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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันจันทรที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  

ณ หองประชุม ๒๐๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

๑. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา คณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ.  

ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไดเห็นชอบรูปแบบของกรอบการรายงาน

ความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

คณะทํางานฯ ไดรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน ตามแผน

ปฏิบัติงานฯ ใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมแลวเสร็จ โดยภาพรวมการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว 

มบีางโครงการทีม่ีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และบางโครงการมีการดําเนินงานลาชากวากําหนด  

 ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการสวนใหญ 

ไดรับงบประมาณตามที่ไดตั้งไว และการดําเนินงานตั้งแตตนปงบประมาณถึงปจจุบันเปนไปตามแผน มีเพียง

บางโครงการที่อาจลาชา เนื่องจากเปนโครงการที่วาจางที่ปรึกษา ซึ่งมีกระบวนการวาจางตามพระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เชน โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลทรัพยากร

ชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งไดมีเปดตัวโครงการและประชุมผูเชี่ยวชาญไปแลว และคาดวาภายในสิ้นป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จะไดสถาปตยกรรมคลังขอมูล เพื่อเก็บขอมูลทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเปนการทํางานที่ควบคูกับ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทีม่ีการเก็บทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบธนาคารสิ่งมีชีวิต (biobank)  

มติที่ประชุม เห็นชอบตอรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒. (ราง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา อพ.สธ. ไดกําหนดใหหนวยงานสนอง

พระราชดําริฯ จัดสงแผนปฏิบัติงานฯ ประจําปงบประมาณ ในชวงปลายเดือนสิงหาคม ของทุกป พรอมทั้ง

กําหนดรายละเอียดเบื้องตนของเอกสารขอเสนอโครงการ ประกอบดวย ๑) ชื่อโครงการ ๒) หลักการและ

เหตุผล ๓) วัตถุประสงค ๔) เปาหมาย ๕) หนวยงานที่รับผิดชอบ ๖) สถานที่ดําเนินการ ๗) ระยะเวลาในการ

ดําเนินโครงการ ๘) รูปแบบกิจกรรม ๙) งบประมาณ ๑๐) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และ ๑๑) การประเมินผล 

ซึ่งคณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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ไดพิจารณาเห็นวา การจัดทําแผนปฏิบัติงานฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรมีเกณฑการพิจารณาโครงการ

เบื้องตน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเสนอขอโครงการในแผนปฏิบัติงานฯ ใหมีความ

ครบถวนสมบูรณมากขึ้น โดยจะนําเกณฑการพิจารณาดังกลาว เปน Check list ในการจัดทํารายละเอียดโครงการ 

เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติงานฯ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป นอกจากนี้ คณะทํางานฯ ไดมีขอเสนอแนะ  

ใหผลักดันโครงการภายใตแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. เปนโครงการที่อยูในลําดับความสําคัญสูงของ สผ. และอาจเปน

ลําดับความสําคัญของกระทรวงดวย และเสนอใหมีโครงการในลักษณะที่มีการบูรณาการการทํางานรวมกัน

ระหวางหนวยงานภายใน สผ. เชน การบูรณาการดานการอนุรักษพลับพลึงธาร จ.ระนอง และ จ.พังงา ทั้งนี้ 

คณะทํางานจากกองตางๆ ไดพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยมีโครงการจํานวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๙๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในเบื้องตน ไดมีการยกเลิกโครงการ 

๒ โครงการ ไดแก โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขารวมประชุมระดับโลก เนื่องจากเห็นวาการจัดทํารายงานแหงชาต ิ

จะดําเนินการแลวเสร็จในป ๒๕๖๑ อีกทั้งการจัดทําทาทีและความเห็นของประเทศไทย ในเขารวมประชุมระดับโลก 

จะไมเห็นผลกระทบที่ชัดเจนในระดับพื้นที่ และโครงการติดตามประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ 

เนื่องจากเปนการจัดทําขอมูลสถานภาพชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ในกลุมพืชมีทอลําเลียง ที่กรมอุทยานแหงชาต ิ

สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการไปแลว  

 ฝายเลขานุการฯ ไดเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ใน ๓ ประเด็น ไดแก 

 ๑. การนําเกณฑการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการในเบื้องตน มาใชเปน check list 

ในการจัดทํารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป 

 ๒. ใหกองพิจารณาเสนอโครงการในลักษณะที่มีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง

หนวยงานภายใน สผ. เพื่อใหผลลัพธที่ไดจากโครงการเปนไปตามแผนแมบท อพ.สธ. และสอดคลองกับภารกิจ

ของ สผ. และเปนการทํางานบูรณาการเชิงพืน้ที่ทีช่ัดเจนยิ่งขึ้น  

 ๓. ใหกองทีม่ีโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดเตรียมขอมูล

สําหรับการจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติงานดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามที่ อพ.สธ. 

กําหนดในเบื้องตน และใหนําเสนอคณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. พิจารณากอนนําสง อพ.สธ.  

 มติท่ีประชุม  

 ๑. เห็นชอบในหลักการใหนําเกณฑการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มาใช

จัดลําดับความสําคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเบื้องตน 

และใหคณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ. มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาโครงการที่นําเสนอภายใต

แผนปฏิบัติงานฯ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหเปนไปตามเกณฑดังกลาว 

 ๒. เห็นชอบใหกองที่มีโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดเตรียม

ขอมูลสําหรับการจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติงานดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามที่ 

อพ.สธ. กําหนดในเบื้องตน และใหนําเสนอคณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. พิจารณา กอนนําสงให อพ.สธ. 

ตามกําหนดเวลาตอไป โดยขอใหเสนอโครงการที่ครอบคลุมประเด็นแผนยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูป
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ประเทศ มีการกําหนดพื้นที่เปาหมายไวอยางชัดเจนและเปนพื้นที่สําคัญ รวมทั้ง ใหเปนการทํางานรวมกับ

เครือขาย โดยอาจพิจารณาจากเครือขายที่กองตางๆ มีอยูแลว  

๓. การทบทวน และ/หรือพิจารณาปรับแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ 

- กันยายน ๒๕๖๔) ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 

 ฝายเลขานุการฯ เรียนเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการทบทวนและปรับแผนแมบท  

อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งไดกําหนดใหมีโครงการภายใตกรอบการใชประโยชน 

ในกิจกรรมที่ ๕ ศูนยขอมูลทรัพยากร จํานวน ๒ โครงการ และกรอบการสรางจิตสํานึก ในกิจกรรมที่ ๘ 

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร จํานวน ๑๙ โครงการ งบประมาณรวม ๒๗๗,๘๑๖,๔๐๕ บาท 

โดยจากการประสานกองที่เก่ียวของ ไดมีการขอปรับโครงการภายใตแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลอง

กับสถานการณในปจจุบัน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๖ โครงการ 

เปลี่ยนแปลงเปาหมาย ๒ โครงการ และยกเลิก ๑ โครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ๒ โครงการ และยกเลิก ๒ โครงการ โดยโครงการที่ยกเลิก ไดแก โครงการเตรียมความพรอม 

เพื่อเขารวมประชุมระดับโลก และโครงการติดตามประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ 

 มติท่ีประชุม มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ รับขอสงัเกตของคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการ

ปรับแผนแมบท อพ.สธ. – สผ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน 

อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ และนําสง อพ.สธ. ทราบการทบทวนและปรับ

แผนแมบทฯ ตอไป  

๔. การปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ. 

 ฝายเลขานุการฯ ไดเรียนเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (อพ.สธ. – สผ.)  

ซึ่งมีเลขาธิการ สผ. เปนประธานกรรมการ รองเลขาธิการ สผ. และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.  

เปนรองประธานกรรมการ ผูอํานวยการกองที่เกี่ยวของ จํานวน ๕ คน เปนกรรมการ และผูอํานวยการ 

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกรรมการและเลขานุการ ใหเปนไปตามการ

กําหนดหนวยงานภายในและการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใน สผ. ตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกองใหสอดคลองกัน 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบกับการปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ. 

ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการแจง อพ.สธ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 


