
รายงานการประชุม 
คณะทาํงานดําเนนิงานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันพฤหสับดีที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชมุอาคารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เรื่องเพื่อทราบ 
ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอให้ สผ. ขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงานฯ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และให้ดําเนินงานโดยการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น และมีความต่อเน่ือง
ของการดําเนินงานในระยะยาว เพ่ือให้ได้ผลงานที่สนองพระราชดําริฯ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ให้ สผ. 
แจ้งรายช่ือตําบลที่เป็นพ้ืนที่โครงการ เพ่ือ อพ.สธ. จะประสานแจ้ง อบต. ที่ร่วมสนองพระราชดําริฯ ในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น มาร่วมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการต่างๆ ทั้งน้ี สผ. ได้ขอจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ อพ.สธ. พิจารณาความ
สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. อีกคร้ัง  

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม และกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ดําเนินงานตามมติ 
ที่ประชุม โดยจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมให้ อพ.สธ. ในประเด็นดังน้ี  
 ๑. รายละเอียดการดําเนินงานระดับชุมชน ในส่วนของการทํางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ชุมชนท้องถิ่น และประเด็นการขอรับการสนับสนุนจาก อพ.สธ. เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 ๒. ข้อเสนอแนะสําหรับชุมชนภายหลังจากโครงการฯ สิ้นสุดลง เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของการ
ดําเนินงานและความย่ังยืนของทรัพยากร 

๓. ให้การรับรองในการนําโครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global 
Environment Facility: GEF) และกองทุนสิ่งแวดล้อมมาสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 

อพ.สธ. ได้แจ้งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓) จํานวน ๘ โครงการ โดยมีโครงการที่ได้ระดับ A 
จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ. - สผ. และอีก ๗ โครงการ ได้ระดับคะแนน B  
ซึ่ง อพ.สธ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เน้ือหารายละเอียดของทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. 
จึงสนับสนุนทุกโครงการ และสามารถนําความกราบบังคมทูลทรงทราบฯ ได้  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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เรื่องเพื่อพิจารณา 
๑. การจัดทําโครงการและงบประมาณในการดําเนนิงานตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ี อพ.สธ. มีหนังสือ ที่ พว ๐๒๐๖.๑/๑๐๖๘๓ 
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอให้ สผ. ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. จัดส่งแผนแม่บท 
อพ.สธ. - หน่วยงาน ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ให้ อพ.สธ. พิจารณาภายในวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดย อพ.สธ. ได้จัดส่งแบบฟอร์ม (ตัวอย่าง) ตารางสรุปแผนแม่บท อพ.สธ. - หน่วยงาน 
ระยะ ๕ ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําตารางสรุปแผนแม่บทของหน่วยงาน 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานกอง/กลุ่มงานท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้คณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. 
เสนอโครงการเพื่อบรรจุใน (ร่าง) ตารางสรุปแผนแม่บท อพ.สธ. - หน่วยงาน ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ตามรูปแบบที่ อพ.สธ. กําหนด โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนแม่บทดังกล่าว รวม ๘ โครงการ วงเงิน
งบประมาณรวม ๗๓,๖๙๑,๕๔๐ บาท ดังน้ี 

๑. โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ๑ โครงการ  
๑) การจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

(กลช.)) 
๒. โครงการภายใต้กรอบการสร้างจิตสํานึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  

๗ โครงการ  
๑) การจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ. (กลช.) 
๒) การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. (กลช.) 
๓) การดําเนินงานเพ่ือรักษาสิท ธ์ิของชุมชนในการเข้าถึ งและแบ่งปันผลประโยชน์ 

จากความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) 
๔) การจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้าของประเทศไทย (กลช.) 
๕) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ป่าสาธารณประโยชน์บ้านทํานบให้เกิดความย่ังยืน โดยการ

มีส่วนร่วมของประชาชนตําบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ (กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)) 
๖) การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นา เพ่ือสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี (กบก.) 
๗) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่รอบป่ามรดกโลก

ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ฝั่งตะวันออก จังหวัดสระแก้ว (กบก.) 
ทั้งน้ี กอง/กลุ่มงาน สามารถเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. 

