














 

NO GIFT POLICY ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม 

เอกสารแนบ 

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

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,997,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 6,844,885.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.24   
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 

(2.1) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวนและ
รายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎร
มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย 12 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 58.33 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ 5 ครั้ง  

(2.2) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย 3,718,933.14 ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 54.29 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2,018,933 ไร่ และยังไม่ดำเนินการ 
1,700,000.14 ไร่  

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
 ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที ่จำเป็นและเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่

ตำแหน่งนิติกร เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ไม่มี
บุคลากรในตำแหน่งนิติกร ที่ดูแลเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อพิพาทต่าง ๆ 
จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการในตำแหน่งนิติกร 

(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่ง

นิติกร  
(5) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  

เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่มส 5 (แมส่ะเรียง) 
ได้ตรวจยึดการแปรรูปไม้ประดู่ บริเวณปา่สงวน

แห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา ท้องที ่บ.แม่ต๊อบเหนือ  
ต.บ้านกาศ อ.แมส่ะเรียง จ.แมฮ่่องสอน 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่มส 4 (แมล่าน้อย) 
ออกตรวจลาดตระเวนในเขตปา่แม่ยวมฝั่งซ้าย  

ท้องที ่บ.แม่แลบ ม.6 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย  
จ.แม่ฮ่องสอน 
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เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่มส 7 (ปางมะผ้า) 
ออกตรวจลาดตระเวนในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าปายฝั่งขวา บ.น้ำฮุ่ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า  

จ.แม่ฮ่องสอน 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่มส 6 (สบเมย) 
ออกตรวจลาดตระเวนในเขตปา่สวงนแห่งชาติ 

ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ป่าห้วยแม่ปาน 
ม.1 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 

2. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 24,750,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

2,700,517.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.91   
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย 4,500 ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ  51.44  
(2.1) งานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีเป้าหมาย 4,500 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ  
(2.2) งานการคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ งานจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ

และคณะทำงานระดับตำบล และงานนำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา 
มีเป้าหมาย 12 โครงการ/ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ  

 (2.3) งานจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืช
แยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร และงานประชุมคณะกรรมการระดับ
อำเภอ เพื ่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ ์ไม้และอื ่น  ๆ มีเป้าหมาย 12 โครงการ/ครั้ง 
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 (2.4) งานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้   
มีเป้าหมาย 12 โครงการ/ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ/ครั้ง และยังอยู่
ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ/ครั้ง 

 (2.5) งานคณะทำงานระดับตำบล สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพ้ืนที่
เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล มีเป้าหมาย 4,500 ไร่ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ 
4,100 ไร่ และยังไม่ดำเนินการ 400 ไร่     

 (2.6) งานจัดหาพันธุ์ไม้ 220 กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย 990,000 กล้า ยังไมด่ำเนินการดำเนินการ 
 (2.7) งานจัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช มีเป้าหมาย 4,500 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 (2.8) งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและจดทะเบียกลุ่มกับทางราชการ มีเป้าหมาย 36 กลุ่ม 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 (2.9) งานการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา มีเป้าหมาย 48 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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(3) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  

จัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
ณ บ.ห้วยแก้ว ต.แมฮ่ี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

สำรวจรังวัด จัดทำแนว และปักหลักแนวเขต 
ณ บ.ใหม่สหสัมพันธ์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

  

ประชาสมัพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ณ บ.เปียงหลวง ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

ประชาสมัพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ณ บ.ทะโพ ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

3. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 344,500.00 บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ  
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 

(2.1) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 100 ไร่ ซึ่งขณะนี้ 
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 40.50 โดยได้ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์รับเกษตร
เข้าร่วมโครงการ งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการแล้วเสร็จ 27 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ไร่ และยังไม่ดำเนินการ 46 ไร่  

(2.2) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย 2 ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ 
(2.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย 100 ไร่ ยังไม่ดำเนินการ 
(2.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ 3 มีเป้าหมาย 100 ไร่ ยังไม่ดำเนินการ 
(2.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ 5 มีเป้าหมาย 100 ไร่ ยังไม่ดำเนินการ 
(2.6) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ยังไม่ดำเนินการ 
(2.7) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย 2 ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากสำนักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่
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ประจำส่วน จำนวน 2 คน และยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังคน ทำให้ปริมาณงาน
ไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งกิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมบำรุงป่า 
กิจกรรมของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และการออกนอกพื้นที่เพื่อติดตามงาน 
ส่งผลให้งานมีมากกว่าเจ้าหน้าที่ จึงต้องการขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการ 2 
ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์งานป่าไม้ ณ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
สถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแพร่ระบาด จึงไม่สามารถ

