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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

ณ หองประชุม ๒๐๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๑. (ราง) คําสั่ง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ... / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (อพ.สธ. – สผ.) โดยมอีงคประกอบ 

ไดแก นายนวรัตน ไกรพานนท ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนประธานคณะทํางาน นางเพราพรรณ ทองสม ผูอํานวยการกองประสานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กทส.) เปนรองประธานคณะทํางาน ผูแทนสํานัก/กองที่เกี่ยวของ จํานวน 

๖ คน เปนคณะทํางาน และผูแทน กทส. เปนคณะทํางาน และเปนฝายเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ ในการจัดทํา

แผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการรายป  

ดําเนินงานและติดตามงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามแผน

แมบท อพ.สธ. – สผ. รวมถึงรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานทุก ๖ เดือน และรายงานประจําป

งบประมาณเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ.  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

๒. (ราง) แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(ราง) แผนแมบท อพ.สธ. – สผ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) ไดกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ที่สอดคลองกับแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปที่หก ในกรอบการใชประโยชน 

กิจกรรมที่ ๕ ศูนยขอมูลทรัพยากร และกรอบการสรางจิตสํานึก กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ ซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ภายใตแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

และเปนโครงการที่ดําเนินงานตามภารกิจของ สผ. โดยมรีะยะเวลาดําเนินงาน ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน 

๒๕๖๔) วงเงินงบประมาณรวม ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาสิบหกลานบาทถวน) ดังสรุปไดดังนี้ 

วิสัยทัศน เปนหนวยงานรวมสนองพระราชดําริในการพัฒนาพันธุกรรมพืช และทรัพยากร ธรรมชาติ

ใหเกิดความยั่งยืน และเกิดประโยชนแกมหาชนชาวไทย 
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พันธกิจ 

๑. พัฒนาเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น 

๒. พัฒนาองคความรู และฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  

๓. เสริมสรางความรู ความตระหนักในคุณคา และความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

และภูมิปญญาทองถิ่น 

๔. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคสวนหนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชนทองถิ่น 

๕. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

กรอบการดําเนินงานและกิจกรรม  

๑. กรอบการใชประโยชน  

กิจกรรมที่ ๕  ศูนยขอมูลทรัพยากรชีวภาพ จํานวน ๑ โครงการ ไดแก งานศูนยขอมูลและงาน

ฐานขอมูลงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. (ขอมูลฐานความหลากหลายทางชีวภาพ)  

๒. กรอบการสรางจิตสํานึก 

กิจกรรมท่ี ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร จํานวน ๑๑ โครงการ ไดแก 

๑) จัดทําเว็บไซต อพ.สธ.– สผ. 

๒) ดําเนินงานเพื่อรักษาสิทธิ์ของชุมชนในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

 ๓) เขารวมในการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ของ อพ.สธ. 

๔) จัดทําสื่อใหความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

๕) จัดกิจกรรม และการประชุมวิชาการที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

๖) การจัดการพื้นที่ชุมน้ํา 

๗) ติดตามและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพและจัดทําทะเบียนรายการชนิด

พันธุที่ถูกคุกคาม และรายการชื่อชนิดพันธุในประเทศไทย 

๘) ศึกษา รวบรวม และจัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น และความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณ ี

๙) เตรียมความพรอมเพ่ือเขารวมการประชุมระดับโลกท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑๐) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑๑) สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติเขาขนาบน้ําและแหลงธรรมชาติประเภทน้ําตก 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 

๑. เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. ไดนําเสนอเว็บไซต อพ.สธ. (www.rspg.or.th) ที่แสดงขอมูล

ผลการดําเนินงานของ อพ.สธ. ผลการดําเนินงานของหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ รวมถึงประชาสัมพันธ

ขาวสารและกิจกรรมของ อพ.สธ. รวมทั้งไดใหเสนอแนะตอแผนแมบท อพสธ. – สผ. เพิ่มเติม ดังนี้ 

๑.๑ ขอให สผ. จัดทํา banner อพ.สธ. – สผ. บนหนาเว็บไซตหลักของ สผ. เพื่อประชาสัมพันธ งาน

สนองพระราชดําริอยางชัดเจน โดยหากมีการใชตราสัญลักษณ อพ.สธ. ที่มีพระปรมาภิไธยยอ สธ. ขอใหวางไว
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ดานบนสุดของหนาเว็บไซตหลัก และหากใชตราสัญญลักษณ อพ.สธ. ควบคูกับหนวยงาน ขอใหวาง 

