












 เอกสารแนบ 

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

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,992,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 2,419,396.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.47 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 

(2.1) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพ้ืนที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวนและ
รายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎร
มีความรู ้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย 12 ครั ้ง ซึ ่งขณะนี้              
มีผลการดำเน ินงานค ิดเป ็นร ้อยละ 58.33 โดยได้ดำเน ินการแล ้ ว เสร ็จ 7 ครั้ ง                         
และยังไม่ดำเนินการ 5 ครั้ง 

(2.2) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย 830,926.29 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 50.18 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 417,000 ไร่ และยังไม่ดำเนินการ 
413,926.29  ไร่ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านงบประมาณ :- งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย          

ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวน ดังนั้น เห็นควรจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ 
และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 

  -  หน่วยงานได้ร ับงบประมาณไม่ต่อเนื ่อง (เป็นงวด) ซึ ่งส่งผลให้การ 
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การปฏิบัติงาน
ขาดความต่อเนื่อง  

(3.2) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
โดยขาดแคลนบุคลากรที่เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการลาดตระเวน
ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ให้มีทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะตำแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้ และตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นตำแหน่ง
เฉพาะด้านที่มีความเก่ียวข้องกับงานลาดตระเวน 

   - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนขาดความรู้ ความเข้าใจในการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนให้มีคุณภาพ
ที่ดียิ่งข้ึน 

     -   เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการสนับสนุน
เจ้าหน้าที ่ที ่ปฏิบัติงานในพื ้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ ่งเป็นการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เจ้าหน้าที่
ย่อมมีความเสี ่ยงสูง ดังนั ้น เพื ่อเป็นการกระตุ ้นและสร้างแรงจูงใจ         
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ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เห็นควรจัดสรรงบประมาณ เบี้ยเลี้ยง
เพ่ิมเติมให้แก่เจ้าหน้าที ่

(3.3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื ่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ     
ต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการลาดตระเวนมีสภาพค่อนข้างชำรุด เนื่องจากมีการ    
ใช้งานยาวนาน ประกอบกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทำให้จำนวน
ยานพาหนะท่ีมีอยู่เดิม ไม่เพียงพอต่อการใช้ในการปฏิบัติงาน 

   - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/
หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื ่องจากครุภัณฑ์ที ่ใช้         
ในการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวน ได้แก่ เครื่องหาพิกัด
ส ัญญานดาวเท ียมแบบพกพา (GPS) คอมพิวเตอร ์  และ 
เครื่องพิมพ์ มีสภาพค่อนข้างชำรุด และไม่เพียงพอต่อหน่วย
ป้องกันและรักษาป่า เห็นควรจัดหาครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยมาทดแทน
ชุดเก่าท่ีเสื่อมสภาพ 

   - ยานพาหนะท่ีได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ 
ซ่ึงยานพาหนะท่ีมีอยู่เดิม ไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เห็นควร
จัดหาพาหนะให้เหมาะสมกับพื ้นที ่ เน ื ่องจากบางพื ้นที่        
เป็นภูเขาสูงชันควรจัดรถจักรยานยนต์วิบาก เพื่อที่จะปฏิบตัิงาน
ได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น 

      (4)  ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
(4.1) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน     

ตามภารกิจ ซึ่งในแต่ละกิจกรรม ในแต่ละภารกิจงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าจะมีฐานข้อมูล
ที่ไม่สอดคล้องกัน จึงทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความยากลำบากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควร 
ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความสอดคล้องและถูกต้อง 
แนวทางการแก้ไข : เลือกใช้ฐานข้อมูลที่มีความสอดคล้อง และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด                   

เพ่ือนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม   
(4.2) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่กำหนด เช่น การกำหนดรูปแบบการลาดตระเวนไม่มีความชัดเจน เห็นควร         
ให้มีการกำหนดรูปแบบการลาดตระเวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพ้ืนที่ 
แนวทางการแก้ไข : กำหนดรูปแบบการรายงานผลการวางแผนการลาดตระเวน รูปแบบ    

