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เอกสารแนบ 

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

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 

1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 7,930,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 3,871,183.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.82 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 

(2.1) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย 12 ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 91.67 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 ครั้ง และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 2 ครั้ง 

(2.2) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย 1,679,200.40 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 98.12 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 1,616,117.27 ไร่ และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 63,083.13 ไร่  

(2.3) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด  มีเป้าหมาย 12 ครั้ง ซึ่งขณะนี้
มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 ครั้ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 4 ครั้ง และยังไม่ด าเนินการ 2 ครั้ง  

(2.4) งานประสานงานเพ่ือสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย 12 ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 54.17 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ครั้ง และยังไม่
ด าเนินการ 5 ครั้ง  

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบด าเนินงาน 

ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ค่าสาธารณูปโภคได้รับงบประมาณน้อยไป 
และงบประมาณถูกตัดลงทุกปี 

(3.2) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตราก าลังในต าแหน่งที่จ าเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น 
นิติกร เนื่องจากงานด้านกฎหมายของส านัก ฯ ล่าช้า ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ด้านกฎหมายที่เชี่ยวชาญ ซึ่งจะต้องปรึกษากับนิติกรของกรมป่าไม้หรือ
อัยการในพ้ืนที ่

   - การขาดแคลนอัตราก าลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ  
การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต จึงท าให้มีเจ้าหน้าที่น้อยลง เนื่องจาก
บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และเสียชีวิต ไม่ได้รับการจัดสรรมาทดแทน 

   - ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมากและใกล้เกษียณอายุราชการ จึงท าให้
ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
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   - ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ
จากส านักหลัก ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ท าให้เจ้าหน้าที่ขาดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจการปฏิบัติงาน 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความ

ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่มี
ที่ท ากินและอาศัยถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่มีความรู้และไม่เข้าใจ ค าว่า “ป่า” คืออะไร 
คิดเพียงแค่ว่าที่ดินที่ตนเองท ากินอยู่นั้นได้รับสิทธิ์ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของตนเอง ซึ่งไม่มีสภาพเป็นป่าแล้ว 
จึงท าให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่  

แนวทางการแก้ไข : ควรท าความเข้าใจ ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง 
เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ล าดับที่ 1 งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 2  การขาดแคลนอัตราก าลังในต าแหน่งที่จ าเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร 
ล าดับที่ 3  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้

เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
(6)  รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
เจ้าหน้าที่หนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไมเ้ขื่องในร่วมกัน 

ออกลาดตระเวน บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก 
ท้องที ่บ.อีต้อม ม.6 ต.สีสุก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

เจ้าหน้าที่หนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไมป้ทุมราชวงศาร่วมกัน
ออกลาดตระเวน บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงค าเดือย 

อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 

  
เจ้าหน้าที่หนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไมป้าติ้วออกลาดตระเวน

พื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับ กอ.รมน. จ.ยโสธร 
เจ้าหน้าที่หนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไมขุ้ขันธ์ร่วมตรวจยึด

จับกมุผู้ต้องหาพร้อมไม้กระยาเลยจ านวน 16 ท/ล ทางดา้นทิศเหนือ 
บ.โคกส าราญ ม.12 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขขุันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
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2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1,111,600.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 22,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.00 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565)  

(2.1) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 
 (2.1.1) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 160 ไร่ 

ซึ่งขณะนี้ม ีผลการด าเนินงานคิด เป ็นร ้อยละ 23.33 โดยได้ด า เน ินการ
ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส าหรับงานส ารวจ/
ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย 
หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด าเนินการแล้วเสร็จ 80 ไร่ และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 80 ไร่  ส่วนงานจัดท าทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่
ด าเนินการ  

 (2.1.2) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการด าเนินโครงการ มีเป้าหมาย 14 ครั้ง 
ยังไม่ด าเนินการ 

 (2.1.3) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท มีเป้าหมาย 
160 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 

 (2.1.4) สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2  ไร่ละ 800 บาท มีเป้าหมาย 
300 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 

