โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ งบประมาณแผนดิน ในงบประมาณประจําป ๒๕๖๓
กลุม G 7 กลุมนโยบายในเรื่องของทรัพยากร หนวยงานสนองพระราชดําริ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ

F2A5
๑. การจัดทําฐานขอมูลความ
กรอบการใช หลากหลายทางชีวภาพ
ประโยชน
กิจกรรมศูนย
ขอมูลทรัพยากร

๒. การจัดการพื้นที่ชุมน้ํา

งบประมาณ (บาท)

เปาหมาย/วัตถุประสงค

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
2. เพื่อเชื่อมโยงและขยายเครือขายคลังขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศไทย
3. เพื่อนําเขาขอมูลทรัพยากรชีวภาพในระบบคลังขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ใหครอบคลุมอยางนอย ๔๐
จังหวัด
4. เพื่อเผยแพรขอมูลในเว็บไซตกลไกการเผยแพรขอมูล
ขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับการนําขอมูลไป
ตอยอดใชประโยชน

3,000,000 งบปกติ สผ. ขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกตองทันสมัย
ตามหลักสากลและมีเอกภาพ ที่หนวยงานและภาคสวนที่
เกี่ยวของสามารถนําขอมูล องคความรู ไปใชบริหารจัดการ
และการพัฒนาใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมทั้ง การเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ

กลช.

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
2. เพื่อสนับสนุนใหมีการเรียนรูรวมกันในเรื่องความสําคัญ
ของพื้นที่ชุมน้ํา และความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความสําคัญของการดํารงอยูของชุมชนกับการใชทรัพยากรใน
พื้นที่
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสียในการจัดทําแนวทาง/วิธีการในการแกไขปญหา และ
จัดทําแผนปฏิบัติการในพื้นที่
4. เพื่อสราง/ขยายเครือขายพื้นที่ชุมน้ํา
5. เพื่อขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการแรมซารไซตของ
ประเทศไทยและความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
กระบวนการมีสวนรวม

8,000,000 งบปกติ สผ. 1. กระบวนการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางมีสวนรวม และสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
2. แผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่จากกระบวนการมีสวนรวม
ที่สามารถปองกันและแกไขปญหาในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เครือขายพื้นที่ชุมน้ําที่เพิ่มขึ้น
4. ตัวอยาง/บทเรียน สําหรับการดําเนินงานในพื้นที่อื่น

กลช.

๓๗

กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ

F3A8
๓. การจัดทําเว็บไซต อพ.สธ. - สผ.
กรอบการสราง
จิตสํานึก
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ
ทรัพยากร ๔. การเขารวมจัดงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ ของ อพ.สธ.

งบประมาณ (บาท)

เปาหมาย/วัตถุประสงค

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
2. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ.
ของสํานักงานนโยบายฯ

0

ไมใช
เว็บไซต อพ.สธ. - สผ. ที่รวบรวมขอมูลขาวสารการประชุม
งบประมาณ กิจกรรม รวมถึงการดําเนินงานของสํานักงานนโยบายฯ ใน
ฐานะหนวยงานรวมสนองพระราชดําริฯ โดยมีการเชื่อมโยง
กับเว็บไซต อพ.สธ. อยางเปนเอกภาพ เพื่อใหประชาชน
และผูที่สนใจ สามารถเขาถึง และรับทราบขอมูล ขาวสาร
ตางๆ

กลช.

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
2. เพื่อสนับสนุนและเขารวมในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ในหัวขอ “ทรัพยากรไทย: ชาวบานไทยได
ประโยชน”
3. เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของสํานักงานนโยบายฯ ที่
เกี่ยวของกับคลังขอมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

500,000 งบปกติ สผ. ผูเขาชมนิทรรศการ ไดรับความรู ความเขาใจ และตระหนัก
ถึงคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรชีวภาพของประเทศ
ไทย และมีสวนรวมในการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ตามหัวขอนิทรรศการ
“ทรัพยากรไทย: ชาวบานไทยไดประโยชน”

กลช.