เพ่ิมเติมจาก ๘ โครงการข้างต้น โดยขอให้จัดส่งโครงการให้ฝ่ายเลขานุการฯ โดยด่วน 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
๑. ประชุมได้ร่วมกันหารือในกรณีที่ โครงการภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก  

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทนํ้าตก: นํ้าตกธารารักษ์ จังหวัดตาก โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า 
สผ. ควรประสานขอรับคําแนะนํา อพ.สธ. ในการขอรับรองให้โครงการ/กิจกรรมของ สผ. ภายใต้แผนแม่บท 
อพ.สธ. - สผ. ในปีต่อไปได้รับการจัดสรรงบประมาณ และสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ สผ. จะต้องรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ให้ อพ.สธ. ทราบ ในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ จะนํา
ประเด็นดังกล่าวรายงานให้ อพ.สธ. ทราบ และจะประสานหารือกับ อพ.สธ. เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินงาน
ต่อไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบต่อโครงการและงบประมาณตามตารางสรุปแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการ ดังน้ี 
๑. ประสาน กธศ. และ กชพ. พิจารณาเสนอเพ่ิมโครงการบรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ 

๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) โดยขอให้จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันอังคารที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒. ประสาน อพ.สธ. ขอรายละเอียดแนวทางการดําเนินงานและการรับรองจาก อพ.สธ. เพ่ือให้
โครงการ/กิจกรรมของ สผ. ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่กําหนดไว้ 

๒. การจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ี อพ.สธ. ได้มีหนังสือ ที่ พว ๐๒๐๖.๑/๑๐๖๘๓ 

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดส่งแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) พร้อมแผนแม่บท อพ.สธ. – หน่วยงาน ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๙) ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้ อพ.สธ. พิจารณาความสอดคล้องตามแผนแม่บท อพ.สธ. 
และกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเก่ียวกับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ก่อนเสนอสํานัก
งบประมาณ เพ่ือเข้าระบบการต้ังงบประมาณประจําปี หรือเสนอไปยังต้นสังกัด/แหล่งทุนต่อไป ทั้งน้ี ขอให้
คณะทํางานดําเนินงาน อพ.สธ. - หน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริพิจารณาคัดเลือกเสนอโครงการที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามเกณฑ์การพิจารณาของ อพ.สธ. เฉพาะที่อยู่ในลําดับคะแนน A และ B เท่าน้ัน โดย อพ.สธ.  
ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็น ๕ ลําดับคะแนน ดังน้ี  

ลําดับ A หน่วยงานส่งแผนงาน โดยมีรายละเอียด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติ และผลท่ี 
จะได้รับของแต่ละโครงการ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ รายละเอียดงบประมาณแต่ละ
รายการเหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพของงานครบถ้วนสมบูรณ์  

ลําดับ B แผนงานมีรายละเอียดครบถ้วน แต่อาจไม่สมบูรณ์ตามเง่ือนไขในระดับ A 
ลําดับ C แผนงานมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน รวมถึงไม่มีการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณแต่ละ

รายการที่ชัดเจน 
ลําดับ D แผนงานมีเพียงช่ือโครงการ ไม่มีการแจกแจงรายละเอียดและงบประมาณ 
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ลําดับ F หน่วยงานไม่มีแผนแม่บท/แผนปฏิบัติงาน หรือมีแต่ไม่สอดคล้องกัน ไม่มีรายละเอียด
แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือแผนปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ อพ.สธ. และไม่มีงบประมาณ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสาน กอง/กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาจัดทําข้อเสนอโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกําหนดรายละเอียดในเบ้ืองต้นของ
เอกสารแบบเสนอโครงการ ประกอบด้วย ๑) ช่ือโครงการ ๒) หลักการและเหตุผล ๓) วัตถุประสงค์ ๔) เป้าหมาย 
๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๖) สถานที่ดําเนินการ ๗) ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ๘) รูปแบบกิจกรรม  
๙) งบประมาณ ๑๐) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ ๑๑) การประเมินผล  

เน่ืองจาก แผนแม่บท อพ .สธ. ระยะ ๕ ปีที่ เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) 
อยู่ระหว่างการจัดทํา สผ. จึงได้นําแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
มาเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแผนปฏิบัติงานฯ 
ประกอบด้วย ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๒๖,๖๐๐,๓๔๐ บาท อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กลช. และ 
กบก. ดังน้ี 

๑. โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ๑ โครงการ  
๑) การจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและขยาย

เช่ือมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ (กลช.) 
๒. โครงการภายใต้กรอบการสร้างจิตสํานึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ๗ โครงการ  

๑) การจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ. (กลช.) 
๒) การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. (กลช.) 
๓) การดําเนินงานเพ่ือรักษาสิทธ์ิของชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความ

หลากหลายทางชีวภาพ: ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทํากฎระเบียบ/ข้อบังคับสําหรับท้องถิ่นนําร่อง(กลช.) 
๔) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนที่ ชุ่มนํ้าของประเทศไทย: โครงการจัดทํ าแนวทาง 