เข้าพ้ืนที่ได้ 
แนวทางแก้ไข : ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร เช่น จัดประชุมออนไลน์ แต่สามารถจัดประชุม

ได้บางพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านห่างไกล 
(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 

ลำดับที่ 1 จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ลำดับที่ 2 สถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

(5) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
  

  ประชาสัมพันธ์งานป่าไม้ บ.ขุมยวม ต.ขุนยวม  
อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

4. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที ่2 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 416,500.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 408,620.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.11   
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
 งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 

มีเป้าหมาย 3,500 ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95.54 โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล
พื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย 3 ป่า ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานสำรวจตรวจสอบ
ขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรโดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพ้ืนที่จริง และดำเนินการสำรวจ
รังวัด แปลงที่ดินของราษฎร มีเป้าหมาย  3,500 ไร่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 2,980 ไร่ และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 520 ไร่    
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(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน       
(3.1) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากสำนัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีข้าราชการ ตำแหน่ง
ช่างสำรวจ จำนวน 2 คน พนักงานราชการตำแหน่งช่างสำรวจ จำนวน 3 คน 
ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่รับผิดชอบสภาพป่าร้อยละ 86 ของพื้นที่ป่า
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ 3.5 ล้านไร่ โดยข้าราชการ  1 คน 
รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 1 ล้านไร่ โดยงานมีลักษณะตรวจสอบระวางชี้แนวเขต 
และการจัดทำแผนระดับพ้ืนที่ ซึ่งอัตรากำลังคนไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
ปัจจุบัน จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการ ตำแหน่ง
ช่างสำรวจ 4 อัตรา           

- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที ่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน หน่วยงานไม่ได้รับการสนับสนุนอัตรากำลังพนักงานราชการ  
ตำแหน่งนิติกร ที่ดูแลเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อพิพาทต่าง ๆ 
จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการตำแหน่งนิติกร     

(3.2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
สาขาแม่ฮ่องสอน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ปัจจุบันมีรถยนต์
ใช้งานได้ จำนวน 3 คัน ซึ่งเป็นยานพาหนะเสื่อมสภาพ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2549 รวมระยะเวลา 16 ปี จำนวน 1 คัน โดยจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด 7 อำเภอ เป็นพื้นที่ทุรกันดาร และ
บางอำเภอห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 190 - 250 
กิโลเมตร ทำให้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง และ
ส่วนใหญ่เป็นพื ้นที ่สูง ส่งผลให้มีรถยนต์ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานการออกนอกพื ้นที ่ เพื ่อบริการประชาชน ทั ้งนี้
หน่วยงานมีพื้นที่รับผิดชอบสภาพป่าร้อยละ 86 (3.5 ล้านไร่) 
ของพื้นที่ป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์
บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 

(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ลำดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 3 การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่ง

นิติกร 
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(5) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  

สำรวจจดัทำข้อมูลทีด่ินป่าไม้ถาวร บ.แม่สะลาบ  
ต.แม่คง และ บ.แพะคะปวง ต.แมย่วม อ.แม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน พ้ืนท่ีป่าไม้ถาวร บ.ห้วยสลาบ ห้วยบง 

สำรวจจดัทำข้อมูลทีด่ินป่าไม้ถาวร บ.ใหม่ดอนตัน  
ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แมฮ่่องสอน พ้ืนท่ีป่าไม้ถาวร  

ป่าแม่ปายฝั่งขวา แปลงท่ี 2 หมายเลข 10 

  

 

 

 

 

 

 
สำรวจจดัทำข้อมูลทีด่ินป่าไม้ถาวร บ.เมืองน้อย  

ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ป่าไม้ถาวร 
ป่าแม่ปายฝั่งขวา แปลงท่ี 2 หมายเลข 10 

สำรวจจดัทำข้อมูลทีด่ินป่าไม้ถาวร บ.ทุ่งแล้ง ต.แม่คง 
อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน พ้ืนท่ีป่าไม้ถาวร 

บ.ห้วยสลาบ ห้วยบง 

5. กิจกรรมสำรวจการถือครองท่ีดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 580,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 313,783.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.10    
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
 งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 17 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้  

มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 57.65 โดยได้ดำเนินการกำหนดเขตงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุม
ชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 หมู่บ้าน 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 หมู่บ้าน และยังไม่ได้ดำเนินการ 7 หมู่บ้าน  

