 ท าให้การออกพ้ืนที่ตามชุมชน

เป็นความเสี่ยงต่อทั้งเจ้าหน้าที่ และชาวบ้าน ซึ่งในบางหมู่บ้านที่อยู่ในอ าเภอติดชายแดนพม่า
มีการระบาดรุนแรง เมื่อมีคนในหมู่บ้านติดเชื้อจะท าการปิดหมู่บ้าน ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพ้ืนที่ 
ท าให้การประสานงานและด าเนินการค่อนข้างล าบาก ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน
และงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
แนวทางแก้ไข : ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออก

ปฏิบัติงาน เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน และบางหมู่บ้าน
ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้ จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางและเปลี่ยนพ้ืนที่
เป้าหมายด าเนินการใหม ่

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ล าดับที่ 1 การขาดแคลนอัตราก าลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจาก

ราชการ หรือเสียชีวิต       
ล าดับที่ 2 การขาดแคลนอัตราก าลังในต าแหน่งที่จ าเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ล าดับที่ 3 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
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(6) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงาน 

  
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 9,323,800.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 3,300,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.39 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

(2.1) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพ่ือให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย 110 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 50 โดยได้ด าเนินการหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ งานประสานผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดท าประชาคม พร้อมทั้ง
จดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย  ฯ งานรายงานกรมป่าไม้
เพื่อด าเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส าหรับงานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการด าเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าและรายงานผลการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ ส่วนงานเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่าย
ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และงานตรวจติดตามและให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน
แก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ด าเนินการ 

(2.2) งานจัดท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย 1,170 กิโลเมตร 
ซ่ึงขณะนี้ มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 24.36 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ 570 กิโลเมตร  
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(2.3) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย 12 ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 37.50 
โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ครั้ง และยังไม่ด าเนินการ 7 ครั้ง 

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

มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบ ท าให้เมื่อเกิดเหตุไฟป่า บางพ้ืนที่
ไม่สามารถดับไฟได้ทันท่วงที 

(3.2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน โดยรถยนต์ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน มีสภาพเก่าและช ารุด มีการใช้งานมาหลายปี 

- หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ไม่มีสัญญาณ Internet ท าให้การส่งข้อมูล
ข่าวสารทางไลน์ ทางอีเมล์ และการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อออนไลน์ เป็นไปด้วยความยากล าบาก 

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

(5)  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยากให้เพ่ิมสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่  

เช่น ประกันสังคม ประกันชีวิต ฯลฯ 
(6) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
ประสานความร่วมมือกับหมูบ่้านเครือข่าย ฯ 

ในท้องที่จังหวัดตาก 
ประสานความร่วมมือกับหมูบ่้านเครือข่าย ฯ 

ในท้องที่จังหวัดสุโขทัย 
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ประสานความร่วมมือกับหมูบ่้านเครือข่าย ฯ ในท้องที่จังหวัดก าแพงเพชร 

8. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 4,380,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 641,085.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.64 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

(2.1) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย 6 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินการแนะน าชุมชนในการจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดท า
แผนจัดการป่าชุมชน งานจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดท าแผนที่สังเขป
แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(2.2) งานการจัดท าแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย 885 
กิโลเมตร/4425 ป้าย ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 23.95 โดยได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน และงานรังวัดแนวเขตและแบ่ง
บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์แล้วเสร็จ 227 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างด าเนินงาน 50 
กิโลเมตร ส าหรับงานจัดท าแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 227 กิโลเมตร งานจัดท าป้ายป่าชุมชน อยู่ระหว่างด าเนินงาน 4,425 ป้าย และ
งานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ยังไม่ด าเนินการ 

(2.3) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย 6 ป่าชุมชน/
30 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 70 โดยได้ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารค าขอจัดตั้งป่าชุมชน งานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่ และงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและผู้ยื ่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส าหรับงานการจัดท าแผนที่
แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน 1 : 4 ,000 และ 1 : 50,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ส่วนงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ 
ยังไม่ด าเนินการ 
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(3) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
ประชาสมัพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแนะน าชุมชน 

ในการจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน  
ป่าชุมชนบ้านแม่ตาว ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด 

เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง 
และสร้างความรู้ ความเข้าใจกับชุมชน 

ป่าชุมชนบ้านมอสูง ต าบลวังทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

  
เจ้าหน้าท่ีร่วมกับชุมชนร่วมกัน 
ตรวจสอบแนวเขตป่าชุมชน 

ป่าชุมชนบ้านแม่ตาว ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด 

ประชาสมัพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน 
พร้อมร่วมกันตรวจสอบแนวเขตปา่ชุมชน 

บ้านปากคะยาง ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอศรสีัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย ป่าสงวนแห่งชาติปา่แม่ท่าแพ 

 

 


