เอกสารแนบ ๒
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ลําดับ หน่วยงาน

๑

สผ.

ชื่อโครงการ

การจัดทําฐานข้อมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๘,๐๐๐,๐๐๐

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

๗,๘๖๘,๗๐๐ งบปกติ - ระบบคลังข้อมูล
สผ. ทรัพยากรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ
ไทยได้รับการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง และ
เป็นไปตามหลัก
วิชาการและเกณฑ์
สากลปัจจุบัน

ผลการดําเนินงาน

- ใช้เทคนิคการแทนความรู้ด้วยภววิทยา
(ontology) และนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการสอบทานความถูกต้องของการ
จําแนกระบุชนิดพันธุ์ของคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การเชื่อมโยงข้อมูล
การจัดกลุ่มข้อมูลแบบอัตโนมัติและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การสืบค้นข้อมูล
- พัฒนาแพลตฟอร์มและเครื่องมือ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบกึง่ อัตโนมัติ
ที่ทํางานร่วมกับฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
และพัฒนาแพลตฟอร์มพร้อมทัง้ เครื่องมือ
สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ผู้
ที่เกีย่ วข้อง เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญหรือ
นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รบั การ
มอบหมายเข้ามาร่วมตรวจสอบและกํากับ
คุณภาพข้อมูล
- บูรณาการเครือข่าย - ปรับปรุงโครงสร้างคลังข้อมูล และขยาย
คลังข้อมูลที่มขี อ้ มูล เครือข่ายเพื่อการเชื่อมต่อในอนาคต
ความหลากหลายทาง กับหน่วยงานทีม่ ีการดําเนินงานด้านความ
ชีวภาพของประเทศ หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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บุคคล/
หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ

กองจัดการ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ลําดับ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ไทยเพิ่มขึ้นในระบบ
คลังข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ
ไทย

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล
ในคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย โดยการพัฒนา API
เพิ่มเติม เพื่อเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่าง
ฐานข้อมูลสําหรับหน่วยงานที่มขี ้อมูลพร้อม
พร้อมทั้ง เชือ่ มต่อข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกเพิ่มเติม ๔ หน่วยงาน ได้แก่
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
- ระบบคลังข้อมูลฯ - ออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบ
ที่ได้รับการปรับปรุง คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ให้มีประสิทธิภาพใน ประเทศไทยที่มกี ารเชือ่ มต่อข้อมูลเชิงพื้นที่
การรองรับการจัดการ (ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมระบบเพื่อการ
ข้อมูล
เชื่อมโยง การเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่
สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูล แผนที่
เครื่องมือทีใ่ ช้พฒ
ั นา และเครื่องมือสําหรับ
สํารวจข้อมูล) และพัฒนาให้รองรับข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงพื้นที่ ๒
พื้นที่ ได้แก่ อบต. ชุมพล จังหวัดนครนายก
และพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อพ.สธ.
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บุคคล/
หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลําดับ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

๑

สผ.

การจัดทําเว็บไซต์
อพ.สธ. – สผ.



๒

สผ.

การจัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ.



๕๘๐,๐๐๐

๓

สผ.

การดําเนินงานเพื่อ
รักษาสิทธิข์ องชุมชน
ในการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์



๓๐๐,๐๐๐

๐

๐

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์งาน
สนองพระราชดําริ
อพ.สธ. – สผ.

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ

รวบรวมข้อมูลและนําเข้าข้อมูลข่าวสาร
กองจัดการ
กิจกรรมของ อพ.สธ. - สผ. ให้เป็นปัจจุบัน ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
- จัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและ กองจัดการ
ความ
นิทรรศการทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทย
ได้ประโยชน์ ในหัวข้อ “สผ. ร่วมคุ้มครอง หลากหลาย
พืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ คืนสมดุลสู่
ทางชีวภาพ
ทรัพยากรไทย” ในงานประชุมวิชาการ
กลุ่มงาน
และนิทรรศการ ของ อพ.สธ. ภายใต้หวั ข้อ นโยบายและ
หลัก “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้
ยุทธศาสตร์
ประโยชน์” ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
- ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง
จ.นครราชสีมา

๕๖๑,๒๕๐ งบปกติ - เข้าร่วมจัดงาน
สผ. ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ
“ทรัพยากรไทย
ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์” ระหว่าง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
- ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ศูนย์หนองระเวียง
จ.นครราชสีมา
27,530 งบปกติ - การอบรมให้ความรู้ - คัดเลือกพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ กองจัดการ
สผ. ด้านการเข้าถึงและ เข้าใจ เรือ่ ง การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
ความ
แบ่งปันผลประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์จาก
หลากหลาย
ทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น
ทางชีวภาพ
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ลําดับ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

๔

สผ.

การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา

ของประเทศไทย :
การจัดทําแนวทางการ
บริหารจัดการพืน้ ที่ชุ่มน้าํ
ที่มีความสําคัญระหว่าง
ประเทศ (แรมซาร์ไซต์)
ของประเทศไทย

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

แก่ชุมชนท้องถิน่
และอปท.

๘,๐๐๐,๐๐๐

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
- จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การ
ความ
เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปัน
มั่นคง
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ให้กับ
ทาง
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 แห่ง ชีวภาพ
๖,๑๓๒,๑๗๐ งบปกติ - แนวทางการ
- จัดทําแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา กองจัดการ
สผ. บริหารจัดการพืน้ ที่ ที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ความ
หลากหลาย
ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ ที่ครอบคลุมการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู การใช้
ประโยชน์พื้นทีช่ ุ่มน้ํา การสร้างความรู้และ ทางชีวภาพ
ระหว่างประเทศ
(แรมซาร์ไซต์)
การมีส่วนร่วม
กลุ่มงาน
- รายงานแห่งชาติ
- จัดทํารายงานแห่งชาติของอนุสัญญา
ขับเคลื่อน
ของอนุสัญญาว่าด้วย ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ํา ครอบคลุมประเด็นหลัก นโยบายและ
พื้นที่ชุ่มน้ํา
ประกอบด้วย สรุปความคืบหน้าผลการ
กลไก
ดําเนินงานในระดับชาติ ข้อเสนอแนะ
สําหรับการดําเนินงานในอนาคต การ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้เป้าประสงค์
และเป้าหมายภายใต้ Ramsar Strategic
Plan 2016-2024
- ทบทวนทะเบียน - จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยมี
รายนามพื้นที่ชมุ่ น้ํา การพิจารณาเกณฑ์ในการจําแนกพื้นที่ชุ่มน้ํา
หลักเกณฑ์ในการ
ที่มีความสําคัญของประเทศไทย แนวคิด
จัดทําขอบเขต
ในการจัดทําขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้าํ เช่น พื้นที่
มาตรการและกลไก อนุรักษ์บนบก ลุ่มน้ํา ทะเล และอุทยาน
ในการบริหารจัดการ แห่งชาติทางทะเล เป็นต้น ซึ่งมีพื้นที่ชุ่มน้ํา
ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ
พื้นที่ชุ่มน้ํา
ของประเทศไทยที่ปรับปรุงใหม่ ๑๕๗ แห่ง
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ลําดับ หน่วยงาน

๕

สผ.

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี

การติดตามและประเมิน 
สถานภาพความ
หลากหลายทางชีวภาพ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๓,๐๐๐,๐๐๐

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

๒,๓๙๐,๐๐๐ งบปกติ - ผลการศึกษาและ
สผ. ประเมินสถานภาพ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศไทย

- ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายใน
การบริหารจัดการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศไทย
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ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ

มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําของประเทศไทย
๑๐ ข้อ และกลไกการบริหารจัดการพืน้ ที่ชมุ่ น้ํา
ในรูปของกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ําระดับจังหวัด
การขับเคลื่อนด้านงบประมาณ และการ
ติดตามตรวจสอบ
กองจัดการ
- ข้อมูลสถานภาพและสถานการณ์และ
ภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
หลากหลาย
ในภาพรวมของประเทศ ได้แก่
• ระบบนิเวศที่มีความสําคัญของประเทศไทย ทางชีวภาพ
ตามการจัดแบ่งของอนุสัญญาว่าด้วยความ
กลุ่มงาน
หลากหลายทางชีวภาพ ๗ ระบบ (ป่าไม้ ภูเขา นโยบายและ
แห้งแล้งและกึ่งชื้น เกษตร แหล่งน้ําใน
ยุทธศาสตร์
แผ่นดิน ทะเลและชายฝั่ง และเกาะ)
• ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ พืช
สัตว์ และจุลินทรีย์ สถานภาพชนิดพันธุ์พืช
และสัตว์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
ชนิดพันธุ์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
- ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ

ลําดับ หน่วยงาน

๖

๗

สผ.

สผ.

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี

Maximizing Carbon

Sink Capacity and
Conserving
Biodiversity through
Sustainable
Conservation,
Restoration and
Management of Peat
Swamp Ecosystems
การส่งเสริมการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรกั ษ์
ประเภทน้ําตก จังหวัด
ตาก

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๙,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,0๐๐

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

๙,๐๐๐,๐๐๐ กองทุน
สิ่งแวด
ล้อม
โลก
(GEF)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

- ฐานข้อมูล
สถานภาพพื้นทีพ่ รุ
ของประเทศไทย
- ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการพืน้ ที่
พรุในประเทศไทย
ระดับชาติ (NSP)

๒,๘๗๕,๐๐๐ งบปกติ - พื้นที่ต้นแบบในการ
สผ บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วมบนฐาน
ทรัพยากรท้องถิน่
(ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา) ที่เหมาะสม
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บุคคล/
หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ

- ฐานข้อมูลทะเบียนพื้นที่พรุของประเทศ
ไทย และการศึกษาสถานภาพพื้นที่พรุ
ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ รวมทัง้ ขอบเขต
ของพื้นที่พรุทวั่ ประเทศ
- ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการจัดการ
พรุของประเทศไทย โดยกระบวนการ
การมีส่วนร่วม จากการประชุมร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

กองจัดการ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุ่มงาน
ขับเคลื่อน
นโยบาย
และกลไก

- การประชุมหารือการรับฟังความคิดเห็น
และการอบรม ๑๓ ครั้ง ประกอบด้วย
ประชุมหารือแผนปฏิบัติงานโครงการ
ร่วมหน่วยงานในพื้นที่ ประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ชุมชน
ในพื้นที่ และชุมชนที่เกีย่ วข้อง ประชุม
คณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการฯ ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการจัดทําผังและแผนฯ
ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ชุมชนในพื้นที่ และชุมชน
ที่เกีย่ วข้อง และประชุมรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ชุมชน
ในพื้นที่ และชุมชนที่เกีย่ วข้อง

กองจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ
และ
ศิลปกรรม

ลําดับ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

- การมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นต่อการ
รวบรวมและบันทึก
ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น
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- การสํารวจทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา) จํานวน 2 ครัง้
ในฤดูหนาว และฤดูฝน ร่วมกับสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) สํานักบริหารพื้นที่
อนุรกั ษ์ที่ ๑๔ (ตาก) สํานักงานทรัพยากรธรณี
เขต ๑ ลําปาง ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมง
น้ําจืดตาก สํานักงานประมง จ.ตาก ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
(เกษตรที่สูง) จังหวัดตาก องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมหาวัน ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ชุมชนบ้านเจดียโ์ คะ
- การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
และสื่อเผยแพร่ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
การสํารวจทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่
และจัดเก็บพร้อมแสดงผลข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
สําหรับเป็นคลังข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
ของนักเรียนและชุมชนบ้านเจดีย์โคะ และ
จัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาวัน บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ รวมถึง จัดทําสื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ วิดที ัศน์ และแบบจําลองสภาพ
ภูมิศาสตร์ของแหล่งธรรมชาติน้ําตกธารารักษ์

บุคคล/
หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ

ลําดับ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

- ขอบเขตในการใช้
ประโยชน์พื้นทีน่ ้ําตก
และบริเวณโดยรอบที่
เหมาะสมต่อชุมชนและ
ทรัพยากรท้องถิน่
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- การจัดทําผังและแผนการบริหารจัดการ
พื้นที่สิ่งแวดล้อมน้ําตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก อย่างมีส่วนร่วม
ภายใต้หลักการอนุรักษ์ตามแผนแม่บทเพื่อ
การอนุรักษ์ธรรมชาติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การ
ใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งธรรมชาติน้ําตก
ธารารักษ์ และบริเวณเกี่ยวเนือ่ งเป็นไปตาม
ศักยภาพของพืน้ ที่ โดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน วัด โรงเรียน หน่วยงานในพื้นที่ และ
หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งแบ่งเขตการบริหาร
จัดการออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่สงวน
110.01 ไร่ พื้นที่อนุรกั ษ์ 2,995.02 ไร่
และพื้นทีบ่ ริการและการจัดการ 55.65 ไร่
โดยแต่ละพื้นทีม่ ีการกําหนดแผนการบริหาร
จัดการพื้นที่ ๔ ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการพื้นที่สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์พื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน และการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พร้อมระบุ
หน่วยงาน/องค์กรที่เกีย่ วข้อง ระยะเวลา
และงบประมาณในการดําเนินงานให้
สอดคล้องและเหมาะสม

บุคคล/
หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ

ลําดับ หน่วยงาน

๘

สผ.

ชื่อโครงการ

การจัดทําแนวทางและ
ข้อเสนอแนะการใช้
มาตรการจูงใจในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์พลับพลึงธาร
อย่างยัง่ ยืน

รวม

การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน

๐ งบปกติ - แนวทาง และ
- ไม่มีการดําเนินงาน เนื่องจากไม่ได้รับการ
สผ. ข้อเสนอแนะ การใช้ จัดสรรงบประมาณ
มาตรการจูงใจเพื่อ
การอนุรักษ์ คุ้มครอง
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
พลับพลึงธารอย่าง
ยั่งยืน
- ความร่วมมือและ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายและชุมชน
ด้านการจัดเก็บข้อมูล
๓๖,๙๑๐,๐๐๐ ๒๘,๘๕๔,๖๕๐
5,030,000
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บุคคล/
หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ

กองจัดการ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กองบริหาร
กองทุน
สิ่งแวดล้อม

