












 

No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 
 

เอกสารแนบ 

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

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 2,852,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 1,524,245.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.44 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 

(2.1) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพ้ืนที่รับผิดชอบ งานประสานงานเพ่ือสนับสนุน
ข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และบริการสาธารณะเพ่ือให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
มีเป้าหมาย 12 ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
6 ครั้ง และยังไม่ด าเนินการ 6 ครั้ง  

(2.2) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย 1,037,761.11 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 56.48 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 586,126 ไร่ และยังไม่ด าเนินการ 
451,635.11 ไร่  

(2.3) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด  มีเป้าหมาย 12 ครั้ง ซึ่งขณะนี้
มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 41.67 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 ครั้ง และยังไม่ด าเนินการ 
7 ครั้ง  

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเงินงบประมาณที่หน่วย

ป้องกันรักษาป่าได้รับส่วนมากเป็นเงินที่ใช้ในการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
เช่น หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ลบ.1 (ห้วยหิน) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เป็นเงิน 856,000 บาท ให้ด าเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
จ านวน 7 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 756,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 88.32 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ จึงไม่เพียงพอส าหรับ
ค่าน้ ามันในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

(3.2) ด้านบุคลากร : จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 8 จังหวัด  
มี เนื้ อที่ ป่ าสงวนแห่ งชาติ  จ านวน 14 ป่ า  เนื้ อที่  1 ,581 ,299 ไร่  
ซึ่งมีหน่วยป้องกันรักษาป่าในพ้ืนที่ จ านวน 2 หน่วย มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยป้องกันรักษาป่า จ านวน 22 คน คิดเป็นเจ้าหน้าที่หนึ่งคนดูแลพื้นที่ 
71,877 ไร ่ 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เนื่องจากการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดขัดระเบียบ

และกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูล เช่น กรณีการตรวจสอบพื้นที่
กับส านักงานที่ดิน หากไม่ใช่เจ้าของที่ดินจะไม่สามารถยื่นขอรังวัดที่ดินได้ 
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แนวทางการแก้ไข : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบในคราวเดียวเพื่อลดระยะเวลา  
ในการประสานขอข้อมูล 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ล าดับที่ 1 จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ล าดับที่ 2 งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 3 การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

การให้ค าแนะน าหรือปรึกษาต่าง ๆ  
(6)  รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง  

ป่าม่วงค่อมและปา่ล านารายณ์ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุร ี
ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเพนียด 

ต.วังเพลิง อ.โคกส าโรง จ.ลพบุร ี

  
ตรวจเยี่ยมเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  
บ้านเด่นใหญ่ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชยันาท 

ตรวจยึดด าเนินคดีผู้กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  
อ.โคกส าโรง จ.ลพบุร ี

2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 156,000.00 บาท ซึ่งยังไม่มีผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565)  

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 3 , 4, และ 5 ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ 
30 มิ.ย. 2541 

 (2.1) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 100 ไร่ ซึ่งขณะนี้ 
มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 4.17 โดยงานประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
อยู่ระหว่างด าเนินการ 25 ไร่ อีก 75 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ ส่วนงานส ารวจ/ตรวจสอบพ้ืนที่
เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน   
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ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และงานจัดท าทะเบียน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ด าเนินการ 

 (2.2) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการด าเนินโครงการ มีเป้าหมาย 2 ครั้ง ยังไมด่ าเนินการ 
 (2.3) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 (ไร่) ไร่ละ 1,500 บาท มีเป้าหมาย 100 ไร่ 

ยังไม่ด าเนินการ 
(3) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
เนื่องจากพ้ืนที่เป้าหมายที่ราษฎรครอบครองในปัจจุบัน เป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งได้ใช้พ้ืนที่เป็นที่อยู่
อาศัยและท าการเกษตร โดยปลูกเป็นไม้ผลเต็มพ้ืนที่ 

แนวทางการแก้ไข : ปรับลดพ้ืนที่เป้าหมายกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากราษฎรที่ครอบครองเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ 
ในที่ดิน ซึ่งใช้ พ้ืนที่ เป็นที่อยู่อาศัยและท าการเกษตร จึงขอปรับลดพ้ืนที่
เป้าหมายจาก 100 ไร่ เหลือ 25 ไร่ 

