
รายงานการประชมุ 

คณะทํางานดําเนินงานโครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (อพ.สธ. – สผ.) 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดทีี่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ หองประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก ๒ 
 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

๑. การจัดทําแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ตาม

กรอบแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปทีเ่จ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) 

ฝายเลขานุการฯ ไดเรียนที่ประชุมทราบ ดังนี ้ 

๑. ฝายเลขานุการฯ ไดประสานกองและกลุมงาน เสนอโครงการเพ่ือบรรจุใน (ราง) แผนแมบท อพ.สธ. 

- สผ. ระยะ ๕ ป (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และนําเสนอคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทฯ ที่กอง/กลุมงาน ไดเสนอโครงการ/

กิจกรรมไวในเบื้องตน ทั้งนี้ (ราง) แผนแมบทฯ ดังกลาว ไดจัดทําควบคูไปกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ อพ.สธ. - 

สผ. ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๕ ซี่ งฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงให  อพ.สธ. เมื่อวันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  

โดยมีโครงการใน (ราง) แผนแมบท อพ.สธ. - สผ. จํานวน ๙ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๗๓,๖๙๑,๕๔๐ บาท  

๒. การประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  

อพ.สธ. ไดกําหนดใหหนวยงานจัดสงแผนแมบท - หนวยงาน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ฝายเลขานุการฯ 

จึงไดประสานกอง/กลุมงานพิจารณาทบทวน (ราง) แผนแมบทฯ โดยกอง/กลุมงาน ไดปรับแกไข ดังนี้ ๑) กลช. 

ปรับปทีจ่ัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ใหสอดคลองตามกําหนดจัดกิจกรรมในแผนแมบท อพ.สธ. ๒) 

กบก. ปรับเพิ่มพื้นที่ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

พ้ืนที่รอบปามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ ฝงตะวันออก และ ๓) กธศ. เพ่ิมโครงการการบริหารจัดการพ้ืนที่

สิ่งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุรักษ ภายใตการบูรณาการขอมูลทรัพยากรทองถิ่นอยางเปนระบบ โดยแผน

แมบท อพ.สธ. - สผ. มีโครงการรวม ๑๐ โครงการ งบประมาณรวม ๗๘,๐๙๑,๕๔๐ บาท ดังนี้  

๒.๑ โครงการภายใตกรอบการใชประโยชน กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร ๑ โครงการ  

๑) การจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) 

๒.๒ โครงการภายใตกรอบการสรางจิตสํานึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร ๘ 

โครงการ  

๑) การจัดทําเว็บไซต อพ.สธ. (กลช.) 

๒) การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. (กลช.) 

๓) การดําเนินงานเพื่อรักษาสิทธิ์ของชุมชนในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจาก

ความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) 

๔) การจัดการพ้ืนที่ชุมน้ําของประเทศไทย (กลช.) 
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๕) การอนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา 

จังหวัดบึงกาฬ (กธศ.)  

๖) การอนุรักษพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปาสาธารณประโยชนบานทํานบใหเกิดความยั่งยืน 

โดยการมีสวนรวมของประชาชน ตําบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร (กบก.) 

๗) การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในไรนาเพ่ือสิ่งแวดลอม และความมั่นคงทาง

อาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จังหวัดสุพรรณบุรี (กบก.) 

๘) การพัฒนาศักยภาพเครือขายการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่รอบปา

มรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ ฝงตะวันออก จังหวัดสระแกว (กบก.) 

๙) การบริห ารจั ดการ พ้ืน ท่ีสิ่ งแวดล อมธรรมชาติ อั นควรอนุ รักษ  ภ ายใต การ 

บูรณาการขอมูลทรัพยากรทองถิ่นอยางเปนระบบ (กธศ.)  