30๐,๐๐๐ งบปกติ สผ. 1. หนวยงานมีความรู ความเขาใจ และความตระหนัก ใน
บทบาทที่สําคัญในการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และไดรับการแบงปน
ผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม
2. ความเชื่อมโยงการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษและ
ใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ กับ อพ.สธ. ในฐานะ
หนวยงานรวมสนองพระราชดําริฯ

กลช.

๕. การดําเนินงานเพื่อรักษาสิทธิ์ชุมชน 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง โดยการสรางความตระหนัก
และองคความรูใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
คุมครองทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักใน
บทบาทของตน และมีสวนรวมในการบริหารจัดการสามารถ
ปกปองสิทธิ์ของตนเองได

๓๗

กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ

F3A8
๖. การศึกษาและประเมินสถานภาพ
กรอบการสราง ความหลากหลายทางชีวภาพของ
จิตสํานึก ประเทศไทย
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ
ทรัพยากร

7. การอนุรักษสิ่งแวดลอมแหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทน้ําตก:
น้ําตกธารารักษ ตําบลมหาวัน อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๒)

งบประมาณ (บาท)

เปาหมาย/วัตถุประสงค
1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
2. เพื่อศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทาง
ชีวภาพในภาพรวมของประเทศ สําหรับใชเปนขอมูลอางอิง
ทางวิชาการ การสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการ
พิจารณาดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ
3. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงกลไก มาตรการ
อนุรักษ คุมครอง ฟนฟู ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
และระบบนิเวศ บนพื้นฐานของขอมูลทางวิทยาศาสตร
รวมทั้งการเสริมสรางความตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
4. เพื่อใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ. สธ.)
3. เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถิ่นใหยั่งยืน
4. เพื่อเปนพื้นที่ตนแบบในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
อยางมีสวนรวมบนฐานทรัพยากรทองถิ่นที่ยั่งยืน

๓๗

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ

3,000,000 งบปกติ สผ. 1. หนวยงาน และภาคสวนที่เกี่ยวของ สามารถใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและแผน รวมถึงกลไก
มาตรการในการอนุรักษ ปกปอง คุมครอง ฟนฟูชนิดพันธุ
พันธุกรรม และระบบนิเวศ สามารถกําหนดลําดับ
ความสําคัญของชนิดพันธุ พันธุกรรม ระบบนิเวศ ที่จะ
ดําเนินการสงเสริม สรางความตระหนัก และฟนฟู
2. นักวิชาการ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ใชเปนขอมูล
อางอิงทางวิชาการ
3. เชื่อมโยงขอมูลกับเว็บไซต อพ.สธ. ในฐานะหนวยงาน
รวมสนองพระราชดําริฯ

กลช.

900,000 งบปกติ สผ. 1. เปนชุมชนตนแบบในการดูแลรักษาคุณคาของพื้นที่ และ
ฐานทรัพยากรทองถิ่นโดยรวม ผานการพิจารณาอยาง
รอบคอบ ทั้งในสวนกายภาพ ชีวภาพ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
วิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปญญา รวมถึงผูคนที่จะตองดูแลมรดก
ฐานทรัพยากรทองถิ่นที่ยั่งยืน ภายใตหลักความพอเพียง
และพอดี
2. การมีสวนรวมบนพื้นฐานการดําเนินงานการสื่อสาร รับรู
และความเขาใจรวมกัน ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม
ภาคราชการและเอกชน โดยเฉพาะนักเรียน เยาวชน และ
หนวยงานระดับพื้นที่ ซึ่งมีความจําเปนตอการขับเคลื่อน
การศึกษาวิจัย และการใชประโยชนตอฐานทรัพยากร
ทองถิ่น จะเปนประโยชนตอการอนุรักษและพัฒนาฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นอยางเหมาะสม สามารถดํารงคุณคาที่
สําคัญของชาติพรอมไปถึงการใชประโยชนอยางยั่งยืน

กธศ.