การรายงานผลการลาดตระเวน และรูปแบบการรายงานสรุปผลการลาดตระเวน
ให้หน่วยป้องกันรักษาป่า เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วย 

(4.3) เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเข้าปฏิบัตงิาน
ในพื้นที ่ที ่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบของเจ้าหน้าที่ต้องมีความระมัดระวัง       
และต้องมีการประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านก่อนเข้าพ้ืนที่ทุกครั้ง  
แนวทางการแก้ไข : บูรณาการหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดน และทหาร เข้าร่วม                 

การลาดตระเวนในพื้นที ่ที่มีความเสี ่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ         
หมั่นประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจงานด้านป่าไม้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ 
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      (5)  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(1) จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวน เพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  
(2) กำหนดรูปแบบการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้มีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน

เดียวกันทุกพ้ืนที่ 
(3) จัดฝึกอบรมการให้ความรู ้ด ้านการลาดตระเวน และการใช้อุปกรณ์ในการลาดตระเวน               

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
(4) ในพื้นที่เป้าหมายในการลาดตระเวนมีพื้นที ่บางส่วนไม่สามารถดำเนินการลาดตระเวนได้ 

เนื่องจากถูกกำหนดเป็นพ้ืนที่เตรียมการเป็นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสวนพฤกษศาสตร์ 
(6) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 

ลำดับที่ 1 ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 

ลำดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 3 การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร 

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
ประชุมวางแผนการปฏิบตัิงาน ประจำเดือนตุลาคม 

2564 ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี สข.8 (ห้วยลึก) 
ต.ห้วยลึก อ.ควนเนยีง จ.สงขลา 

ประชุมวางแผนการปฏิบตัิงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
2565 ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ปน.2 (ทรายขาว) 

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตาน ี

  
ลาดตระเวนบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน    

ป่าเขาน้ำค้าง และปา่ควนสิเหรง                    
ท้องที ่ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 

ลาดตระเวนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนนา 
ท้องที ่ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตาน ี
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2. กิจกรรมสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 207,200.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 1,480.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.71 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 

(2.1) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 200 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการ
ดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90 โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย    
หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 160 ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 40 ไร่  

(2.2) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และงานติดตามผลการดำเนินงาน   
มีเป้าหมาย 4 ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ 

(2.3)  งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย 200 ไร่ ยังไม่ดำเนินการ 
(2.4) งานสำรวจความพึงพอใจของผู ้เข ้าร่วมโครงการ มีเป้าหมายไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80                

ยังไม่ดำเนินการ 
(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน    

(3.1) ด้านงบประมาณ :- งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เช่น งบดำเนินงานในการดำเนิน
โครงการ ฯ ไม่เพียงพอหรือสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ และที่ได้รับมอบหมาย 
เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น และแปลง
ของเกษตรกรในพ้ืนที่อยู่ห่างไกลกัน 

   - หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ
เป็นงวดทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื ่องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด     
และการเบิกจ่ายไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากยอดเงินที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 

(3.2) ด้านบุคลากร : ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากในพื้นที่ของจังหวัดสงขลามี ๕ อำเภอ 
ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ก็อยู่ในพื้นที่
ดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่มีความกลัวและวิตกกังวลในการเข้าพื้นที่ดังกล่าว     
จึงขอรับการสนับสนุนสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและกำลังใจ 

(3.3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื ่อมสภาพ หร ือชำร ุด และ/หร ือไม ่เพ ียงพอ          
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ไม่มียานพาหนะประจำส่วน ฯ 
ปัจจ ุบ ันรถยนต์ราชการท ี ่ ใช ้ปฏ ิบ ัต ิงานประจำส ่วน  ฯ          
เป็นรถยนต์ราชการที่สนับสนุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ    
ปีต่อปีจากสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ทั ้งนี้รถยนต์ราชการ      
คันดังกล่าวจดทะเบียนเมื ่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ รวมเวลา       
การใช้งาน ๑๔ ปี ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างมาก              
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จึงต้องการให้กรมป่าไม้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
รถยนต์คันใหม่เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส่วน ฯ ต่อไป 

   - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/
หร ือไม ่ เพ ียงพอต ่อการปฏ ิบ ัต ิ งาน  เน ื ่องจากป ัจจ ุบัน
คอมพิวเตอร์ที ่ใช ้ปฏิบัต ิงานประจำส่วนมีแค่ ๒ เครื ่อง          
ซ ึ ่ ง ไม ่ เพ ียงพอต ่อการใช ้งานและอาย ุการใช ้งานของ
คอมพิวเตอร์ทั้ง ๒ เครื่องมีอายุการใช้งานเกือบ ๑๐ ปี ทำให้
ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลงและเสียบ่อย จึงต้องการให้   
กรมป่าไม้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ เพื่อประสิทธิภาพ
ในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น 

      (4)  ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและ
การปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ ่มเป้าหมาย เนื ่องจากโครงการ ฯ ดังกล่าวเป็นโครงการ           
ที่สนับสนุนเงินแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปลูกไม้เศรษฐกิจแบบเต็มพ้ืนที่เป็นลำดับแรก และจำนวนกล้าไม้
ที่ปลูกในพื้นที่ต้องมีอัตราการรอดตายไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ต้นต่อไร่ โดยทางภาคใต้เกษตรกรส่วนใหญ่
ของพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งเกษตรกรมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ   
แต่เนื่องด้วยจำนวนกล้าไม้ที่ปลูกค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่ต้องปลูกร่วมกับพืชเกษตร
อ่ืน ๆ ทำให้เป้าหมายในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน 
แนวทางการแก้ไข : อยากให้มีการเพ่ิมหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ ฯ สำหรับพื้นที่ของเกษตรกร

ที่สนใจปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมไม้ยางพาราและปาล์มน้ำมันหรือพืชเกษตรอ่ืน     
ซึ่งเป็นลักษณะของการปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมพืชเกษตรอื่น ๆ โดยมีการเพ่ิม
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ ฯ คือ ลดจำนวนกล้าไม้ที่ปลูกในพ้ืนที่จากท่ีต้องมี
อัตราการรอดตายไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ต้นต่อไร่ เปลี่ยนแปลงเป็นต้องมีอัตราการ
รอดตายไม่ต่ำกว่า ๕๐ ต้นต่อไร่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม
แนวทางท่ีกรมป่าไม้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ    

(5) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  (5.1) เห็นควรเพิ่มเงินสนับสนุนให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเกษตรกรจะได้         

มีแรงจูงใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น 
  (5.2) เห็นควรให้มีการติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีถัดไป โดยเข้ารับฟัง

ปัญหา ข้อเสนอแนะ และร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตที่ดี  และเป็นกำลังใจ               
ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

  (5.3) เห็นควรให้เกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี สามารถเข้าร่วมโครงการได้       
โดยเกษตรกรต้องไม่เข้าร่วมโครงการอื ่น ๆ ของกรมป่าไม้  และได้ร ับงบประมาณสนับสนุน          
จากกรมป่าไม้หรือหน่วยงานอื่น 
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(6) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 3 การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้

เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย 
(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ                

ณ สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี ๑๓ (สงขลา)               
วันท่ี 3 ธันวาคม 2564 

 

การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ และ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เคยรับสมัครไว้     
ณ สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี ๑๓ (สงขลา)          

วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

  
การประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ ฯ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี ๒๕๖๕               

วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรยีนรู้         
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สวนทรัพย์สีทอง) 

ม.๔ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกร                
ที่ได้ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการสนบัสนุน               

การปลูกไม้เศรษฐกิจ ท้องที่ อ.เทพา จ. สงขลา        
ในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับ สถานท่ีตั้ง ขนาด      