๓. การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมไดพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติงานฯ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทําแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ 

ดําเนินการใน ๒ เรื่อง ซึ่งผลการดําเนินงานมีดังนี้  

๑. จัดทําหนังสือเสนอขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ สผ. โดยเลขาธิการ สผ. ไดเห็นชอบให

โครงการภายใตแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ภายใตงบรายจายอ่ืน เปนโครงการที่มีความสําคัญในลําดับตนที่จะไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

๒. ประสาน อพ.สธ. เพ่ือขอทราบชวงเวลาท่ี อพ.สธ. จะจัดทําหนังสือสนับสนุนไปยังแหลงทุน 

โดย อพ .สธ. แจ งวา จะพิจารณาความสอดคลองของแผนปฏิบั ติงานฯ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๕ กับ 

แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปที่เจ็ด โดยโครงการที่ไดระดับคะแนน A และ B อพ.สธ. จะทําหนังสือกราบบังคม

ทูลทรงทราบฯ ท้ังนี้ ขอให สผ. ระบุไวในขอเสนอโครงการที่เสนอของบประมาณวา เปนโครงการที่สนอง

พระราชดําริฯ ภายใต อพ.สธ. หากสํานักงบประมาณมีประเด็นในเรื่องดังกลาว อพ.สธ. จะมีหนังสือยืนยันการ

เขารวมสนองพระราชดําริฯ ของหนวยงานนั้น 

ที่ประชุมมีขอเสนอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ที่ประชุมไดพิจารณาปรับแกไขเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ 

ป (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ดังนี ้

๑.๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

- กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร กลช. ปรับลดงบประมาณ โครงการจัดทําฐานขอมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพ จาก ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหสอดคลองกับการ

พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- กลุมงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก กลช. ตัดโครงการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ําของประเทศ

ไทย เนื่องจากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

- กธศ. ปรับกิจกรรมภายใตโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติประเภทธรณี

สัณฐานและภูมิลักษณวรรณา จังหวัดบึงกาฬ เปนกิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 

๑.๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙  
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- กลช. จะพิจารณานําเสนอโครงการ/กิจกรรมทดแทนโครงการการจัดการพ้ืนที่ชุมน้ํา ที่

เปนงานตามภารกิจของกอง เชน การอนุรักษนกอพยพและการใชประโยชนถิ่นที่อยูอาศัยของนกอพยพ 

อยางยั่งยืน การดําเนินงานดานการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษา และการเสริมสรางความตระหนักแก

สาธารณชน (Communication Education and Public Awareness: CEPA) เปนตน 

- กธศ. ขอยืนยันโครงการตามที่ไดเสนอ ซึ่งโครงการดังกลาวเปนไปตามเปาหมายของ 

อพ.สธ. ในการอนุรักษ ๓ ฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมและภูมิปญญา)  

ทั้งนี้ อาจมีการปรับงบประมาณตามความเหมาะสมในภายหลัง 

- กบก. ขอยืนยันโครงการตาม ท่ีได เสนอ ทั้ งนี้  หาก กลช. มีกิจกรรม/โครงการ 

ที่เก่ียวของกับเครือขายของกองทุนสิ่งแวดลอม หรือมีการดําเนินงานในพื้นที่ท่ีกองทุนสิ่งแวดลอมใหการ

สนับสนุน ในอนาคตอาจจะมีการบูรณาการโครงการรวมกันระหวางกองได ซี่งหลายโครงการของกองทุน

สิ่งแวดลอมเก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

- กชพ. อยูระหวางพัฒนาขอเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุน

สิ่งแวดลอม ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมผลไม/พืชสมุนไพร พ้ืนที่บางกระเจา จังหวัดสมุทรปราการ  

หากเห็นชอบในเบื้องตน จะนํามาบรรจุในแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ตอไป ทั้งนี้ ในตนป พ.ศ. ๒๕๖๖ สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จไปพ้ืนที่บางกระเจา 

เพ่ือติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานดานการอนุรักษพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ี เชน งานอนุรักษพันธุกรรม

ไมผลของกรมวิชาการเกษตร ไดประกาศใหมะมวงน้ําดอกไมบางกระเจา และสมเทพรส เปนชนิดพันธุ

เฉพาะถิ่น ทั้งนี้ สผ. ไดเริ่มดําเนินการรวมกับสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ในการสํารวจพืช

สมุนไพร เพ่ือการพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยและอนุรักษชนิดพันธุทีใ่กลสูญพันธุ 

๒. ที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา ในการเสนอของบประมาณ ยังมีโครงการที่อยูภายใตแผนแมบท 

อพ.สธ. - สผ. ถูกตัด/ปรับลดงบประมาณ  สผ. ควรมีหนังสือถึงสํานักงบประมาณ แจงรายชื่อโครงการภายใต

แผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ซึ่งเปนการดําเนินงานสนองพระราชดําริฯ เพื่อยกระดับความสําคัญของโครงการ 

สําหรับเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสํานักงบประมาณ  

๓. ผูแทนกลุมงานประสานงานอนุสัญญา กลช. ไดเรียนที่ประชุมทราบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ กลช. มีการดําเนินงานภายใตกรอบอาเซียน ในโครงการศึกษาจัดทําแนวทางปฏิบัติที่ดี และตัวชี้วัด

ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตร เพ่ือเปนทางเลือกใหเกษตรกรมีแนวทางการทําเกษตร 

โดยเฉพาะการทํานาขาว โดยดําเนินงานในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดสุรินทร รอยเอ็ด ลพบุรี อางทอง และ

บุรีรัมย ซึ่งโครงการนี้สนับสนุนการดําเนินงานโครงการของกองทุนสิ่งแวดลอม เชน โครงการเพ่ิมความ

หลากหลายทางชีวภาพในไรนา เพ่ือสิ่งแวดลอมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ หากมีขอมูลหรือการดําเนินงานรวมกัน จะชวยเพ่ิม

พ้ืนที่ศึกษาใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

๔. ผูแทน กบก. ได เพ่ิมเติมขอมูลวา กองทุนสิ่งแวดลอมไดสนับสนุนงบประมาณใหแก มูลนิธิ 

ขวัญขาวดําเนินโครงการเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในไรนาฯ จังหวัดสุพรรณบุร ีในระยะที่ ๒ ซึ่งในระยะ

ที่ ๑ เปนการอนุรักษพันธุกรรมขาว สวนระยะที่ ๒ จะเพ่ิมการอนุรักษพันธุกรรมไมผล สัตวเลี้ยง พืชเกษตร 
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รวมถึงการแปรรูปผลผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และศึกษาความเปลี่ยนแปลงของความ

หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร โดยเฉพาะในนาขาว ภายหลังจากมีการดําเนินงานดานการเกษตร

อินทรีย สวนในระยะตอไปอยูระหวางการพิจารณาวาจะทําในมิติใด ทั้งนี้ ผลการดําเนินโครงการจะตอบสนอง

เปาหมายของ อพ.สธ. ทั้ง ๓ ฐานทรัพยากร โดยการสรางศูนยการเรียนรู การยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ซึ่งเปนการบูรณาการเชิงพ้ืนที่และบูรณาการหนวยงาน ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง 

ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการ

บริหารสวนตําบล ชุมชน นอกจากนี้ ยังเปนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ในการเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรียของประเทศ 

๕. ผูแทนกลุมงานประสานงานอนุสัญญา กลช. สอบถามวาโครงการภายใตการสนับสนุน 

ของกองทุนสิ่ งแวดลอมโลก สามารถนํามาบรรจุในแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป  ไดหรือไม  

ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดชี้แจงวา หากโครงการเปนการจัดทําฐานขอมูล หรือการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 

และสอดคลองกับเปาหมายของ อพ.สธ. ในการอนุรักษ ๓ ฐานทรัพยากร สามารถนํามาเสนอเพ่ิมเติมได  

โดยเบื้องตนอาจเสนอเปนชื่อโครงการกวางๆ ไปกอน ทั้งนี้ หากเปนโครงการที่ไมไดใชงบปกติ อพ.สธ. ขอให

ระบุแหลงที่มาของงบประมาณ เชน กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) กองทุนสิ่งแวดลอม เปนตน โดยจะตอง

แสดงเอกสารรับรองการนําโครงการเขารวมสนองพระราชดําริฯ ดวย 

มติที่ประชมุ  

๑. เห็นชอบแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)  

ตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ที่มีการปรับแกไข

ตามขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ โดยมอบหมายกอง/กลุมงานพิจารณาปรับแกไขเพ่ิมเติม กิจกรรม/

งบประมาณ ภายใตแผนแมบทฯ และนําสงฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวม

และจัดทําแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป สงให อพ.สธ. ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตอไป  

๒. ใหฝายเลขานุการฯ นําเรียนหารือคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ในประเด็นเรื่องการ

จัดทําหนังสือถึงสํานักงบประมาณ เพื่อแจงรายชื่อโครงการภายใตแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. เพ่ือยกระดับ

ความสําคัญของโครงการ สําหรับเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสํานักงบประมาณ  


