
2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
F2A5

กรอบการ

ใช

ประโยชน

กิจกรรม

ศูนย

ขอมูล

ทรัพยากร

การจัดทําฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ

สผ. 900,000 1. รางโครงสราง
เครือขาย
คลังขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพ
2. ระบบสืบคน
ขอมูล ทะเบียน
รายการสิ่งมีชีวิต
กลุมปลาน้ําจืด 
กลุมเอคไคโนเดิรม
 และชนิดพันธุที่
ถูกคุกคาม
3. ขอมูลการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใน
ระบบนิเวศปาไม

6,500,000 1. ระบบ
คลังขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพ
2. กลไกการ
เผยแพรขอมูล 
ที่รองรับการใช
งานบนอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่

5,800,000 1. ขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพ
ที่ไดรับการ
ปรับปรุงและ
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
2. เว็บไซตกลไก
การเผยแพรขอมูล
ขาวสารฯ ที่
ทันสมัย  และใช
งานงาย

3,000,000 ขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพที่ไดรับ
การปรับปรุง
และตรวจสอบ
ความถูกตอง

3,000,000 ขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพที่ไดรับการ
ปรับปรุง
และตรวจสอบ
ความถูกตอง

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย

ประจําป สผ.

F2A5

กรอบการ

ใช

ประโยชน

กิจกรรม

ศูนย

ขอมูล

ทรัพยากร

การจัดการพื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่ที่ สผ. 
กําหนด

5,950,000 ๑. ปรับปรุง
ทะเบียนรายนาม
พื้นที่
ชุมน้ําทะเล
และชายฝงที่มี
ความสําคัญระดับ
นานาชาติและ
ระดับชาติ  ๒. 
ประเมิน
ประสิทธิภาพการ
จัดการพื้นที่ชุมน้ําที่
ไดรับการขึ้น
ทะเบียนแรมซาร
ไซต

6,380,000 ๑. แผนที่และ
ขอมูลสถานภาพ
พื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญ
ระดับนานาชาติ
และระดับชาติใน
ภาคเหนือ 
และภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 
๒. เว็บไซตพื้นที่
ชุมน้ําที่ทันสมัย
นาสนใจงายตอ
การใชงานและมี
ขอมูลที่เปน
ปจจุบัน

8,000,000 ๑. แผนที่และ
ขอมูลสถานภาพ
พื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญระดับ
นานาชาติและ
ระดับชาติใน
ภาคใต 
๒. เว็บไซตพื้นที่
ชุมน้ําที่ทันสมัย
นาสนใจงายตอ
การใชงานและมี
ขอมูลที่เปนปจจุบัน

8,000,000 ๑. แผนปฏิบัติ
การพื้นที่ชุมน้ํา ที่
ผานกระบวนการ
มีสวนรวมของทุก
ภาคสวน
๒. ตัวอยาง/
บทเรียน ในการ
ดําเนินงานใน
พื้นที่อื่น ที่ผาน
ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
 ตรวจรับพัสดุใน
งานจางที่ปรึกษา

8,000,000 ๑. ขับเคลื่อน
นโยบายการ
บริหารจัดการพื้นที่
ชุมน้ํา      
๒. สงเสริมการมี
สวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย ใน
การอนุรักษและใช
ประโยชนแรมซาร
ไซต

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย

ประจําป สผ.

รวม 2 โครงการ 6,850,000 12,880,000 13,800,000 11,000,000 11,000,000 55,530,000

หมายเหตุ

๑๐. สรุปกรอบการดําเนินงานแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  

กลุม G7 กลุมนโยบายในเรื่องของทรัพยากร

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ
พื้นที่

ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)
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2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

การจัดทําเว็บไซด อพ.สธ.-สผ.  สผ. ไมใช
งบประมาณ

ประชาสัมพันธงาน
สนองพระราชดําริ 
อพ.สธ.-สผ.

ไมใช
งบประมาณ

ประชาสัมพันธ
งานสนอง
พระราชดําริ 
อพ.สธ.-สผ.

ไมใช
งบประมาณ

ประชาสัมพันธ
งานสนอง
พระราชดําริ 
อพ.สธ.-สผ.

ไมใช
งบประมาณ

ประชาสัมพันธ
งานสนอง
พระราชดําริ 
อพ.สธ.-สผ.

ไมใช
งบประมาณ

ประชาสัมพันธงาน
สนองพระราชดําริ 
อพ.สธ.-สผ.

การจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

พื้นที่ที่ 
อพ.สธ. 
กําหนด

400,000 เตรียมการเขารวม
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 
ศักยภาพมากลนมี
ใหเห็น
ณ ศูนยเครือขาย
การเรียนรู จุฬา 
จ.สระบุรี

ไมใช
งบประมาณ

เขารวมประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 
ศักยภาพมากลนมี
ใหเห็น
ณ ศูนยเครือขาย
การเรียนรู จุฬา 
จ.สระบุรี

100,000 การเตรียมการ
ประชุมวิชาการ
และ นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย: 
ชาวบานไทย
ไดประโยชน

500,000 การประชุม
วิชาการและ 
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย: 
ชาวบานไทย
ไดประโยชน

500,000 การประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
ประโยชนแทแก
มหาชน

๑. ใช
งบประมาณ 
จากงบ
รายจาย
ประจําป สผ.
๒. รวมจัด
นิทรรศการ 
อพ.สธ. ทุก 2 
ป  ในฐานะ
หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดําริฯ

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร
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2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

การดําเนินงานเพื่อรักษาสิทธิ์ของ
ชุมชนในการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

พื้นที่
หนวยงาน 
อปท. ที่รวม

สนอง
พระราชดําริ

 อพ.สธ.