และสภาพความเหมาะสมของที่ดิน 
 

3. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 416,500.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 414,015.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.40 
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(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 
 งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 

มีเป้าหมาย 3,500 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 108.19 โดยได้ดำเนินการงานจัดเตรียม
ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที ่ป่าไม้ถาวรโดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่  
วางแผนลงสู่สภาพพ้ืนที่จริง และดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(3) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
สำรวจป่าไม้ถาวรป่าควนหินเภา  
ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 

สำรวจป่าไม้ถาวรป่าควนหินเภา  
ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 

  

สำรวจป่าไม้ถาวรป่าควนโต๊ะดดุ  
ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 

สำรวจป่าไม้ถาวรป่าควนโต๊ะดดุ  
ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 

4.  กิจกรรมสำรวจการถือครองท่ีดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,152,100.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 2,988,120.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 58 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 
 งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 151 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้      

มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 78.87 โดยได้ดำเนินการงานกำหนดขอบเขตงานที ่จะดำเนินการ           
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดำเนินการ       
แล้วเสร็จ 125 หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 26 หมู่บ้าน งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่        
ป่าสงวนแห่งชาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ 99 หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 52 หมู่บ้าน ส่วนงานรวบรวม
และจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ดำเนินการแล้วเสร็จ 76 หมู่บ้าน 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 49 หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ 26 หมู่บ้าน  
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(3) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  

ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน ม.7 บ.นคิม                     
ต.ท่าชะมวง อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 

สำรวจการครอบครองที่ดินพ้ืนท่ี ม.15                  
บ.คลองกอย อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 

   

สำรวจการครอบครองที่ดินพ้ืนท่ี ม.12                 
บ.ลำลอง ต.นาทว ีอ.นาทวี จ.สงขลา 

สำรวจการครอบครองที่ดินในพ้ืนท่ี ม.10               
บ.ไร่ ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

5. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,908,300.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 1,555,848.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.81 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 
 งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่  มีเป้าหมาย 104 หมู่บ้าน  

ซึ ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 56.88 โดยได้ดำเนินการงานตรวจสอบวิเคราะห์ประเมิน     
สภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ 4 กลุ่ม 
ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของราษฎร ดำเนินการแล้วเสร็จ 81 หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 23 หมู่บ้าน สำหรับงานจัดทำ       
ร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ด ินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ          
77 หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 27 หมู่บ้าน ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/    
สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู ่การปฏิบัติ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที ่ดินของราษฎร/        
จัดระเบียบการใช้ที ่ดิน ตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที ่ดินป่าไม้  อยู่ระหว่างดำเนินการ 54 หมู ่บ้าน         
และยังไม่ดำเนินการ 50 หมู่บ้าน 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน    
      ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน เนื ่องจากพื้นที ่เป้าหมายที่กำหนดมาและห้วงเวลา      
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ในการรายงานผล ส่งผลให้เจ้าหน้าที ่ในส่วนจัดการที ่ดินป่าไม้     
ต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นหลักซ่ึงมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะ
ในการเดินทาง โดยการเดินทางไปราชการแต่ละครั้งจะไปหลายวัน          
เพื ่อปฏิบัติงานพื้นที่เป้าหมายที่อยู ่ละแวกเดียวกันให้แล้วเสร็จ      
แต่เนื่องจากกิจกรรมของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้มีหลายกิจกรรม 
ในขณะที่ยานพาหนะมีจำกัดเพียง 2 คัน จึงต้องมีการวางแผน        
การใช้รถยนต์ราชการร่วมกัน ทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรยานพาหนะ   
จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และอยู่ในกรอบเวลา     
ที่กำหนด 

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือ ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน     
ในส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการปฏิบัติงานด้านข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
รวมถึงคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานเพ่ือจัดทำเอกสารราชการ 
ทั ้งนี ้ ในส่วนจัดการที ่ด ินป่าไม้มีเพียงคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงานเท่านั้น อีกทั้งมีอายุการใช้งานที่นานมากแล้ว หากได้รับ  
การจัดสรรคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 แบบจะช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ด้านข้อมูลต่าง  ๆมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน     