(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ล าดับที่ 1 ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ 
 (5) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
เจ้าหน้าทีว่างแผนการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ ฯ ณ ศูนย์ปา่ไม้สระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 
ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ  

ม.7 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุร ี

3. กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 416,500.00 บาท ยังไมม่ีผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 
 งานส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 

มีเป้าหมาย 3,500 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินงานจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจัดท าแผนที่วางแผนก าหนดแปลงส ารวจ 
งานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน และงานส ารวจตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้
ถาวรโดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพ้ืนที่จริง และด าเนินการส ารวจรังวัดแปลงที่ดิน
ของราษฎรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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 (3) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
จัดประชุมชี้แจงและส ารวจขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ที่ดินท้องที่  

ม.13 บ้านหนองแก่นมะเกลือ ต.เนินขาม  
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 

ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ท้องที ่ม.18 บ้านโป่งก าแพง ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชยันาท 

  
ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินท้องที่ 

ม.13 บ้านหนองแก่นมะเกลือ ต.เนินขาม  
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 

ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ท้องที่ ม.13 บ้านหนองแก่นมะเกลือ ต.เนินขาม  

อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 

4. กิจกรรมส ารวจการถือครองท่ีดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1,671,900.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 712,505.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.62   
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 
 งานส ารวจการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 49 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้  

มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 79.59 โดยได้ด าเนินการก าหนดขอบเขตงานที่จะด าเนินการ และงาน 
จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงานด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานส ารวจ 
การครอบครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดท าข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shape file)  
ในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ด าเนินการแล้วเสร็จ 24 หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างด าเนินการ 25 หมู่บ้าน  
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(3) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
รายงานตัวกบันายอ าเภอแก่งคอย พร้อมชี้แจงแนวทาง 

การปฏิบัติงานส ารวจถอืครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ท้องที่ จ.สระบุรี 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส ารวจแก่ผูช้่วยส ารวจ  
จ านวน 24 คน ณ วัดปิ่นแก้ว ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

  
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส ารวจ ชีแ้จงท าความเข้าใจ 

ให้แก่ชาวบ้าน  ม.11 บ้านเจ็ดคต ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี
ตรวจติดตามงานพร้อมส่งผลงานผู้ช่วยส ารวจ  

จ านวน 25 หมูบ่้าน ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ณ ศาลา  
ม.5 บ้านโป่งกอ้นเส้า ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี

5. กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3,570,100.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 864,760.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.22     
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 
 งานจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ มีเป้าหมาย 95 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ 

มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50 โดยได้ด าเนินงานตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดท าข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจ าแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ 4 กลุ่ม 
ท าการตรวจสอบในพ้ืนที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนด าเนินการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของราษฎร และงานจัดท าร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ   
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการน ามาตรการ 
ลงสู่การปฏิบัติ และงานส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามโครงการจัดระเบียบ
การใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ด าเนินการ  
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 (6) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
ประชุมจัดท าข้อมูลขอบเขตหมู่บา้นจ าแนกขอบเขตตามกลุ่ม

มาตราการ 4 กลุ่ม ฯ บา้นหนองดู่ ต.หนองมะโมง 
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 

ประชุมจัดท าข้อมูลขอบเขตหมู่บา้นจ าแนกขอบเขตตามกลุ่ม
มาตราการ 4 กลุ่ม ฯ บา้นโพธิ์ทอง ม.9 ต.โคกเจริญ 

อ.โคกเจริญ จ.ลพบุร ี

  
ประชุมจัดท าข้อมูลขอบเขตหมู่บา้นจ าแนกขอบเขตตามกลุ่ม
มาตราการ 4 กลุ่ม ฯ บา้นซับม่วง ม.3 ต.บ้านใหม่สามัคคี  

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี

ประชุมจัดท าข้อมูลขอบเขตหมู่บา้นจ าแนกขอบเขตตามกลุ่ม
มาตราการ 4 กลุ่ม ฯ บา้นซับไทร ม.6 ต.ศิลาทิพย์ 

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี

6. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 385,600.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 184,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.82 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 

