หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ และนายอําเภอทุกอําเภอ

บัญชีรายชื่อแนบท้าย
ที่ สค 0017.2/ว 9601

ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2561

เรื่อง ขอรับทรำบแผนปฎิบัติงำนและงบประมำณ ในกำรดำเนินงำนสนองพระรำชดำริโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)
ประจำปีงบประมำณ 2563
ที่
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หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนจังหวัดสมุทรสำคร
ที่ทำกำรปกครองจังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนประมงจังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสำคร
สถำนีพัฒนำที่ดินสมุทรสำคร
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสมุทรสำคร
โครงกำรชลประทำนสมุทรสำคร
แขวงทำงหลวงสมุทรสำคร
แขวงทำงหลวงชนบทสมุทรสำคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน
ศูนย์วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีป่ำชำยเลนที่ 2 (สมุทรสำคร)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดสมุทรสำคร (พืชสวน)
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3
อำเภอเมืองสมุทรสำคร
อำเภอกระทุ่มแบน
อำเภอบ้ำนแพ้ว
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร

ผู้รับ

สิ่งที่สงมาดวย 1

สิ่งที่สงมาดวย 2
แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

- ตัวอยาง แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
กลยุทธ์เร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรมหลัก
งบประมาณ

รายละเอียด
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ปลูกต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ และต้นกระทุ่ม
- 500,000.- (ห้าแสนบาทถ้วน)

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

ระบุความสาคัญ จาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการ พร้อมระบุหลักการและเหตุผล
เพื่ อเป็น การสนองพระราชดาริ ในการอนุ รัก ษ์และพัฒ นาพั นธุกรรมพื ช
ของประเทศ ให้ยั่งยืนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทย ที่จะนาไปสู่การอนุรักษ์
พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพย์กรของชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเทศบาลนครอ้อมน้อย
มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๓๐.๔๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ตาบลอ้อมน้อย
เขตอาเภอกระทุ่มแบน จานวน ๑๓ หมู่บ้าน (๒๘ ชุมชน) ปัจจุบันสภาพของพื้นที่
ในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย จะเห็นได้ว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นที่พัก
อาศัย ซึ่งมีการขยายตัวของประชากร และเมืองอุตสาหกรรมสูงมากในแต่ละปี
ประกอบกับเทศบาล มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
อพยพเข้ามาของภาคแรงงาน เป็นจานวนมาก จึงเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
มากมาย เทศบาลจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มโครงการ
ปลูกป่าในเมือง เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ สร้างปอด ในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว
อนึ่ง ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ได้พบพันธุ์พืช คือ ต้นกระทุ่ มบกหรือกระทุ่มใบใหญ่ ในเขตพื้นที่ เทศบาลนคร
อ้อมน้อย และพบต้นกระทุ่มชนิดเดียวกันบริเวณเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
อาเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม ซึ่ งเป็ น พื้ น ที่ เขตติ ดต่ อ กัน จึงสั น นิษ ฐานว่ า
ในอดีตต้นกระทุ่ม อาจเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตเป็นจานวนมากบริเวณพื้นที่
แถบนี้หรืออาจจะเป็นพืชประจาท้องถิ่นแถบนี้
เมื่ อ ได้ ท าการศึ ก ษาพบว่ า ต้ น กระทุ่ ม มี ส รรพคุ ณ ด้ า นยาสมุ น ไพร
สามารถรักษาโรคได้หลากหลายชนิด เทศบาลนครอ้อมน้อยจึงมีความประสงค์
ที่ จ ะอนุ รัก ษ์ พั น ธุ์ ไม้ ชนิ ด นี้ ภายในเขตเทศบาลนครอ้ อ มน้ อ ย ซึ่ ง ต้ น กระทุ่ ม
มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบหรือไม่ผลัดขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงของ
ต้นประมาณ 15-30 เมตร

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.2 เพื่ออนุรักษ์และปลูกรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
3.3 เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
3.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