 (2.1.5) สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 3 ไร่ละ 700 บาท  มีเป้าหมาย 
800 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 

(2.2) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน  
 (2.2.1) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 410 ไร่ 

ซึ ่งขณะนี ้ม ีผลการด าเน ิน งานคิดเป ็นร ้อยละ 21.22 โดยได ้ด า เน ินการ
ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 230 ไร่ และ
อยู่ระหว่างด าเนินการ 180 ไร่ ส าหรับงานส ารวจ/ตรวจสอบพ้ืนที่เหมาะสมและ
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 230 ไร่ และยังไม่ด าเนินการ 180 ไร่ ส่วนงานจัดท า
ทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ด าเนินการ  

 (2.2.2) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการด าเนินโครงการ มีเป้าหมาย 8 ครั้ง 
ยังไม่ด าเนินการ 
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(3) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

บ.ศรีสุข ม.1 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธาน ี
ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

บ.โนนค้อ ม.7 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ออกตรวจสอบแปลงเกษตรกรโครงการปลูกไม้โตเร็ว 
เพื่ออุตสาหกรรม ทอ้งที่ บ.หนองคู ม.5 ต.ธาตุ อ.วังหิน   

จ.ศรีสะเกษ จ านวน 8 ไร่ 

ตรวจสอบแปลงเกษตรกรโครงการปลกูไม้โตเร็ว 
เพื่ออุตสาหกรรม ทอ้งที ่บ.หนองคู ม.5 ต.ธาตุ อ.วังหิน   

จ.ศรีสะเกษ จ านวน 8 ไร ่    

3. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3,659,100.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 2,460.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07  
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 

(2.1) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 800 ไร่ โดยได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ งานส ารวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและ
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
และงานจัดท าทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(2.2) งานให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการปลูกและบ ารุงต้นไม้ มีเป้าหมาย 16 ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 75 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 ครั้ง และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 8 ครั้ง  

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย 800 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 
(2.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ 3 มีเป้าหมาย 600 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ  
(2.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ 4 มีเป้าหมาย 666 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ 
(2.6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ 5 มีเป้าหมาย 1,085 ไร่ ยังไม่ด าเนินการ  
(2.7) งานส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ยังไม่ด าเนินการ 
(2.8) งานติดตามผลการด าเนินงาน มีเป้าหมาย 16 ครั้ง ยังไม่ด าเนินการ 
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(3) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

 

 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรเข้าร่าวโครงการ 
บ.ก่อดี หมู่ 9 ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

ประชาสัมพันธัรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
บ.ยางขี้นก ม. 1 ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 

 

ตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขนาด และสภาพความเหมาะสมของที่ดิน 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ ฯ ท้องที ่บ.หองจกิ ม.10 ต.เตย  

อ.ม่วงสามสิบ จ.อบุลราชธาน ี

ออกตรวจสอบแปลงเกษตรกรเข้ารว่มโครงการสนับสนุน 
การปลูกไม้เศรษฐกิจ ท้องที่ บ.บวัระรมย์ ม.13 ต.ตองปิด  

อ.น้ าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ จ านวน 5 ไร่ 

4. กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 654,500.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 557,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.11   
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 งานส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 

มีเป้าหมาย 5,500 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 84.80  
(2.1) งานจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจัดท าแผนที่วางแผนก าหนดแปลงส ารวจ และงานจัดประชุม

ชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย 1 ป่า ไดด้ าเนินการเสร็จแล้ว  
(2.2) งานส ารวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผน

ลงสู่สภาพพ้ืนที่จริง และด าเนินการส ารวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร มีเป้าหมาย 5,500 ไร่ 
โดยด าเนินการแล้วเสร็จ 4,107 ไร่ และยังไม่ด าเนินการ 1,393 ไร่  

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะต าแหน่งช่างส ารวจ (พร.) ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ยังขาดความรู้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(GIS) ในการใช้โปรแกรม ArcMap จัดท าข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน 



- 6 - 
 

No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 

 

(3.2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/
หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

   - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะมีอายุการใช้งานมากกว่า 
25 ปี ท าให้กินน้ ามัน 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้
เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผล
หลายประการ อาทิเช่น หลังจากเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการ ฯ แล้ว แต่ราษฎรยังคง
ไม่เข้าใจและกลัวเสียประโยชน์หรือมีผลกระทบ จึงไม่ให้ความร่วมมือ  
แนวทางการแก้ไข : ประสานผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่ราษฎรไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 

เพ่ือประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจกับราษฎรอีกครั้ง  
(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 

ล าดับที่ 1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 2  ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 3  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้

เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
(6) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกับผูน้ าชุมชน/หน่วยงาน 

ในพื้นที่ด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย 
ที่เข้าปฏิบัติงาน 

ท าการรังวัดแปลงที่ดินท ากินของราษฎร 
บ.แซรไปร์ ม.4 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 

  
ท าการรังวัดแปลงที่ดินท ากินของราษฎร 

บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
ท าการรังวัดแปลงที่ดินท ากินของราษฎร 

บ.แซรไปร์ ม.4 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
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5. กิจกรรมส ารวจการถือครองท่ีดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3,412,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 1,015,979.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.78   
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 งานส ารวจการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย 100 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผล

การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 41.50 โดยได้ด าเนินการก าหนดขอบเขตงานที่จะด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานส ารวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดท าข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 35 หมู่บ้าน และยังไม่ด าเนินการ 65 หมู่บ้าน  

(3) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
เนื่องจากฐานข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านไม่เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน/และไม่ถูกต้องตามสภาพภูมิประเทศจริง 
แนวทางการแก้ไข : ประสานผู้น าชุมชนในการน าชี้แนวเขตที่เป็นปัจจุบัน และส ารวจแปลงที่ดินท ากิน

ของราษฎรไปพร้อม ๆ กัน 
(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 

ล าดับที่ 1  ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 

(5)  รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
จัดประชุม/อบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าที ่(ผู้ช่วย GIS ผู้ช่วยส ารวจ) 

ก่อนการปฏิบัติงานจริง 
ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การปฏิบัติงาน 

  
ส ารวจรังวัดแปลงที่ดินท ากินของราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย 

ท้องที่ จ.ศรีสะเกษ 
ตัวอยา่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการส ารวจรังวัดแปลงที่ดินท ากิน 

ของราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย 
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6. กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5,637,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 1,458,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.87     
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 งานจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ มีเป้าหมาย 150 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้

มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50 โดยได้ด าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดท าข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจ าแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ 4 กลุ่ม 
ท าการตรวจสอบในพ้ืนที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนด าเนินการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของราษฎร และงานจัดท าร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการน ามาตรการลงสู่
การปฏิบัติ และงานส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามโครงการจัดระเบียบการ
ใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ด าเนินการ  

(3) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
เนื่องจากฐานข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านไม่เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน/และไม่ถูกต้องตามสภาพภูมิประเทศจริง 
แนวทางการแก้ไข : ประสานผู้น าชุมชนในการน าชี้แนวเขตที่เป็นปัจจุบัน และส ารวจแปลงที่ดินท ากิน

ของราษฎรไปพร้อม ๆ กัน 
(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 

ล าดับที่ 1  ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 

(5) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
ประสานงานกับผู้น าชุมชนในพื้นที่เพื่อนดัหมายเข้าด าเนินการ

ส ารวจรังวัดแปลงที่ดินท ากินในพื้นที่เปา้หมาย 
บ.หนองแหน ม.7 ต.หนองแหน  

อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

ประสานกับผู้น าชุมชนเพือ่นัดหมายเข้าด าเนินการส ารวจรังวัด 
แปลงที่ดินท ากินในพื้นที่ป่าดงปอและดงบังอี่ 

บ.ดงยาง ม.7 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
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ประสานกับผู้น าชุมชนเพือ่นัดหมายเข้าด าเนินการส ารวจรังวัด 

แปลงที่ดินท ากินในพื้นที่ป่าดงปอและดงบังอี่ บ.ห้องแซง 
ม.17 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