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากสำนัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีข้าราชการ ตำแหน่ง
ช่างสำรวจ จำนวน 2 คน พนักงานราชการตำแหน่งช่างสำรวจ จำนวน 3 คน 
ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่รับผิดชอบสภาพป่าร้อยละ 86 ของพื้นที่ป่า
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ 3.5 ล้านไร่ โดยข้าราชการ  1 คน 
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รับผิดชอบพ้ืนทีจ่ำนวน 1 ล้านไร่ โดยงานมีลักษณะตรวจสอบระวางชี้แนวเขต, 
การจัดทำแผนระดับพื้นที่ ซึ ่งอัตรากำลังคนไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
ปัจจุบัน จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการ ตำแหน่ง
ช่างสำรวจ 4 อัตรา           

- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที ่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน หน่วยงานไม่ได้รับการสนับสนุนอัตรากำลังพนักงานราชการ
ตำแหน่งนิติกร ที่ดูแลเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อพิพาทต่าง ๆ 
จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการตำแหน่งนิติกร 

(3.2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
สาขาแม่ฮ่องสอน ส่วนจัดการที ่ดินป่าไม้ ปัจจุบันมีรถยนต์  
ใช้งานได้ จำนวน 3 คัน ซ่ึงเป็นยานพาหนะเสื่อมสภาพ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2549 รวมระยะเวลา 16 ปี จำนวน 1 คัน โดยจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด 7 อำเภอ เป็นพื้นที่ทุรกันดาร และ
บางอำเภอห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 190 - 250 
กิโลเมตร ทำให้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง และ 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูง ส่งผลให้มีรถยนต์ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานการออกนอกพื ้นที ่ เพื ่อบริการประชาชน ทั ้งนี้
หน่วยงานมีพื้นที่รับผิดชอบสภาพป่าร้อยละ 86 (3.5 ล้านไร่) 
ของพื้นที่ป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์
บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 

(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ลำดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 3 การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร  

(5)  รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  

สำรวจการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎร บ.ใหม่พัฒนา ม.8  

ต.ท่าผาปุม้ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

สำรวจการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎร บ.ละอางเหนือ ม.7  

ต.ห้วยห้อม อ.แมล่าน้อย จ.แมฮ่่องสอน 
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สำรวจการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎร บ.ตนู ม.4 ต.ห้วยห้อม 

อ.แม่ลาน้อย จ.แมฮ่่องสอน  

สำรวจการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎร บ.สาม ม.3 ต.ห้วยห้อม 

อ.แม่ลาน้อย จ.แมฮ่่องสอน 

6. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,885,400.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 1,254,750.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.68    
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
 งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ มีเป้าหมาย 130 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ 

มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 45.38 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ 4 กลุ่ม  
ทำการตรวจสอบในพ้ืนที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของราษฎรเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่  
เสนอกรมป่าไม้อนุมัต ิดำเนินการแล้วเสร็จ 90 หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 40 หมู่บ้าน ส่วนงานจัดประชุม
ราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานสำรวจ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ 
ยังไม่ดำเนินการ  

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
 (3.1) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 

ตำแหน่งนิติกร เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
ไม่มีบุคลากรในตำแหน่งนิติกร ที่ดูแลเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อพิพาทต่าง ๆ จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลัง ข้าราชการ
ในตำแหน่งนิติกร      

(3.2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
สาขาแม่ฮ่องสอน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ปัจจุบันมีรถยนต์
ใช้งานได้ จำนวน 3 คัน ซึ่งเป็นยานพาหนะเสื่อมสภาพ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2549 รวมระยะเวลา 16 ปี จำนวน 1 คัน โดยจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีทั ้งหมด 7 อำเภอ เป็นพื ้นที ่ทุรกันดาร และ 
บางอำเภอห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 190 - 250 
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กิโลเมตร ทำให้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง และ
ส่วนใหญ่เป็นพื ้นที ่สูง ส่งผลให้มีรถยนต์ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานการออกนอกพื ้นที ่ เพื ่อบริการประชาชน ทั ้งนี้  
หน่วยงานมีพื้นที่รับผิดชอบสภาพป่าร้อยละ 86 (3.5 ล้านไร่) 
ของพื้นที่ป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์
บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 

(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 2 การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่ง

นิติกร 
(6) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  

จัดทำร่างแผน ฯ สำรวจ ประชุมช้ีแจง  
บ.ห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมืองแมฮ่่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน  

