การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนใหญเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากปที่ผานมา
โดยผลลัพธจากการดําเนินงานในภาพรวมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายในการ
อนุรักษทรัพยากรตามแนวพระราชดําริฯ ภายใตกรอบการใชประโยชน และกรอบการสรางจิตสํานึก ดวย
การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ าเนิ น งานด า นวิ ช าการ พั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศ การ
เสริมสรางและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนาอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน (ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา)
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดพัฒ นาตอยอดการบูรณาการ
ขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ เปนระบบคลังขอมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย (Thailand
Biodiversity Information Facility หรือ TH-BIF) เพื่อใหเปนศูนยขอมูลกลางดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (พืช สัตว และจุลินทรีย) ของประเทศ ที่สามารถจัดเก็บ และเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานต างๆ
รวมถึง อพ.สธ. ไดในอนาคต โดยเผยแพรผานเว็บไซต http://thbif.onep.go.th และมีการพัฒนาเว็บไซต
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารพื้นที่ชุมน้ํ า โดยในรูป แบบ Mobile Site และ Mobile Application เพื่อ
เผยแพรขอมูลสารสนเทศ สถานการณพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทํา
ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญของประเทศแบบมีสวนรวม ซึ่งฐานขอมูล
ดังกลาว สามารถนําไปใชขยายผลใหเกิดประโยชนในวงกวาง เชน นําขอมูลไปสรางองคความรูเพื่อตอยอด
การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และประยุกตใชใหเกิดนวัตกรรมที่เหมาะสม การแบงปนผลประโยชนที่
เปน ธรรม โดยการดําเนิ นงานขางตน ตอบสนองเปาหมายกิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากรตามแผนแมบ ท
อพ.สธ. คือ มีฐานขอมูลทรัพยากรของประเทศ และมีระบบเชื่อมโยงทั่วประเทศ และเพื่อใหฐานทรัพยากร
เปนขอมูลที่นําไปสูการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ
นอกจากนี้ ยั งมีการดําเนิ น งานประสานและเชื่ อมโยงเครือขายเพื่อให เกิดการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับพื้นที่ และชุมชน โดยใน
ป พ.ศ. 2562 มีการดําเนินการใน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดขอนแกน จังหวัด
ระนองและจั งหวั ด พั งงา โดยในจั งหวั ดตาก มี การอนุ รั กษ และรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ ป ระเภทน้ํ าตก
(น้ําตกธารารักษ) ซึ่งไดมีการสํารวจและเก็บรวบรวมฐานทรัพยากรชีวภาพ (พืชปาและสัตวปา) และทรัพยากร
ภูมิปญญาทองถิ่น ทําให ชุมชนไดตระหนั กถึงคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นของตน
สวนที่ ระนองและจังหวัดพังงา มี การดํ าเนิ นโครงการฟ นฟูพลั บพลึ งธาร ซึ่งเป นพืชถิ่นเดียวที่ใกล สู ญ พัน ธุ
พบเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาเทานั้น ซึ่งผลการดําเนินการดังกลาวทําใหทองถิ่นและ
ชุมชนเกิด ความเขาใจในความสํ าคัญ และเรีย นรูวิธี การในการอนุ รักษทรัพยากรในทองถิ่น ซึ่งจะไมเกิด
ผลกระทบเพียงแคระดับชุมชน แตจะสงผลใหเกิดการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ด ว ยเช น กั น นอกจากนั้ น ยั งมี การดํ าเนิ น โครงการส งเสริ ม ศัก ยภาพป าแห งการเรี ย นรู เพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม ในพื้น ที่ปาดอนหนองโจน ป าดงหนองเอียด ป าโคกใหญคําปลากั้ง
จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งมุงเนนการสรางทัศนคติเชิงบวกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําให
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เด็กนักเรียน เยาวชน ผูนําชุมชนและบุคคลทั่วไป ไดมีความรู รัก และตระหนักในความสําคัญของทรัพยากร
โดยเฉพาะนก และพืช พรรณต างๆ ในป าชุ มชน ซึ่งจะกอให เกิด ความยั่ งยื น และการปกป องทรัพ ยากร
ในพื้นที่ และสามารถขยายผลการดําเนินงานในพื้นที่อื่นตอไปได และโครงการเสริมสรางกระบวนการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการฐานทรัพยากร ดิน น้ํา ปา อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ที่ใหความสําคัญ
กับการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ โดยการศึกษาสํารวจทรัพยากรในทองถิ่น ดูแล อนุรักษ และ
ใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรของท อ งถิ่ น อย างยั่ งยื น และใช เป น ข อมู ล ในการวางแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ สามารถ
นํ าความรู ที่ ได ไปขยายผลและต อ ยอดในพื้ น ที่ ต า งๆ ซึ่ งจะเป น ส ว นหนึ่ งในการสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรควบคูกับ การสรางจิ ตสํ านึ กให ชุมชนรวมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ของตนเอง
สําหรับการดําเนิ นงานอื่น ๆ ในกิจกรรมพิเศษสนั บ สนุน การอนุ รักษทรัพยากร ไดแก การพัฒ นา
เครื่องมือ กลไกในการบริห ารจัด การ เชน การจั ดทํากฎหมายด านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เป น
กฎหมายกลางที่บังคับใชในการอนุรักษและบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่เปนระบบและ
มีป ระสิทธิภ าพในบริบทของประเทศไทย การจัด ทํารายงานแหงชาติด านความหลากหลายทางชีวภาพ
ทําใหมีขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานอยางเขมแข็งของทุกภาคสวนของประเทศไทย ในการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนที่ตอบสนองเปาหมายในระดับประเทศและระดับโลก
ซึ่งภาคสวนที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชประโยชนตอยอดในการวางแผนและขยายผลการดําเนินงานและ
บริหารจัดการตอไปใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน โดยการดําเนินงานดังกลาว ทั้งการสรางจิตสํานึก และการ
พัฒนาเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการเปนการดําเนินงานที่ตอบสนองเปาหมายภายใตกรอบการสราง
จิตสํานึก ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร เพื่อใหประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน
นักศึกษา มีความรู ตระหนักในคุณคา ความสําคัญ และประโยชนของทรัพยากร ทั้ง 3 ฐานทรัพยากร รูจัก
การนําไปใชประโยชน ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการ การอนุรักษและใชทรัพยากรของประเทศอยางยั่งยืน
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