 (2.1) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย 6 หมู่บ้าน ซึ่งได้ด าเนินงานให้หน่วยงาน
รับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ งานประสานผู้น าชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดท าประชาคม พร้อมทั้งจดบันทึกข้อตกลงเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ งานรายงานกรมป่าไม้เพื่อด าเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า งานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงท าความเข้าใจ
กับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการด าเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและรายงานผลการปฏิบัติงาน งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
ในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือ
ในการควบคุมไฟป่า และงานตรวจติดตามและให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้าน
เครือข่าย ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 



 

- 7 - 

No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 

 (2.2) งานจัดท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 40 กิโลเมตร  
ไดด้ าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 (3) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
     รายงานผลการตรวจสอบการรับแจ้งเหตุ “สายด่วนพิทักษ์ป่า” 
บริเวณริมถนน ทางทิศใต้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง จ.สระบุรี 

    กิจกรรมเน่ืองในวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า  
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลต าบลพุกร่าง  

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

  
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนรว่ม ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่า จังหวัดสระบุรี ณ หอ้งประชุม  
อบต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.สระบุรี 

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนรว่ม ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า จังหวัดสระบุรี ณ หอ้งประชุม  

อบต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี

7. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 498,600.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 275,063.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.17 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) 

(2.1) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย 2 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50 
โดยด าเนินการส าหรับงานแนะน าชุมชนในการจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1 ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ป่าชุมชน ส าหรับงานจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 
งานจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานจัดท าแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขต
และเขตติดต่อ อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 ป่าชุมชน ส่วนงานยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ป่าชุมชน และยังไม่ด าเนินการ 1 ป่าชุมชน 

 (2.2) การจัดท าแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย 86 กิโลเมตร/ 
430 ป้าย ซึ่ งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 73.60 โดยได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนแล้วเสร็จ 82 กิโลเมตร อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 4 กิโลเมตร ส าหรับงานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์  
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ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 45 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างด าเนินการ 41 กิโลเมตร งานจัดท า
แผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 40 กิโลเมตร อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 26 กิโลเมตร และยังไม่ด าเนินการ 20 กิโลเมตร ส่วนงานจัดท าป้ายป่าชุมชน  
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 211 ป้าย อยู่ระหว่างการด าเนินการ 307 ป้าย และยังไม่
ด าเนินการ 43 ป้าย และงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ด าเนินการแล้วเสร็จ 200 ป้าย  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 11 ป้าย และยังไม่ด าเนินการ 350 ป้าย 

(2.3) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย 2 ป่าชุมชน/ 
10 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 20 โดยได้ด าเนินการงานตรวจสอบ
เอกสารค าขอจัดตั้งป่าชุมชน และงานการจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน  
1 : 4,000 และ 1 : 50,000 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ป่าชุมชน และยังไม่ด าเนินการ 
1 ป่าชุมชน ส าหรับงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่และงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ มีเป้าหมาย 10 กิโลเมตร 
โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ 5 กิโลเมตร และยังไม่ด าเนินการ 5 กิโลเมตร ส่วนงานประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ด าเนินการ 

(3) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปา่ไม้อุบลราชธานี ฝา่ยสง่เสริมการป่าไม้ 

ประสานคณะกรรมการป่าชุมชนเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
และแนะน าในการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน บ้านหนองเม็ก 

ม.4 ต.ห้วยขา่ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 

ตรวจสอบพื้นทีก่ารจัดตั้งป่าชุมชน บ้านหนองหมากแซว 
ม.13 ต.ศรีส าราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 

  
แนวเขต บา้นหนองบัว ม.2 ต.หวัเมือง อ.มหาชนะชยั 

99 ไร่ 2 งาน 16 ตรว. ปา้ยแนวเขต 20 ป้าย 
ป้ายอนุรักษ์ 6 ป้าย ป้ายใช้ประโยชน์ 4 ป้าย ระยะทาง 4.4 กม. 

แนวเขต บ้านใหม่พัฒนา 
ม.10 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 
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แผนจัดการปา่ชุมชน บา้นหนองศาลา 

ม.2 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 
แผนจัดการปา่ชุมชน บา้นค าไฮน้อย 

ม.8 ต.หนองบก อ.เหลา่เสือโกก้ จ.อบุลราชธานี 

 