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
(4.1) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน     

ตามภารกิจ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านเป้าหมาย    
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานภาคสนาม แต่บางหน่วยงานขาดข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว เสร็จสิ้นตามแผนการปฏิบัติงาน 
แนวทางการแก้ไข : ประสานงานกับหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ให้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนา 

ฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ซึ ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน       
ให้รวดเร็ว เสร็จสิ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการปฏิบัติงาน 

(4.2) เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เนื่องจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณ 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการ  
ในพ้ืนที่เป้าหมายได้ ต้องประสานผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ 
แนวทางการแก้ไข : ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ต้องประสานผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง   

ทหาร และตำรวจ ก่อนเข้าไปดำเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 

ลำดับที่ 1 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 2 ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื ่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 3 ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน     

ตามภารกิจ 
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(6) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  

ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชนท์ี่ดินของราษฎร 
ท้องที ่ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 

ประชุมชี้แจง/ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ของราษฎร ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 

  

ประชุมชี้แจง/ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ของราษฎร ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สงขลา 

ประชุมชี้แจง/ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ของราษฎร ต.เขาพระ อ.รตัภูมิ จ.สงขลา 

6. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 814,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 305,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.47 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 

(2.1) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพ่ือให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย 10 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 88 โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ            
งานประสานผู ้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้ง       
จดบันทึกข้อตกลงเพื ่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั ้งเครือข่าย ฯ งานรายงานกรมป่าไม้               
เพื ่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า       
และงานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ          
และสมาชิกเกี ่ยวกับเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและ   
รายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็ค           
ให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า   
และงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผล   
การปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 6 หมู่บ้าน 
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(2.2) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 100 กิโลเมตร  
ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 75.50 โดยไดด้ำเนินการแล้วเสร็จ 51 กิโลเมตร 
และอยู่ระหว่างดำเนินการ 49 กิโลเมตร  

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน    
(3.1) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีพื้นที่ที่รับผิดชอบ        

อยู่ ๗ จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา       
ซึ่งได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้ในการปฏิบัติงาน 

(3.2) ปัญหาด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก  
มีพนักงานดับไฟป่าประจำเพียง 5 ท่าน ซึ ่งต้องรับผิดชอบพื้นที่             
7 จังหวัดตอนล่าง 

(3.3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลา ยังไม่มีอาคารสำนักงาน
ถาวร โดยปัจจุบันขอใช้อาคารสำนักงานหลังเก่าของ สจป. 13 
เพ่ือเป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว จึงเห็นควรขอรับการจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างอาคาร ที่ทำการและบ้านพัก เพ่ือให้พร้อม
ต่อการปฏิบัติงานตลอดเวลา 

   - ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
อุปกรณ์สำนักงาน เครื ่องมือ และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า       
ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากกรมป่าไม้  

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
(4.1) เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากพ้ืนที่

ที่รับผิดชอบอยู่ในพ้ืนที่เหตุการณ์ไม่สงบในเขตชายแดนภาคใต้ 
แนวทางการแก้ไข : ควรจัดสรรบุคลากรที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตชายแดน

ภาคใต้ เช่น ผู้ที ่อาศัยในพื้นที่เดิมที่มีความคุ้นชินกับพื้นที่เป็นอย่างดี     
เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

(4.2) การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ในพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่
เป็นป่าพรุ 
แนวทางการแก้ไข : จัดสรรอุปกรณ์ดับไฟป่า โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหามแรงดันสูง 

และสายส่งน้ำแบบดับเพลิง พร้อมหัวฉีดที่ทันสมัย 
(4.3) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิด

ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  เนื่องจาก     
การไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหรือผู้นำชุมชนในการประสานงานในการจัดทำเอกสาร
เกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าที่หมู่บ้านได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
แนวทางการแก้ไข : หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องเข้าประสานงานกับผู้นำชุมชน