จัดเก็บข้อมูลประกอบการด าเนินการส ารวจรังวัด 
แปลงที่ดินท ากินในพื้นที่เป้าหมาย 

บ.ดงยาง ม.7 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

7. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3,885,200.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 3,885,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00     
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 

(2.1) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพ่ือให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย 13 หมู่บ้าน โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบ
พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ  งานประสานผู้น าชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดท าประชาคม พร้อมทั้งจดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบ
ในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ งานรายงานกรมป่าไม้เพื่อด าเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า งานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงท าความเข้าใจ
กับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการด าเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและรายงานผลการปฏิบัติงาน งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือ
ในการควบคุมไฟป่า และงานตรวจติดตามและให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้าน
เครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(2.2) งานจัดท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 680 กิโลเมตร 
ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
 (3.1) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบด าเนินงานไม่เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานในการลานตระเวน
ป้องกันไฟป่า ซึ่งปัจจุบันน้ ามันมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น จึงส่งผลให้การปฏิบัติงาน
มีข้อจ ากัด 

(3.2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/
หรือไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร  และเครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)  
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(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความ
ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากประชาชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่รู้ถึงผลกระทบจากไฟป่าและพิษภัยจากไฟป่าและหมอกควัน  
แนวทางการแก้ไข :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าของชุมชนแต่ละท้องที่

ให้มากขึ้น เพ่ือจะได้ให้เข้าใจถึงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากไฟป่า 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ล าดับที่ 1 งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 2  ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 3  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้

เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
(6) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขมราฐ ท าแนวกันไฟ บ.หนองสิม 

ม.12 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
หน่วยปอ้งกันและพัฒนาป่าไม้เลิงนกทา  

ท าแนวกันไฟพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ
ป่าดงปอ-ดงบังอี่ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

  
หน่วยปอ้งกันและพัฒนาป่าไม้กุดชุม  
ท าแนวกันไฟเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

ป่าโพนงาม-ดงปอ ต.ค าน้ าสร้าง อ.กุดชมุ จ.ยโสธร 

หน่วยปอ้งกันและพัฒนาป่าไม้ชานุมาน  
ท าแนวกันกันไฟเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

ป่าดงค าเดือยแปลงที่ 1 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 
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8. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 7,318,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 4,532,920.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.94 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 

(2.1) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย 4 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
87.50 โดยด าเนินการแนะน าชุมชนในการจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดท าแผน
จัดการป่าชุมชน งานจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดท าแผนที่สังเขป
แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  
3 ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ป่าชุมชน  

(2.2) การส่งเสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย 112 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 86.16 โดยการคัดเลือกพ้ืนที่ในการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 
งานสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะน าในการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดท าแผน
จัดการป่าชุมชน งานจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานยื่นแผนจัดการ
ป่าชุมชน ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้/ศูนย์ป่าไม้ท้องที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 81 ป่าชุมชน 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ 31 ป่าชุมชน  

(2.3) การจัดท าแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย 1,400 กิโลเมตร/ 
7,000 ป้าย ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 61.43 โดยการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน งานรังวัดแนวเขตและแบ่ง
บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ และงานจัดท าแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 1,400 กิโลเมตร ส าหรับงานจัดท าป้ายป่าชุมชน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5,000 ป้าย และอยู่ระหว่างด าเนินการ 2,000 ป้าย ส่วนงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 5,000 ป้าย และยังไม่ด าเนินการ 2,000 ป้าย 

(2.4) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย 4 ป่าชุมชน/
20 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 60 โดยการตรวจสอบเอกสาร
ค าขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน 1 : 4,000 
และ 1 : 50,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 ป่าชุมชน และยังไม่ด าเนินการ 1 ป่าชุมชน 
ส าหรับงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ 
ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 กิโลเมตร 
และยังไม่ด าเนินการ 10 กิโลเมตร ส่วนงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดง
แนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 ป่าชุมชน 