- ตัวอยาง 4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
4.1 เตรียมสถานที่และเตรียมพันธุไ์ ม้
4.2 ดาเนินการปลูกต้นปลูกต้นมเหสักข์ สักข์สยามมินทร์
และต้นกระทุ่ม ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย

ระยะเวลา 120 วัน
ระยะเวลา 90 วัน

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

จานวนต้นไม้ที่ปลูก/เพิ่มปริมาณพืน้ ที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)
- การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
- การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต
4) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เมืองน่าอยู่อาศัย
5) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ

7. ระยะเวลา

1

8. กิจกรรมย่อยของโครงการ

1. ปลูกต้นมเหสักข์ สักข์สยามมินทร์ และต้นกระทุ่ม ในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย
2. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชน ในพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย เข้าร่วมกิจกรรม
การปลูกต้นมเหสักข์ สักข์สยามมินทร์ และต้นกระทุ่ม

8.1 กิจกรรมย่อยที่ 1
งบประมาณ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี ( 365 วัน )

จานวนเงิน 500,000.- (ห้าแสนบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 1 เตรียมสถานที่ (100,000 บาท)
- ปรับพื้นที่ เช่น ถมดิน พรวนดิน ปรับสภาพดิน
- ระบุตาแหน่งการปลูกต้นไม้
กิจกรรมที่ 2 เตรียมพันธุ์ไม้ (150,000 บาท)
- จัดหาพันธุ์ไม้ต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์ และต้นกระทุ่ม
จานวน 100 ต้น ขนาดความสูง 1.20 เมตร
กิจกรรมที่ 3 ปลูกพันธุ์ไม้ (100,000 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับการปลูก
- ป้ายแสดงรหัสต้นไม้
กิจกรรมที่ 4 ดูแลบารุงรักษาและติดตามการเจริญเติบโตของพันธุไ์ ม้ (100,000 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์กาจัดวัชพืช
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การดูแลบารุงรักษา
- ติดตั้งระบบน้า (สปริงเกอร์)
กิจกรรมที่ 5 ติดตามการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ (50,000 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเจริญเติบโต
1. สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
2. เทศบาลนครอ้อมน้อย

- ตัวอยาง -

1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ ...............
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมหลัก : ปลูกต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ และต้นกระทุ่ม
วงเงิน 500,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์: เร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
หน่วยดาเนินการ : 1. สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
2. เทศบาลนครอ้อมน้อย
ผู้รับผิดชอบ : นายกาพล เหล็งสุดใจ ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชานาญงาน
สถานที่ติดต่อ : เทศบาลนครอ้อมน้อย 234 หมู่ 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ : 085-4425049
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ………………………………………
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
เพื่ อ เป็ น การสนองพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศ ให้ยั่งยืนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทย ที่จะนาไปสู่
การอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ย์ ก รของชาติ อ ย่ า งยั่ งยื น ซึ่ ง เทศบาลนครอ้ อ มน้ อ ยมี เขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ ๓๐.๔๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ตาบลอ้อมน้อย เขตอาเภอกระทุ่มแบน จานวน ๑๓ หมู่บ้าน
(๒๘ ชุมชน) ปัจจุบันสภาพของพื้นที่ในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย จะเห็ นได้ว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมและ
เป็นที่พักอาศัย ซึ่งมีการขยายตัวของประชากร และเมืองอุตสาหกรรมสูงมากในแต่ละปีประกอบกับเทศบาล
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการอพยพเข้ามาของภาคแรงงาน เป็นจานวนมาก จึงเกิดผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย เทศบาลจึงเร่งเห็ นถึงความส าคัญ ด้านสิ่งแวดล้ อม จึงได้ริเริ่มโครงการปลูกป่า
ในเมือง เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ สร้างปอด ในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ
1.ขาดแคลนต้นไม้ โดยเฉพาะการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น (สภาพปัญหา)
2.ชุมชนเมืองขาดพื้นที่สีเขียว (ความต้องการ)
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
ไม่มี
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1) เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(2) เพื่ออนุรักษ์และปลูกรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
(3) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
(4) เพื่ อเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ พั น ธุ์ พื ช ท้ อ งถิ่ น ในเขตพื้ นที่ ต าบลอ้ อมน้ อย อ าเภอกระทุ่ มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่