การปฏิบัติที่ดีในการฟ้ืนฟูและบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้าในเมือง (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้) (กลช.) 
๕) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ป่าสาธารณประโยชน์บ้านทํานบให้เกิดความย่ังยืน โดยการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน ตําบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ (กบก.) 
๖) การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพ่ือสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี (กบก.) 
๗) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่รอบป่ามรดกโลก

ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ฝั่งตะวันออก จังหวัดสระแก้ว (กบก.) 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ ตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงานของ อพ.สธ. การจัดทําข้อเสนอโครงการควรมีรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ในประเด็นดังน้ี 

๑. การมีส่วนร่วมกับชุมชนและศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตําบล ของ อพ.สธ.  
๒. ความต่อเน่ืองและความย่ังยืนของโครงการ เช่น การดําเนินงานของท้องถิ่นภายหลังจากที่โครงการ

สิ้นสุดลง และการต่อยอดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาโครงการต่อไป  
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นอกจากน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทําตารางสรุปความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้แต่ละกอง/กลุ่มงาน พิจารณาความสอดคล้องของโครงการกับกรอบการ
ดําเนินงานของ อพ.สธ. ซึ่งประกอบด้วย ๓ กรอบ และ ๘ กิจกรรม ดังน้ี 

๑. กรอบการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม 
๑) กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
๒) กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
๓) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

๒ กรอบการใช้ประโยชน์  
๑) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
๒) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
๓) กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

๓ กรอบการสร้างจิตสํานึก  
๑) กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
๒) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ทั้งน้ี สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (http://www.rspg.or.th) 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
๑. ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในกรณีที่โครงการ

ของ สผ. ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ได้ระดับคะแนน B แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณดําเนินการ โดยเห็นควร
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ขออนุมัติหลักการจากเลขาธิการ สผ. ให้การรับรองโครงการที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. 
เป็นโครงการท่ีมีความสําคัญในลําดับต้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้ง ประสาน อพ.สธ. เพ่ือขอ
ทราบช่วงเวลาที่ อพ.สธ. จะจัดทําหนังสือสนับสนุนไปยังแหล่งทุนว่ามีความสอดคล้องกับช่วงเวลาในการ
พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณหรือไม่อย่างไร เพ่ือให้โครงการของ สผ. ที่ได้คะแนนระดับ A-B ได้รับการรับรอง
ในการพิจารณาให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

๒. ผู้แทนกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ๓ โครงการว่า คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมจะมีการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๒ โครงการ และอีก ๑ โครงการ อยู่ระหว่างเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณา ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในลําดับต่อไป ซึ่งคาดว่าทั้งสามโครงการจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๓. ผู้อํานวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
โครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนที่ที่มีคุณค่าความสําคัญสอดคล้องกับภารกิจของ สผ. เพ่ือบูรณาการโครงการร่วมกัน
ระหว่างกองในระยะต่อไป เช่น พ้ืนที่บึงโขงหลง ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งนํ้าที่สําคัญ และเป็น
ภารกิจของกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม รวมทั้ง เป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่าง
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ประเทศ (Ramsar site) ซี่งเป็นกับภารกิจ กลช. เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานในการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่างย่ังยืนร่วมกันได้  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบหมาย 

ให้ฝ่ายเลขานุการฯ และกอง/กลุ่มงานเกี่ยวข้องดําเนินงาน ดังน้ี 
๑. ขอให้กอง/กลุ่มงาน ปรับปรุงข้อมูลและเพ่ิมเติมรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ เช่น หลักการ

และเหตุผลควรระบุความเช่ือมโยงและการดําเนินงานโครงการกับแผนแม่บท อพ.สธ. ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น และในส่วน
ของกิจกรรมอาจเพ่ิมการดําเนินงานร่วมกับชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวมก่อนนําส่ง อพ.สธ. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒. ขอให้กอง/กลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้องและเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ของโครงการกับ อพ.สธ. ตามตารางสรุปความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กับกรอบการดําเนินงานของ อพ.สธ. 

๓. ขอให้กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และกองจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทําข้อเสนอโครงการที่จะดําเนินการร่วมกันระหว่างกอง เพ่ือเสนอ
ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ในระยะต่อไป 

๔. ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ขออนุมัติหลักการจากเลขาธิการ สผ. ให้การรับรองโครงการท่ีอยู่ภายใต้
แผนแม่บท อพ.สธ. เป็นโครงการที่มีความสําคัญในลําดับต้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้ง ประสาน
ขอทราบช่วงเวลาที่ อพ.สธ. จะจัดทําหนังสือสนับสนุนไปยังแหล่งทุนกับความสอดคล้องกับช่วงเวลาในการ
พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณของสํานักงบประมาณ  


