
 

รายงานการประชุม 

คณะทํางานดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (อพ.สธ. – สผ.) 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ณ หองประชุม ๒๐๒ อาคารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

๑. กรอบการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ฝายเลขานุการฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา แผนแมบท อพ.สธ. – สผ.ไดกําหนดโครงการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตกรอบการดําเนินงานที่ ๒ การใชประโยชน ในกิจกรรมที่ ๕ ศูนยขอมูล

ทรัพยากร จํานวน ๒ โครงการ และกรอบการดําเนินงานที่ ๓ การสรางจิตสํานึก ในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรม

พิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร จํานวน ๑๗ โครงการ งบประมาณรวม ๙๑,๔๕๖,๗๐๗ บาท โดย 

ฝายเลขานุการฯ ไดนําแผนแมบทฯ และแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

เปนกรอบการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งรูปแบบของกรอบการรายงานฯ ประกอบดวย โครงการตามแผนแมบท อพ.สธ. – สผ.

ความกาวหนาการดําเนิน งบประมาณ ผลการดําเนินงานตามแผน รวมถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  

โดยฝายเลขานุการฯ จะประสาน สํานัก/กอง รายงานความกาวหนาการดําเนินงานเพื่อนําเสนอตอ

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ.ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ตอไป ทั้งนี้ คาดวา อพ.สธ. จะขอให สผ. จัดสงรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๑ ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปตอไป 

มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบตอรูปแบบของกรอบการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

อพ.สธ. - สผ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ประสาน สํานัก/กอง รายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ตามกรอบรายงานความกาวหนาดังกลาวขางตน 

๒. การทบทวนแผนแมบท อพ.สธ. – สผ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) และ

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

ฝายเลขานุการฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาและ

สนับสนุนโครงการและงบประมาณ อพ.สธ. ไดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน โดยใหหนวยงาน

รวมสนองพระราชดําริฯ จัดสง แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และรายละเอียดโครงการ ภายในวันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ของทุกป เพื่อ อพ.สธ. จะพิจารณาความสอดคลองตามแผนแมบท อพ.สธ. และกราบบังคลทูลขอ

พระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับแผนงาน ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน กอนเสนอสํานักงบประมาณ
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เพื่อเขาระบบการจัดตั้งงบประมาณในชวงเดือนมกราคม หรือเสนอเสนอไปที่แหลงทุนอื่นๆ (เชน วช. สกว.) 

โดยการจัดทํารายละเอียดเบื้องตนของขอเสนอโครงการ ประกอบดวย ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบ สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ รูปแบบ

กิจกรรม งบประมาณ (แจกแจงรายละเอียด) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และการประเมินผล ทั้งนี้ เนื่องจาก 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังมีรายละเอียดของแผนงาน 

ที่ไมเปนไปตามที่ อพ.สธ. กําหนด ฝายเลขานุการฯ จึงไดจัดทํา (ราง) เกณฑการพิจารณาลําดับความสําคัญ 

ของโครงการ เพื่อกลั่นกรองโครงการในเบื้องตน ใหตอบสนองตามเปาหมาย อพ.สธ. รวมถึงเปนแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงการเสนอขอโครงการใหมีความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑. เปนโครงการที่ อพ.สธ. กําหนดให สผ. ดําเนินงานภายใตแผนแมบท อพ.สธ. 

๒. เปนโครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานของ อพ.สธ. 

๓. เปนโครงการที่มีความเชื่อมโยง/สอดคลองตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนของประเทศ 

- ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

- แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ ๒๐ ป ทส. 

- แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

- เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) 

- แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๔. เปนโครงการที่มีความตอเนื่อง ยั่งยืน และสามารถขยายผลการดําเนินงานในประเด็นที่

เกี่ยวเนื่อง หรือเพื่อดําเนินการในพื้นที่อ่ืน 

คณะทํางานฯ ไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี ้

๑. การจัดทําขอเสนอโครงการในแผนปฏิบัติงาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรเสนอโครงการในลักษณะ

ของโครงการบูรณาการที่เปนทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภายใน สผ. เพื่อใหผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน

เปนไปตามแผนแมบท อพ.สธ. และสอดคลองกับภารกิจของ สผ. อยางมีประสิทธิภาพ เชน การบูรณาการ 

เพื่อการอนุรักษพลับพลึงธารโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ ของสํานัก/กองพ้ืนที่เดียวกัน ใหมีทํางานรวมกัน 

๒. ควรเพิ่มหลักเกณฑการพิจารณาโครงการของหนวยงานที่ใหการสนับสนุนงบประมาณ เชน  

เปนโครงการที่มีการบูรณาการรวมกันของหนวยงานใน สผ. เปนโครงการที่มีสวนรวมของประชารัฐ  

ตามนโยบาย Thailand 4.0 เปนโครงการที่ตอบสนองนโยบายจังหวัด ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม หรือ 

เปนโครงการที่มีการใชเทคโนโลยีทําใหเกิดนวัตกรรรมใหมๆ  

๓. ควรนําหลักเกณฑที่หนวยงานอื่นใชในการพิจารณาโครงการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ เชน หลักเกณฑของกองทุนสิ่งแวดลอม มาเปนประยุกตเปนเกณฑการพิจารณาโครงการ

ภายใตแผนแมบท อพ.สธ. - สผ.  

๔. เกณฑการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการในเบื้องตน ควรมีการพิจารณา 

ใหคะแนนในแตละเกณฑ เพื่อจะไดจัดลําดับความสําคัญของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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๕. โครงการที่ อพ.สธ. ใหความสําคัญ นาจะเปนการสํารวจรวบรวมขอมูลทรัพยากรมากกวาการ

ดําเนินงานที่ตอบสนองตางประเทศ เชน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มติท่ีประชุม 

๑. ใหฝายเลขานุการฯ ศึกษาหลักเกณฑการพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น 

และปรับ (ราง) เกณฑการพิจารณาลําดับความสําคัญของโครงการที่จะเสนอภายใตแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเบื้องตน และเวียนใหคณะทํางานฯ พิจารณาอีกครั้ง กอนใหคณะทํางาน

จัดทําขอเสนอโครงการตอไป 

๒. ใหสํานัก/กอง ที่มโีครงการตามแผนแมบท อพ.สธ. – สผ. พิจารณาทบทวนโครงการภายใตแผน

แมบท ทั้งนี้ หากมีการปรับแกไขเพิ่มเติมหรือลดโครงการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอใหแจงฝาย

เลขานุการฯ เพื่อปรับแผนแมบท อพ.สธ. – สผ. กอนเสนอคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. – สผ. พิจารณา

ตอไป 

๓. ใหสํานัก/กอง ที่มีโครงการตามแผนแมบท อพ.สธ. – สผ. ที่จะดําเนินงานในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดเตรียมขอมูลสําหรับการจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๔. สํานัก/กอง ที่ประสงคจะบูรณาการโครงการในภาพรวมของ สผ. ขอใหจัดสงรายละเอียดให 

ฝายเลขานุการฯ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ตอไป 
 