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝัง่ขวา 

จัดทำร่างแผน ฯ สำรวจ ประชุมช้ีแจง  
บ.แม่อุมลองหลวง ต.ป่าแป๋ อ.แมส่ะเรียง  

จ.แม่ฮ่องสอน พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

  

 

 

 

 

 

 
จัดทำร่างแผน ฯ สำรวจ ประชุมช้ีแจง  

บ.น้ำฮูผาเสื่อ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แมฮ่่องสอน  
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝัง่ขวา 

จัดทำร่างแผน ฯ สำรวจ ประชุมช้ีแจง  
บ.นาปู่ป้อม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แมฮ่่องสอน 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝัง่ขวา 

7. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,671,600.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 4,486,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.04    
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(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
(2.1) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพ่ือให้สามารถดำเนิน

กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย 80 หมู่บ้าน โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบ
พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ งานประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจดบันทึกข้อตกลงเพ่ือให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง
เครือข่าย ฯ งานรายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือใน
การป้องกันและควบคุมไฟป่า งานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าและรายงานผลการปฏิบัติงาน งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้
หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟ
ป่า และงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(2.2) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 440 กิโลเมตร 
ไดด้ำเนินการเสร็จเรียบร้อย 

(2.3) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย 12 ครั้ง/ปี ซึ ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
58.33 โดยไดด้ำเนินการแล้วเสร็จ 7 ครั้ง/ปี และยังไม่ดำเนินการ 5 ครั้ง/ปี  

(3) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  

การจัดทำแนวกันไฟท้องที ่อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  
จ.แม่ฮ่องสอน ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม ้

เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 กิโลเมตร 

การจัดทำแนวกันไฟในท้องที่ อ.ขุนยวม  
ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไมขุ้นยวม  

จำนวน 20 กิโลเมตร 

  

การจัดฝึกอบรมและประสานความร่วมมมือกับเครือข่ายไฟป่า  
เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่าในท้องที ่จ.แม่ฮ่องสอน 
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8. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,876,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 1,153,310.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.48    
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 

(2.1) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย 2 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการแนะนำชุมชน
ในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอ
จัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

(2.2) งานการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน  มีเป้าหมาย 8 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้  
ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานสร้างความรู้ความเข้าใจ
และแนะนำในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้/ศูนย์ป่าไม้ท้องที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(2.3) การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย 375 กิโลเมตร/
1,875 ป้าย ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจ
กับชุมชน งานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ งานจัดทำแผนที่มาตราส่วน 
1 : 4,000 และ 1 : 50 ,000 งานจัดทำป้ายป่าชุมชน และงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(2.4) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย 2 ป่าชุมชน/
10 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 20 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ
เอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่ 
งานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่  
งานการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000  
งานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที ่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่   
ยังไม่ดำเนินการ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน ส่วนจัดการป่าชุมชน มีภาระกิจงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ โดยวิธีการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม 
การสำรวจจัดเก็บข้อมูล การจัดทำวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ จึงขอรับ
การสนับสนุนอัตรากำลัง พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 

(3.2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ส่วนจัดการป่าชุมชน 
ยังไม่ได้รับการจัดสรรรถยนต์ในการใช้ปฏิบัติราชการออกนอก
พื้นที่ จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
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กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2 ,400 ซีซี ขับเคลื ่อน 4 ล้อ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ 

(4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 2 การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที ่จำเป็นและเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 
(5) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ  
กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน บ.เมืองปอน ม.2  

ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน 

ตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนท่ีแสดงแนวเขต 
ของป่าชุมชน บ.แม่นาจางใต้ ม.7 ต.แม่นาจาง 

 อ.แม่ลาน้อย จ.แมฮ่่องสอน 

  

ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนท่ีแสดงแนวเขต 
ของป่าชุมชน บ.แม่นาจางเหนือ ม.3 ต.แม่นาจาง  

อ.แม่ลาน้อย จ.แมฮ่่องสอน 

ติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน  
บ.แม่หาร ม.4 ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน   

9. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 210,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 210,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100   
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 
 งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย 3 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ 80 โดยได้ดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำ
แบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.1)  งานรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ 
(อน.บ.1) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบ
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แสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.2) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติ
แบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.3) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้  
งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ 
งานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ
การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.1) ที่ได้รับอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.4) ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.5) 
ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ  

(3) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ให้คำแนะนำป่าชุมชนเป้าหมายใหท้ราบวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ไดร้ับจากกรมป่าไม้   

บ.โป่ง ม.1 , บ.ใหม่ ม.2 และ บ.กิ่วหน่อ ม.9  
ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 


