
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุอาคารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

๑. รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ตุลาคม ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน) และการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สผ. ได้จัดส่งแผนปฏิบัติงานและงบประมาณที่ใช้ 
ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ให้ อพ.สธ. พิจารณาความสอดคล้องตามแผนแม่บท อพ.สธ. เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดย
ประกอบด้วย ๙ โครงการ วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๓๐,๗๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ในความรับผิดชอบของ ๓ กอง 
ได้แก่ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม และกองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง อพ.สธ. ได้แจ้งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงานฯ ให้ สผ. ทราบ เมื่อวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ว่า ภาพรวมของหน่วยงานได้ระดับคะแนน B ส่วนผลการพิจารณารายโครงการ มีดังน้ี 
 โครงการท่ีอยู่ในลําดับ B ซึ่ง อพ.สธ. มีข้อพิจารณาว่า เน้ือหารายละเอียดของโครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. แต่อาจขาดรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งน้ี อพ.สธ. สามารถทําหนังสือสนับสนุน
งบประมาณเฉพาะโครงการในลําดับ B เท่าน้ัน มีจํานวน ๖ โครงการ ได้แก่ 

๑. การจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒. การจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ. - สผ. 
๓. การเข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ของ อพ.สธ. 
๔. การดําเนินงานเพ่ือรักษาสิทธ์ิชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
๕. การศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
๖. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทนํ้าตก: นํ้าตกธารารักษ์ ตําบล

มหาวัน อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๒) 
โครงการที่อยู่ในลําดับ C ซึ่ง อพ.สธ. พิจารณาว่า ไม่ได้สนับสนุนและไม่ได้ดําเนินการขอพระราช

วินิจฉัย โดยให้ขึ้นกับการพิจารณาของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี โครงการที่ใช้งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ขอให้ สผ. เจรจากับแหล่งทุนก่อนว่าจะนําโครงการดังกล่าวมาสนองพระราชดําริ 
อพ.สธ. มีจํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ 
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๑. การจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
๒. การจัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะการใช้มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์

พลับพลึงธารอย่างย่ังยืน 
๓. Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable 

Conservation, Restoration and Management of Peat-swamp Ecosystems 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า บางโครงการไม่มีความก้าวหน้าและไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
เน่ืองจาก ใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการว่าจ้างศึกษา ซึ่งกระบวนการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความล่าช้ากว่าในปีที่ผ่านมา มีจํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ 
๑) การจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ๒) การจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้า ๓) การติดตามประเมิน
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ และ ๔) การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งธรรมชาติ 
อันควรอนุรักษ์ประเภทนํ้าตก ซึ่งโครงการที่ ๑ - ๓ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการที่ ๔ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา และได้ยกเลิกโครงการจัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะการ 
ใช้มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์พลับพลึงธารอย่างย่ังยืน เน่ืองจากมีการตัดงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ภายในของ สผ. จึงคงเหลือโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ จํานวน ๘ โครงการ งบประมาณ
๓๒,๐๐๓,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี สผ. มีแนวทางแก้ไขปัญหาความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
โดยจะปรับลดระยะเวลาดําเนินงาน เพ่ือให้ทุกโครงการสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 
๒๕๖๓ และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการดําเนินงาน แต่ยังคงผลผลิตไว้ตามที่เสนอขอ 
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทั้งน้ี ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการฯ จะประสานขอให้  
กอง/กลุ่มงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือจัดทํารายงานผล 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปี ๒๕๖๓ และจัดส่งให้ อพ.สธ. ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
นายพรชัย จุฑามาศ ได้เรียนเพ่ิมเติมว่า อพ.สธ. เน้นการมีส่วนร่วมของ อปท. โดยในอนาคตจะม ี

ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นในระดับตําบลท่ัวประเทศ ตามท่ีแผนการปฏิรูปประเทศกําหนด  
เพ่ือเก็บรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรของท้องถิ่น ซึ่ง อปท. อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย  
มีห น้าที่ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยตรงและมี งบประมาณในการดํา เ นินงาน  
หากบุคคลภายนอกหรือที่ปรึกษาเข้าไปทํางานในพ้ืนที่โดยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนต้ังแต่เริ่มต้น คนใน
ชุมชนก็จะไม่เกิดจิตสํานึกและความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากร ทั้งน้ี แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด  
จะเน้นการทํางานในระดับฐานข้อมูลของท้องถิ่น ซึ่งการเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น จะเป็นประโยชน ์
กับชุมชนในการดําเนินงานต่างๆ ในพ้ืนที่ และยังเป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าในการทํางานของ อปท. อีกด้วย  

มติที่ประชุม 
มอบหมายให้กอง/กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ดําเนินการดังน้ี 
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๑. จัดทําข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เพ่ือยืนยันว่าโครงการ
ที่รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เป็นโครงการที่สนับสนุนการดําเนินงาน
สนองพระราชดําริ อพ.สธ.  

๒. ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒ แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า อพ.สธ. ได้กําหนดให้ สผ. จัดส่งแผนปฏิบัติงาน 

และงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้ประสานกอง/กลุ่มงาน จัดทําข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ี สผ. ได้จัดทําขึ้นโดยคณะทํางานดําเนินงาน  
อพ.สธ. - สผ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติงาน 
และ สผ. ได้จัดส่งแผนปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ อพ.สธ. พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานฯ รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๓๙๓,๕๗๐ บาท อยู่ในความรับผิดชอบของ  
๓ กอง ได้แก่ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  
และกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  

โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จํานวน ๒ โครงการ  
๑. การจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: พัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู ้

เพ่ือยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
๒. การจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้า: การจัดทําแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญของ

ประเทศไทย 
โครงการภายใต้กรอบการสร้างจิตสํานึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จํานวน  

 ๖ โครงการ 
๑. การจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ. - สผ. 
๒. การดําเนินงานเพ่ือรักษาสิทธ์ิชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย

ทางชีวภาพ: ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทํากฎระเบียบ/ข้อบังคับ สําหรับท้องถิ่นนําร่อง 
๓. การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทนํ้าตก: นํ้าตกธารารักษ์ 

ตําบลมหาวัน อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๓) 
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาด้ังเดิมของคนชายโขง จังหวัดอุบลราชธานี 
๕. การอนุรักษ์ทรัพยากร “ดินและป่า” เพ่ือการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน จังหวัดสุรินทร์ 
๖. การเสริมศักยภาพชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ต้นนํ้า อําเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร 
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มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้กอง/กลุ่มงาน

ที่เก่ียวข้องขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และให้ดําเนินงานโดยการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น  
และมีความต่อเน่ืองของการดําเนินงานในระยะยาว เพ่ือได้ผลงานที่สนองพระราชดําริฯ อย่างชัดเจนมากขึ้น 

๒. ให้ สผ. แจ้งรายช่ือตําบลที่เป็นพ้ืนที่โครงการ ให้ อพ.สธ. ทราบ เพ่ือประสานให้ อบต.  
ที่ร่วมสนองพระราชดําริฯ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมาร่วมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ  

๓ การปรับแก้ไขแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ประสานกอง/กลุ่มงานท่ีเก่ียวข้อง พิจารณา
แผนปฏิบัติงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. - สผ.  
ระยะ ๕ ปี เพ่ือปรับแก้ไขโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้นําเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้ปรับแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ สผ. ได้ส่งแผนแม่บทฯ 
ฉบับปรับปรุง ให้ อพ.สธ. เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยแผนแม่บทดังกล่าว มีโครงการรวมท้ังสิ้น ๒๔ โครงการ 
งบประมาณรวม ๒๔๘,๐๖๒,๒๔๒ บาท อยู่ในความรับผิดชอบของ ๕ กอง ได้แก่ กองจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม กองสิ่งแวดล้อม
ชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ และกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย โครงการภายใต้ 
กรอบการดําเนินงานที่ ๒ กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จํานวน ๒ โครงการ และ
กรอบการดําเนินงานที่ ๓ กรอบการสร้างจิตสํานึก กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
จํานวน ๒๒ โครงการ  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบต่อแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี โดยขอให้กอง/กลุ่มงาน ยึดกรอบแผนแม่บทฯ 

เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เห็นผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  


