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รายงานการประชุม 

คณะทํางานดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (อพ.สธ. – สผ.) 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ๒๐๑ อาคารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

เรื่องเพื่อพิจารณา 

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

 ฝายเลขานุการ ไดแจงที่ประชุมใหทราบความเปนมาวา อพ.สธ. ไดจัดทําแผนแมบท อพ.สธ. ทุก  

๕ ป ตั้งแตป ๒๕๓๕ เปนตนมา จนถึงปจจุบัน เปนแผนแมบทปที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  

ซึ่งตามแผนแมบทดังกลาว กําหนดให สผ. อยูในกลุมที่ ๗ กลุมนโยบายในเรื่องของทรัพยากร โดยใหดําเนินงาน

ภายใต ๒ กรอบดําเนินงาน คือ กรอบการใชประโยชน และกรอบการสรางจิตสํานึก ซึ่งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไดมีมติเห็นชอบ 

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

ฝายเลขานุการ ปรับแกไข ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ซึ่งฝายเลขานุการ ไดปรับแกไข (ราง) แผนแมบท 

อพ.สธ. – สผ. ดังกลาวแลวเสร็จ และนําเสนอตอที่ประชุมคณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ.  

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติม  

๑. เพิ่ม กิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. – สผ. ทั้งในสวน

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ไดดําเนินงานแลวเสร็จ และอยูระหวางการดําเนินงาน และในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อให (ราง) แผนแมบท อพ.สธ. – สผ. ครบถวนและสมบูรณ เพิ่ม การดําเนินงาน เชน 

การจัดทําหนังสือเผยแพรดานพื้นที่สีเขียว การจัดทํา info graphics ของพื้นที่สีเขียว รางวัลอาเซียนดาน

สิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน รวมถึง กิจกรรม KM ของ สผ. การประชุมที่เก่ียวของ  

๒. เพิ่ม การดําเนินงานภายใตความริเริ่ม City and Biodiversity Index ซึ่ง สชพ. ไดดําเนินงาน

รวมกับสาธารณรัฐสิงคโปร 

๓. ใหบูรณาการงานตามแผนแมบท อพ.สธ. กับงานตามแผนยุทธศาสตร สผ. และการขอตั้ง

งบประมาณในโครงการที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธควรใชจากงบดําเนินงาน 

๔. เพิ่ม โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) มาบรรจุใน 

(ราง) แผนแมบทฯ 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบแผนแมบท อพ.สธ. – สผ. ระยะ ๕ ปที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) โดยใหฝาย

เลขานุการฯ ปรับปรุงแกไขแผนแมบทตามความเห็นของคณะทํางานใหแลวเสร็จ และเวียนคณะทํางาน 

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

ฝายเลขานุการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ในการ

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไดเห็นชอบในหลักการ ตอ (ราง) แผนปฏิบัติการฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมกิจกรรมดานการบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งฝายเลขานุการ ไดดําเนินการแกไขตามมติที่ประชุม 

แลวเสร็จ 

ประธานคณะทํางานไดใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นวา ควรแกไขตัวเลขในเอกสาร (ราง) 

แผนปฏิบัติการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากตัวเลขโรมัน เปนตัวเลขไทย ระบุลําดับที่ของกรอบ 

และกิจกรรมที่ สผ. รับผิดชอบตามแผนแมบท อพ.สธ. และจัดทําภาพรวมการดําเนินงานตาม (ราง) 

แผนปฏิบัติการฯ กอนการนําเสนอในรายละเอียด 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบแผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยใหฝายเลขานุการ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามความเห็นของคณะทํางาน และเวียนคณะทํางานเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

๓. (ราง) แผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

ฝายเลขานุการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา อพ.สธ. ไดมีหนังสือขอใหหนวยงานรวมสนอง

พระราชดําริ จัดสงแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และโครงการตางๆ ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริฯ 

ประจําป ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให อพ.สธ. พิจารณาความสอดคลองตามแผนแมบท 

อพ.สธ. เพื่อกราบบังคบทูลขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในชวง

เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กอนจะเสนอสํานักงบประมาณเพ่ือขอตั้งงบประมาณประจําป 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น มดีังนี้ 

๑. ใหคณะทํางานพิจารณาเพิ่มเติมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของ โดยการดําเนินงานควรพิจารณา

ในเรื่องของการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน การประโยชนที่จะไปสูประชาชนควบคูดวย 

๒. เว็บไซต อพ.สธ. – สผ. ควรพิจารณาที่ตั้งของโลโก รูปแบบ การนําเสนอ รวมทั้งการบันทึก

จํานวนผูเขาชมเว็บไซต 

๓. ใหกทส. ทบทวนผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา ใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงาน  

มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยให 

ฝายเลขานุการแกไขปรับปรุงตามความเห็นของคณะทํางาน และเวียนคณะทํางานเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

๒. ใหฝายเลขานุการเสนอแผนปฎิบัติการพรอมทั้งรายละเอียดโครงการและแผนปฎิบัติงานพรอม

งบประมาณให อพ.สธ. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พรอมทั้งสงใหฝายแผนงานเพื่อทราบ 