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ

F3A8
กรอบการสราง
จิตสํานึก
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ
ทรัพยากร

8. การจัดทําแนวทางและขอเสนอแนะ
การใชมาตรการจูงใจในการอนุรักษ
ฟนฟู และใชประโยชนพลับพลึงธาร
อยางยั่งยืน

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
๒. เพื่อจัดทํา พัฒนาแนวทาง และขอเสนอแนะการใช
มาตรการจูงใจเพื่อการอนุรักษ คุมครอง ฟนฟู
และใชประโยชนพลับพลึงธารอยางยั่งยืนที่เหมาะสมกับทุก
ภาคสวน
๓. เสริมสรางความรวมมือ พัฒนาศักยภาพเครือขายและ
ชุมชนดานการจัดเก็บขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับพลับพลึงธารในพื้นที่จังหวัดระนองและพังงา อยาง
เปนระบบและเชื่อมโยง
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยการเรียนรู
พลับพลึงธารในพื้นที่จังหวัดระนองและพังงา

9. Maximizing Carbon Sink
Capacity and Conserving
Biodiversity through Sustainable
Conservation, Restoration and
Management of Peat Swamp
Ecosystems

๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
๒. เพื่อสงวน รักษา และฟนฟูพื้นที่พรุ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การดูดซับ กักเก็บคารบอน และเปนแหลงอาศัยของพันธุพืช
และสัตวที่สําคัญในระดับโลกรวมทั้งเปนแหลงใหบริการทาง
นิเวศเพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
๓. เพื่อจัดทําฐานขอมูลและทะเบียนพื้นที่พรุของประเทศไทย
๔. เพื่อจัดทํายุทธศาสตร กลไก และมาตรการจัดการพรุของ
ประเทศไทยโดยกระบวนการมีสวนรวม

รวม ๙ โครงการ

เปาหมาย/วัตถุประสงค

งบประมาณ

5,030,000 งบปกติ สผ. 1. ภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ มีแนวทางและขอเสนอแนะ
การใชมาตรการจูงใจที่สามารถนําไปใชเปนกรอบในการ
ขับเคลื่อน ผลักดัน หรือพัฒนาตอยอดการดําเนินงานเพื่อ
การอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนพลับพลึงธารอยางยั่งยืน
ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
2. จังหวัดระนองและพังงา มีขอมูลพลับพลึงธาร พรอม
แผนที่ สถานการณของพลับพลึงธารในอดีตจนถึงปจจุบัน
รายงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับพลับพลึงธาร รวมถึง
มาตรการ แนวทาง และขอเสนอแนะ เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู
และใชประโยชนพลับพลึงธารอยางยั่งยืน ฯลฯ ที่ไดรับการ
จัดเก็บอยางเปนระบบ มีความเชื่อมโยง ทันสมัยและ
สามารถเขาถึงไดงาย
3. เครือขาย ชมรม กลุมอนุรักษพลับพลึงธาร ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดานการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
พลับพลึงธารอยงยั่งยืน รวมถึงมีเครื่องมือในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ความ
ตระหนักในคุณคา ความสําคัญ ตลอดจนการดําเนินงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม
10,000,000 งบกองทุน เปนขอมูลและแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ให
สิ่งแวดลอม สามารถอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
โลก
ชีวภาพไดอยางยั่งยืน โดยปองกันปญหาไฟไหมในพื้นที่พรุ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ศึกษาคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพการกักเก็บคารบอนในพรุ เพื่อปองกันและ
บรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

30,730,000

๓๗

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ
กลช.
กบก.

กลช.

กิจกรรมที่
หมายเหตุ

ชื่อโครงการ
กลช.
กธศ.
กบก.

งบประมาณ (บาท)

เปาหมาย/วัตถุประสงค
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
กองจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดลอม

๓๗

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ