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

การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต จึงต้องการขอเพิ่มอัตราก าลัง
บุคลากรทดแทนต าแหน่งที ่ออกไป ในต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 1 
อัตรา และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 6 อัตรา 

  - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
ได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป่าชุมชน ควรจะมีการจัด
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ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และส่วนกลางควรเดินทางมาจัดคลินิก
ป่าชุมชนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ  

- การขาดแคลนอัตราก าลังในต าแหน่งที่จ าเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ได้แก่ ต าแหน่งนายช่างรังวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนที่ป่าชุมชนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้อย่างถูกต้อง 
จึงขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รังวัด 

(3.2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ที่ออกปฏิบัติงานมีสภาพ
เก่าและทรุดโทรม ซึ่งใช้งานมาไม่น้อยกว่า 20 ปี 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความ

ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป่าชุมชน ท าให้การด าเนินงานของคณะกรรมการป่าชุมชนไม่ทราบอ านาจหน้าที่
ของตนเอง จึงท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในชุมชนและผู้เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้ 

แนวทางการแก้ไข : เจ้าหน้าที่ควรเข้าไปประชาสัมพันธ์ อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจในด้านป่าไม้
ให้บ่อยครั้งหรือตามท่ีชุมชนร้องขอ  

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

จากราชการ หรือเสียชีวิต 
ล าดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้

เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
(6) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปา่ไม้อุบลราชธานี ฝา่ยสง่เสริมการป่าไม้ 

ประสานคณะกรรมการป่าชุมชนเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
และแนะน าในการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน บ.หนองเม็ก 

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

ตรวจสอบพื้นทีก่ารจัดตั้งป่าชุมชน บ.หนองหมากแซว 
ม.13 ต.ศรีส าราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 
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แนวเขต บ.หนองบัว ม.2 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย 

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

แนวเขต บ.ใหม่พัฒนา 
ม.10 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 

  
แผนจัดการปา่ชุมชน บ.หนองศาลา 
ม.2 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

แผนจัดการปา่ชุมชน บ.ค าไฮน้อย 
ม.8 ต.หนองบก อ.เหลา่เสือโกก้ จ.อบุลราชธานี 

9. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3,430,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 3,430,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 
(2) ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) 
 งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย 49 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผล

การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90 โดยได้ด าเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหาร
จัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  งานให้ค าแนะน า สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษา
ให้ชุมชนเป้าหมายจัดท าแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.1) งานรับแบบ
เสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.1) งานรวบรวมจัดท ารายงานตามแบบแสดงรายละเอียด แผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณ (อน.บ.2) เสนอให้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพ่ืออนุมั ติแบบเสนอ
กิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดท าแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.3) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้  งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ 
ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ งานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงิน
อุดหนุน และงานติดตาม ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน าการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบ
เสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.1) ที่ได้รับอนุมัติ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานรายงานผลตามแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.4) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ  และงาน
รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  ฯ (อน.บ.5) ให้กรมป่าไม้ทราบ  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 49 ป่าชุมชน 

 



- 14 - 
 

No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 

 

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

การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต  จึงต้องการขอเพิ่มอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 6 อัตรา และนักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา ทดแทนต าแหน่งที่ออกไป  

(3.2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ที่ออกปฏิบัติงานเก่าทรุดโทรม 
ใช้งานมาไม่น้อยกว่า 20 ปี  

(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก  
ล าดับที่ 1 การขาดแคลนอัตราก าลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออก

จากราชการ หรือเสียชีวิต 
ล าดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

(5) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
การติดตั้งป้าย บ.หนองเม็ก 

ม.4 ต.ห้วยขา่ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 
ตรวจติดตามแผนจัดการป่าชุมชน บ.ตระการ 

ม.6 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาน ี

  
ปรับปรุงซ่อมแซมทางตรวจการณ์ บ.ชาต ิ

ม.7 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อบุลราชธานี 
การลาดตระเวนรักษาป่าชุมชน บ.ชาต ิ

ม.7 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อบุลราชธานี 

 

 

 

 

 


