แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ..................
ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดตาก
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดตาก
กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมการปลูกบุกตามแนวทางการอนุรักษ์เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดีย่ วในพื้นที่จังหวัดตาก
วงเงิน 616,500 บาท
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกบุกตามแนวทางการอนุรักษ์เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดีย่ วในพื้นที่จังหวัดตาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์ ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หน่วยดาเนินการ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดตาก
ผู้รับผิดชอบ : นายปัญญารัตน์ รังศิลป์
ตาแหน่ง : ผอ.ทสจ.ตาก
สถานที่ติดต่อ : สนง.ทสจ.ตาก
โทรศัพท์ : 0 5551 1377
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุม่ จังหวัด หรืออื่นๆ )
จังหวัดตากเป็นแหล่งที่มีผลผลิตบุกออกสูต่ ลาดเป็นจานวนมาก และมีนโยบายการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกบุกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว โดยไม่ต้องไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดีย่ ว และนอกจากนี้บุกยังเป็นพืชที่ส่งเสริมให้ปลูกในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากบุกเป็นพืชท้องถิ่นที่ปลูกง่ายให้ผลตอบแทนสูง เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุม้ ค่า เป็นพืชปลูกแซมได้
หลายชนิดพืช เป็นการเปลีย่ นทัศนคติลดการใช้สารเคมีเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ อีกทั้งยังมีผปู้ ลูกจานวนน้อย ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การส่งเสริมการเพาะปลูกบุกจึงมีความสาคัญ การส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตากหันมาปลูกบุกตามแนวทางการอนุรักษ์ จึงเป็นการเสริม
รายได้ของเกษตรกรและแก้ปัญหารบุกรุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน

(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดตากมีพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้เป็นจานวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมแบบปลูกพืช
เชิงเดีย่ ว ทาให้เกิดปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้เป็นจานวนมาก ดังนั้นการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นมาปลูกบุกซึง่ เป็นพืชทดแทนที่ต้องพึ่งพิง
ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นที่ต้องการของตลาดราคาผลผลิตต่อหน่วยสูงกว่าพืชเชิงเดีย่ ว ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน เนื่องในพื้นที่มีปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้เป็นจานวนมาก ประกอบ
กับเกษตรได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตพืชเชิงเดีย่ วในท้องตลาดตกต่า
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมาปลูกบุกตามแนวทางการอนุรักษ์เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดีย่ วในพื้นที่จังหวัดตาก
พื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของจังหวัดตาก
2. เพื่อแก้ปัญหารบุกรุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
3. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก
4. เพื่อเพิ่มให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกบุก
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
(ขยายผลปีที่ 2 )
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2563 สิ้นสุดปี 2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดตาก
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุม่ เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก
(๓.๒) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก

-2(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. มีแปลงตัวอย่างการปลูกบุกและไม้สามอย่างประโยชน์สอี่ ย่างแบบผสมผสานตามแนวทางอนุรักษ์ในพื้นที่ของเกษตรกร
จานวน 3 แห่ง ในท้องที่จังหวัดตาก
2. เกษตรกรได้รับความรูก้ ารส่งเสริมการปลูกบุกตามแนวทางการอนุรักษ์เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดีย่ วในพื้นที่จังหวัดตาก
ไม่น้อยกว่า 150 คน
(๔.๒) ผลผลิต
1. เกษตรกรมีแปลงตัวอย่าง เพื่อศึกษาการปลูกบุก และไม้สามอย่างประโยชน์สอี่ ย่าง แบบผสมผสานตามแนวทางของ
การอนุรักษ์จานวน 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดตาก
2. มีเกษตรกรได้รับความรูก้ ารส่งเสริมการปลูกบุกตามแนวทางการอนุรักษ์เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดีย่ วในพื้นที่จังหวัดตาก
ไม่น้อยกว่า 150 คน
(๔.๓) ผลลัพธ์
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตากมีความรูค้ วามเข้าใจด้านการปลูกบุกตามแนวทางการอนุรักษ์ ลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดีย่ ว มีรายได้เพิ่มขึ้น และ
ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดีย่ ว รายได้เพิ่มขึ้น ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ

กิจกรรมย่อย

ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค. - มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

1. กิจกรรมประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ และให้ความรู้
ประสานงานโครงการ





2. กิจกรรมเพาะขยายพันธุบ์ ุก และจัดทาแปลง
ตัวอย่าง การปลูกบุกและไม้สามอย่างประโยชน์สี่
อย่างแบบผสมผสานตามแนวทางอนุรักษ์ในพื้นที่ของ
เกษตรกร จานวน 2 แห่ง





ก.ค. - ก.ย. 63



3. กิจกรรมอานวยการ ติดตามและประเมินผล
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 616,500 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูใ่ นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

-3 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ ) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ ) ...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครือ่ งมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 ทั้งหมด
 เครือ่ งมือดาเนินการ
 เครือ่ งมือดาเนินการ

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 บางส่วน

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
เกษตรกรกลุม่ เป้าหมายมีการบริหารจัดการกันเองโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผูใ้ ห้คาแนะนา
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

 ไม่มีประสบการณ์