ตราสัญลักษณ อพ.สธ. ในตําแหนงที่สูงกวาของหนวยงาน  

๑.๒ ขอเสนอแนะตอกิจกรรมที่ ๕ ศูนยขอมูลทรัพยากร สผ. ควรมีการจัดทําฐานขอมูล

ทรัพยากรที่เปนงานสนองพระราชดําริของหนวยงานใหแยกสวนจากงานปกติอยางชัดเจน และควรเตรียมความ

พรอมของเครือขายที่เก่ียวของ เพื่อใหการปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการ

เขาถึงและแบงปนประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพเปนประโยชนกับประเทศและชุมชนอยางสูงสุด  

๑.๓. ขอเสนอแนะตอกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร จากแผน

แมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ที่มีประเด็นการมีสวนรวมของชุมชนใน

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งชุมชนตองเขาใจบทบาท และการรักษาสิทธิ์ของชุมชน สผ. 

ในฐานะหนวยงานที่มีองคความรูในเรื่องดังกลาว อาจพิจารณาสนับสนุนการใหความรูและอบรมขอกฎหมาย

เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพใหกับองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่เปน

สมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่น 

๒. การดําเนินงานภายใตกิจกรรมหลักที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร ใน

กิจกรรมยอยการจัดการพื้นที่ชุมน้ําที่มีดําเนินการศึกษาสํารวจ จัดทําขอบเขต และจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา 

และกิจกรรมยอยการศึกษารวบรวมและจัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น และความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณี ซึ่งทั้งสองกิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล จึงควรยายทั้งสองกิจกรรม

ไปอยูภายใตกิจกรรมหลักที่ ๕ ศูนยขอมูลทรัพยากรชีวภาพ  

มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนแมบท อพ.สธ. – สผ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน 

๒๕๖๔)  

๒. มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ปรับแกไข (ราง) แผนแมบท อพ.สธ – สผ. ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ และเสนอคณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ. พิจารณาจัดทําแผนแมบท อพ.สธ. – สผ. 

ใหครบถวนสมบูรณ และสอดคลองกับแผนแมบท อพ.สธ. อีกครั้งหนึ่ง แลวสงใหคณะกรรมการ อพ.สธ. ตอไป 

๓. (ราง) แผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (ราง) แผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปนไปตามกรอบการดําเนินงาน

ตามแผนแมบท อพ.สธ. – สผ. ระยะ ๕ ปที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) และเปนการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ภายใตแผนแมบทบูรณาการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ซึ่งเปนแผนหลักดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศไทย แผนปฎิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ไดกําหนด วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา และ

งบประมาณ ไวชัดเจน โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ –กันยายน ๒๕๖๐) วงเงินงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๒๘๓,๐๐๐ บาท (สองลานสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถวน) โดยใชงบประมาณในการ
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ดําเนินงานจากงบรายจายอื่น และงบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ สผ. มีกิจกรรม 

โดยสรุป ดังนี้  

๑) จัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธ อพ.สธ. – สผ.  

๒) จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุมน้ําโลก  

๓) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ  

๔) จัดทําเอกสารเผยแพรดานความหลากหลายทาง 

๕) จัดทําขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (ทะเบียนรายการสิ่งมีชีวิต กลุมเอคไคโนเดิรม)   

๖) รวมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากลน 

มีใหเห็น”  

๗) จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ.  

๘) จัดตั้งคณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ.  

๙) จัดประชุมคณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ.  

๑๐) จัดทํารายงานแสดงความกาวหนาของการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ อพ.สธ.  

๑๑) จัดทําสรุปรายงานประจําป  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 

ควรเพิ่มกิจกรรมการจัดการพืน้ที่ชุมน้ํา และการดําเนินงานดานการบริหารจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ซึ่งเปนงานที่สําคัญของแผนแมบท อพ.สธ. – สผ. ที่ควรมีการดําเนินงานตั้งแตปแรกของแผนแมบทฯ  

มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ปรับแกไขแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะ พรอมทั้งประสาน

หนวยงานรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการใหแลวเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ

ดําเนินงานให อพ.สธ. ทราบตอไป 


