
รายงานการประชุม 

คณะทํางานดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (อพ.สธ. – สผ.)  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ หองประชุมอาคารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรื่องเพื่อทราบ 

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ฝายเลขานุการฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ สผ. ไดมีคําสั่ง ที่ ๓๗๗/๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้ง

คณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (อพ.สธ. - สผ.) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายนวรัตน ไกรพานนท 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน

คณะทํางาน ผูอํานวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กทส.) เปนรองประธาน

คณะทํางาน ผูแทนสํานัก/กอง และกลุมงานภายใน กทส. เปนคณะทํางาน และกลุมงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร กทส. เปนคณะทํางานและเลขานุการ ตอมา สผ. ไดมีคําสั่งที่ ๓๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการภายในหนวยงาน ดังนั้น เพื่อใหองคประกอบ

คณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. มีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เลขาธิการ สผ. ในฐานะประธานกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. จึงไดลงนามในคําสั่ง สผ. ที่ 

๕๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน อพ.สธ. - สผ. เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีผูอํานวยการ 

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) เปนประธานคณะทํางาน ผูแทนกองและผูอํานวยการกลุมงาน 

ภายใต กลช. เปนคณะทํางาน และผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร กลช. เปนคณะทํางาน 

และเลขานุการ  

 ขอสังเกตจากที่ประชุม  

 แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กนัยายน ๒๕๖๔) และแผนแมบท อพ.สธ. 

- สผ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) จะสิ้นสุดลงในป พ.ศ. ๒๕๖๔ และในปดังกลาวอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. และคณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ก็จะสิ้นสุดลง

ตามไปดวย จึงจะตองเปลี่ยนเปลี่ยนคําสั่งคณะกรรมการ และคณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ.  

ใหสอดคลองกับแผนแมบททั้งสองฉบับขางตน 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 



เรื่องเพื่อพิจารณา 

๑. การจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ฝายเลขานุการฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา อพ.สธ. ไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอให 

สผ. จัดสงแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให อพ.สธ. พิจารณาความสอดคลองตามแผนแมบท 

อพ.สธ. และกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในชวง

เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน กอนเสนอสํานักงบประมาณ เพื่อเขาระบบการตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๔ ในชวงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ หรือเสนอไปที่แหลงทุนอื่น ทั้งนี้ คณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ.  

ไดจัดทําเกณฑการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการในเบื้องตน เพื่อกลั่นกรองโครงการที่จะเสนอ

บรรจุในแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ภายใตแผนแมบท อพ.สธ.-สผ. ซึ่งเกณฑดังกลาวไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ในการประชุมประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไดเริ่มใชเกณฑดังกลาว

ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ฝายเลขานุการฯ ไดประสาน กอง/กลุมงานที่เกี่ยวของ จัดทําขอเสนอโครงการภายใตแผนปฏิบัติงาน 

อพ.สธ. - สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๓,๙๙๙,๔๕๐ บาท 

ดังนี้ 

๑. โครงการภายใตกรอบการใชประโยชน กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร ๒ โครงการ  

๑) การจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) 

๒) การจัดการพ้ืนที่ชุมน้ํา (กลช.) 

๒. โครงการภายใตกรอบการสรางจิตสํานึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร ๖ 

โครงการ  

๑) การจัดทําเว็บไซต อพ.สธ. (กลช.) 

๒) การดําเนินงานเพื่อรักษาสิทธิ์ของชุมชนในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) 

๓) การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทน้ําตก จังหวัด

ตาก (กธศ.) 

๔) การอนุรักษทรัพยากรปาไมดวยภูมิปญญาดั้งเดิมของคนชายโขง จังหวัดอุบลราชธานี 

(กบก.) 

๕) การอนุรักษทรัพยากร “ดินและปา” เพื่อการพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูดานการอนุรักษ

ฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จังหวัดสุรินทร (กบก.) 

๖) การเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลและพื้นที่ตนน้ํา 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (กบก.)  

ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา อพ.สธ. ไดมีเกณฑการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน  

ของหนวยงาน แบงเปน ๕ ลําดับคะแนน ดังนี้  
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ลําดับ A หนวยงานสงแผนงาน โดยมีรายละเอียด เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการปฏิบัติ และ

ผลที่จะไดรับของแตละโครงการมีความครบถวนสมบูรณ รายละเอียดงบประมาณแตละรายการเหมาะสมกับ

ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  

ลําดับ B แผนงานมีรายละเอียดครบถวน แตอาจไมสมบูรณ 

ลําดับ C แผนงานไมมีการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณแตละรายการที่ชัดเจน 

ลําดับ D แผนงานมีแคชื่อโครงการ แตไมมีการแจกแจงรายละเอียดและงบประมาณ 

ลําดับ F หนวยงานไมมีแผนแมบท/แผนปฏิบัติงาน หรือมีแตไมสอดคลองกัน ไมมีรายละเอียด

แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือแผนปฏิบัติงานไมสอดคลองกับ อพ.สธ. และไมมีงบประมาณ 

ทั้งนี้ อพ.สธ. จะขอพระราชวินิจฉัยและทําหนังสือสนับสนุนไปยังแหลงทุนเฉพาะโครงการที่ได

ลําดับคะแนน A และ B เทานั้น  

สําหรับผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ในภาพรวมของหนวยงาน สผ. ไดระดับคะแนน B สวนผลการพิจารณารายโครงการ มีโครงการที่อยูในลําดับ B 

๖ โครงการ และโครงการที่อยูในลําดับ C ๓ โครงการ ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินงานของสนองพระราชดําริฯ 

ของ สผ. ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้น จากที่ไดระดับคะแนน C ในแผนปฏิบัติงานฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  