- ตัวอยาง -

2

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปีงบประมาณ เริ่มต้นปี ต.ค. 2561 สิ้นสุดปี ก.ย. 2562
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
บริเวณที่สาธารณะ ซอยฟาร์มปลา หมู่ที่ 7 ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ............ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครอ้อมน้อย..................................
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ......หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน โรงเรียน วัดและอื่นๆ.........
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560
แผน
ผล*

ปี 2561
แผน

ปี 2562
แผน

- จานวนต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์เพิ่มขึ้น

ต้น

-

-

-

50

- จานวนต้นกระทุ่มเพิ่มขึ้น

ต้น

-

-

-

50

ตารางเมตร

-

-

-

1,160

- พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลฯ เพิ่มขึ้น

ปี 2563
แผน

(4.2) ผลผลิต: 4.2.1 ต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์ จานวน 50 ต้น
4.2.2 ต้นกระทุ่ม จานวน 50 ต้น
4.2.3 พื้นที่สีเขียวบริเวณที่สาธารณะ ซอยฟาร์มปลา หมู่ที่ 7 ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 1,160 ตารางเมตร
(4.3) ผลลัพธ์ : 4.3.1 เทศบาลนครอ้อมน้อยมีพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเพิ่มขึ้น
4.3.2 เทศบาลนครอ้อมน้อยได้ร่วมสนองพระราชดาริปลูกรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่น
4.3.3 ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครอ้อมน้อย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืช
ท้องถิ่นและหายาก
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : .........ไม่มี....................................................................................................................
เชิงลบ : ...........ไม่มี....................................................................................................................
(5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอีย ดกิจกรรมที่จ ะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอและทาเครื่องหมายลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
1. เตรียมสถานที่
2. เตรียมพันธุไ์ ม้
3. ปลูกพันธุ์ไม้
4. ดูแลบารุงรักษา
5. ติดตามการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้

(6) วิธีการดาเนินงาน

ต.ค. - ธ.ค. 61


ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 62 เม.ย. – มิ.ย. 62

ก.ค. – ก.ย. 62






 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา




- ตัวอยาง -
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(7) วงเงินงบประมาณของโครงการจานวน ...500,000..... บาท
(7.1) วงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ
2560
2561
2562
500,000.2563
2564
รวมเงินทั้งสิ้น
500,000.-

เงินนอกงบประมาณ

รวม
500,000.500,000.-

(7.2) วงเงินงบประมาณ แยกรายกิจกรรม
กิจกรรม

งบประมาณ
100,000

กิจกรรมที่ 1 เตรียมสถานที่
- ปรับพื้นที่ เช่น ถมดิน พรวนดิน ปรับสภาพดิน
- ระบุตาแหน่งการปลูกต้นไม้
กิจกรรมที่ 2 เตรียมพันธุ์ไม้
- จัดหาพันธุ์ไม้ตน้ มเหสักข์ – สักสยามินทร์ และต้นกระทุ่ม
จานวน 100 ต้น ขนาดความสูง 1.20 เมตร

150,000

กิจกรรมที่ 3 ปลูกพันธุ์ไม้

100,000

- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับการปลูก
- ป้ายแสดงรหัสต้นไม้

กิจกรรมที่ 4 ดูแลบารุงรักษาและติดตามการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้

100,000

- ค่าวัสดุอุปกรณ์กาจัดวัชพืช
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การดูแลบารุงรักษา
- ติดตั้งระบบน้า (สปริงเกอร์)

กิจกรรมที่ 5 ติดตามการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้

50,000

- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเจริญเติบโต

รวม จานวน .....5........กิจกรรม
(7.3) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ

- ตัวอยาง (8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของแบบรูปรายการที่ใช้) ..............................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของแบบรูปรายการที่ใช้) .........................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 เครือ่ งมือดาเนินการ
 เทคนิคในการบริหารจัดการ

 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ :
1. มีบุคลากรพร้อมจะดูแลบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ในการบารุงรักษา
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด :
ไม่มี
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