ให้มากขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของเครือข่าย ฯ ให้ทราบ
และบรรลุวัตถุประสงค ์



- 12 - 
 

(4.4) สถานการณ์การโรคระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในกลุ่มจังหวัดทางภาคใต้ มีผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้การจัดประชุม,การนัดพบกลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯ และการเก็บเอกสารข้อมูล
ของเครือข่ายต้องใช้ระยะเวลาหลายวันจากแผนที่วางไว้ 
แนวทางการแก้ไข : ให้ประธานเครือข่าย ฯ รวบรวมเอกสารและนำส่งไปรษณีย์ แทนการนัดพบ

กลุ่มสมาชิกเครือข่าย 
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 

ลำดับที่ 1 จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ลำดับที่ 2 ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 3 สถานการณก์ารโรคระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

(6) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  

วันที่ 27 เมษายน 2565 ส่งมอบและตรวจรับงานจดัทำ   
แนวกันไฟ จ.สงขลา ระยะทาง 15 กม. ป่าสงวนแห่งชาติ    
ป่าทุ่งบางนกออก ท้องที่ ต.ควนโส  อ.ควนเนยีง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าทุ่งแพร ท้องที่ ต.ห้วยลึก อ.ควนเนยีง จ.สงขลา 

ตรวจตดิตามการจดัทำแนวกันไฟ ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าทุ่งบางนกออก ท้องที่ ต.ควนโส อ.ควนเนียง 

จ.สงขลา ระยะทาง จำนวน 15 กิโลเมตร 
 

  

จัดทำแนวกันไฟ ป่าสงวนแห่งชาตปิ่าควนพน          
ต.วังใหญ่ อ.นาทวี จ.สงขลา 

ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้แก่เครือข่ายความร่วมมือ  
ในการควบคุมไฟป่า จ.สงขลา จำนวน 10 เครือข่าย 

7. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 600,400.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 501,563.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.54 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 

(2.1) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย 2 ป่าชุมชมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็น
ร ้อยละ 90 โดยได้ดำเน ินการงานแนะนำช ุมชนในการจ ัดทำคำขอจ ัดต ั ้ งป ่าช ุมชน                     
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งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานจัดทำ
แผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานยื ่นคำขอจัดตั้ง          
ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ป่าชุมชน 

(2.2) งานการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย 7 ป่าชุมชน โดยได้ดำเนินการ
คัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำ      
ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการป่าชุมชน และงานยื ่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้/        
ศูนย์ป่าไม้ท้องที ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(2.3) งานการจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย 99 กิโลเมตร/
495 ป้าย ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 60 โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
ชี ้แจง และสร้างความรู ้ความเข้าใจกับชุมชน งานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพ่ือ           
การใช้ประโยชน์ และงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000 และงาน
ติดตั้งป้ายป่าชุมชน อยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนงานจัดทำป้ายป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  

(2.4) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย 2 ป่าชุมชน/10 
กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ
เอกสารคำขอจัดตั ้งป่าชุมชน งานการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน         
1 : 4,000 และ 1 : 50,000 งานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขต  
และลงนามรับรองในแผนที่ งานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่  และงานเจ้าหน้าที่       
ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน

เนื่องจากยานพาหนะในการออกปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ และยานพาหนะ  
ที่ใช้ปฏิบัติงานมีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี 

(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(5) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
ดำเนินการช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดตั้ง
และจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติปา่ชุมชน 

พ.ศ.2562 ณ บ.น้ำหรา ม.6 ต.ทุง่นุ้ย                    
อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

ดำเนินการช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดตั้งและ
จัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ.2562  
ณ บ้านโคกขี้เหล็ก ม.7 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตาน ี
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ดำเนินการจัดทำป้ายแนวเขตป่าชมุชน ต.ท่าประดู่             

ม.4 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา 
ดำเนินการติดตั้งป้ายแนวเขตป่าชุมชน บ.คลองยางแดง      

ม.4 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 
 