ขอเสนอแนะจากที่ประชุม 

เพื่อใหการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตอบสนองพระราชดําริฯ ในเชิงคุณภาพ และเปนไปตามกรอบการดําเนินงานของ อพ.สธ. ใหมากขึ้น การเขียน

ขอเสนอโครงการขอใหพิจารณาการดําเนินงานตามกรอบแนวทางของ อพ.สธ. ใน ๓ ฐานทรัพยากร คือ 

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา รวมถึงใหการสรางเครือขายความ

รวมมือกับหนวยงานอื่นๆ หรือชุมชนในพื้นที่ และควรนําตัวอยางโครงการของ สผ. ที่ไดรับการประเมิน 

ในระดับ B มาปรับใชเปนแนวทางการเขียนโครงการ และอาจพิจารณารายละเอียดของการจัดทําขอเสนอ

โครงการเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. เสนอโครงการตามภารกิจงานของ สผ. และเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคของ อพ.สธ. ที่เห็นผล

เปนรูปธรรมและชัดเจน เชน โครงการที่สงเสริมการสรางความตระหนัก ความรูและการตอยอดความรูของ

ชุมชน การสงเสริมใหมีการทํางานรวมกับของจังหวัดและชุมชน  

๒. เสนอโครงการใหมๆ ที่ตอบสนองกรอบการดําเนินงาน อพ.สธ. เปนการเฉพาะ และเปน

การบูรณาการรวมกันของหนวยงานภายใน สผ. เชนเดียวกับในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไดเสนอโครงการเกี่ยวกับ 

เรื่องพลับพลึงธาร ที่เปนการดําเนินงานรวมกันของ กบก. และ กลช. ทั้งนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือปตอไป  

อาจเสนอโครงการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรดานการจัดการอนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติในเชิงพื้นที่  

เพื่อจัดเก็บขอมูลสําหรับการพัฒนาและเชื่อมโยงขอมูล ที่เปนการดําเนินงานรวมกันของ กธศ. และ กลช. 

รวมถึงโครงการอนุรักษพรุ ที่เปนความรวมมือระหวาง กบก. และ กลช.  
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มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบในหลักการตอแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. มอบหมายฝายเลขานุการฯ ประสานหนวยงานภายใน สผ. ใหปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

ใหตอบสนองกรอบแนวทางการดําเนินงานของ อพ.สธ. ใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยให

ตัดโครงการที่ไมมีการจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการสงใหฝายเลขานุการฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ออกจากแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหดําเนินการจัดสงให อพ.สธ. ภายใน

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

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

ฝายเลขานุการฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา แผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม 

๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ไดกําหนดโครงการภายใตกรอบการดําเนินงานที่ ๒ กรอบการใชประโยชน กิจกรรมที่ ๕ 

ศูนยขอมูลทรัพยากร จํานวน ๒ โครงการ และกรอบการดําเนินงานที่ ๓ กรอบการสรางจิตสํานึก กิจกรรมที่ ๘ 

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดประสานกอง/กลุมงานที่เกี่ยวของ 

พิจารณาทบทวนโครงการภายใตแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ที่อยูในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ขอเสนอแนะจากที่ประชุม 

๑. ประธานฯ ใหขอสังเกตวา พื้นที่ดําเนินงานของบางโครงการ ควรเปนการดําเนินงานในพื้นที ่

ทั่วประเทศ ไมใชที่ สผ เชน การจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดทํา พรบ. ความ

หลากหลายทางชีวภาพ เปนตน 

๒. ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมวา เนื่องจากปจจุบันมีการปรับปรุงคําของบประมาณ ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิบัติราชการ ทส. ระยะ ๓ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แผนการปฏิบัติงาน สผ. แผนแมบทบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ และแผน 

ที่เกี่ยวของอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลใหมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและ/หรือเปาหมายของโครงการ ภายใต 

แผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) จึงขอใหกอง/กลุมงาน พิจารณา

ปรับปรุงโครงการใหสอดคลองกับแผนดังกลาวขางตนใหแลวเสร็จแลว และสงใหฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมและดําเนินการตอไป  

มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบในหลักการตอการทบทวนแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ -

กันยายน ๒๕๖๔) 

๒. ขอให กอง/กลุมงาน ที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณและ/หรือเปาหมายของโครงการ 

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

ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมและจัดทําเปนภาพรวมของ สผ. กอนนําสง อพ.สธ. พรอม

แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  
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เรื่องอื่นๆ 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบานไดประโยชน 

 ฝายเลขานุการฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กําหนดจัดประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ชาวบานไดประโยชน” ระหวางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยอนุรักษ

และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการวาจางผูรับจางจัดนิทรรศการ ในหัวขอ “สผ. รวมคุมครองพืชและสัตว

ใกลสูญพันธุ คืนสมดุลสูทรัพยากรไทย” โดยจะนําเสนอขอมูลชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (Red Lists) 

โดยเนนพืชและสัตวที่มีความสําคัญในเชิงนิเวศวิทยา การอนุรักษชนิดพันธุพืชและสัตวที่หายากและใกลสูญพันธุ 

และการคุมครองถิ่นที่อยูอาศัยของชนิดพันธุดังกลาว ควบคูไปกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ขนาดพื้นที่

นิทรรศการประมาณ ๔ เมตร x ๑๒ เมตร หรือ ๔๘ ตารางเมตร ทั้งนี้ หากกอง/กลุมงานใดประสงคจะนําเสนอ

ผลการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อประกอบการการจัดนิทรรศการ สามารถประสานและจัดสงขอมูลเพิ่มเติม

ใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการตอไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 