ไมใช
งบประมาณ

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
ระเบียบ กอช. วา
ดวยหลักเกณฑ
และวิธีการในการ
เขาถึงฯ

2,700,000 1. แนวทาง
ปฏิบัติสําหรับการ
เขาถึงและ
แบงปน
ผลประโยชนเพื่อ
รองรับการ
ดําเนินงานตาม
พิธีสารนาโงยา
2. เครื่องมือ
กลไกการเขาถึง
และแบงปน
ผลประโยชนอยาง
เทาเทียมและ
ยุติธรรม
3. การอบรมให
ความรูดานการ
เขาถึงและ
แบงปน
ผลประโยชน แก
ชุมชนทองถิ่น 
และอปท.

3,850,000 1. คูมือสําหรับ
การเขาถึง
ทรัพยากรชีวภาพ
และการแบงปน
ผลประโยชนอยาง
เทาเทียมและ
ยุติธรรม สําหรับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. การอบรมให
ความรูดานการ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนแก
ชุมชนทองถิ่น 
และอปท.

300,000 1. ขอเสนอแนะ
แนวทางการ
ดําเนินงานตาม
กฎระเบียบในการ
อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ
2. การอบรมให
ความรูดานการ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนแก
ชุมชนทองถิ่น 
และอปท.

300,000 1. การนํา
เครื่องมือกลไกการ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนฯ ไป
ประยุกตใช
2. การอบรมให
ความรูดานการ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนแก
ชุมชนทองถิ่น และ
อปท.

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย

ประจําป สผ.

การจัดทําสื่อเผยแพรดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ

สผ. 480,000 หนังสือชุด 
มารูจักความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพกันเถอะ

1,000,000 สารคดีสั้น
การตูนแอนิเมชั่น
ชุดเอกสาร
เผยแพรอยางงาย

1,800,000 สารคดีสั้นเรื่อง
อนุรักษความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ พื้นที่
ชุมน้ํา และการ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจาก
การใชทรัพยากร

ใชงบประมาณ
ดําเนินงานจาก
งบดําเนินงาน 

ประจําป
งบประมาณ 

ของ สผ.

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

22



2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

การจัดกิจกรรม และการประชุม
วิชาการที่เกี่ยวของกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่ที่ สผ. 
กําหนด

1,200,000 กิจกรรมวันพื้นที่
ชุมน้ําโลก
และวันสากลแหง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

1,600,000 กิจกรรมวันพื้นที่
ชุมน้ําโลก
และวันสากลแหง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

1,600,000 กิจกรรมวันพื้นที่
ชุมน้ําโลก
และวันสากลแหง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย

ประจําป สผ.

การติดตามและประเมินสถานภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่ที่ สผ. 
กําหนด

1,000,000 1. การปกปอง
คุมครองชนิด
พันธุที่เสี่ยงตอ
การสูญพันธุ 
กลุมสัตวมี
กระดูกสันหลัง
2. การจัดการ
ชนิดพันธุตางถิ่น
ที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง

3,000,000 ๑. ผลการศึกษา
และประเมิน
สถานภาพความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศไทย
๒. ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายใน
การบริหารจัดการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศไทย

2,000,000 จัดทําขอมูล
สถานภาพ
ชนิดพันธุ
ที่ถูกคุกคาม 
กลุมสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย

ประจําป สผ.

การจัดทํา พรบ. ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สผ. ใชงบประมาณ
 จาก สกว.

ราง  พรบ. ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

ไมใช
งบประมาณ

ครม. เห็นชอบตอ
 ราง พรบ. ความ
หลากหลาย
ชีวภาพ

ไมใช
งบประมาณ

คณะกรรมการ
กฤษฎีกา พิจารณา
 ราง พรบ. ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

ป 2560 ใช
งบประมาณใน
การดําเนินงาน

จาก สกว.

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร
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2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

การจัดทํารายงานแหงชาติดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

สผ. 200,000 ๑. กรอบเจรา 
ประเด็นความเห็น
และทาทีของ
ประเทศไทยในการ
ประชุมระดับ
นานาชาติ
๒. (ราง) รายงาน
แหงชาติดานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและพื้นที่
ชุมน้ํา

2,700,000 (ราง) รายงาน
แหงชาติดาน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

200,000 รายงานแหงชาติ
ดานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย

ประจําป สผ.

Conserving Habitats for 
Globally Important Flora and 
Fauna in Production Landscape

๑. ต.โคก
ขาม 
จ.
สมุทรสาคร  
๒. อ.สุข
สําราญ 
จ.ระนอง 
๓. จ.บุรีรัมย

5,000,000 เครือขายและกลไก
การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการ
อนุรักษความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ที่มี
การอนุรักษชนิด
พันธุ

20,000,000 มาตรการทางการ
เงินอยางย่ังยืนใน
พื้นที่ที่มีการ
อนุรักษชนิดพันธุ

20,000,000 แนวทางการ
จัดการการใช
ประโยชนที่ดิน 
ผังการใชที่ดินโดย
บูรณาการ
แนวทางดานการ
อนุรักษและใช
ประโยชนความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
อยางย่ังยืน

ไดรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
กองทุน

สิ่งแวดลอมโลก

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร
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2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

Maximizing Carbon Sink 
Capacity and Conserving 
Biodiversity through 
Sustainable Conservation, 
Restoration and Management 
of Peat Swamp Ecosystems 

พรุควนเคร็ง
 และพื้นที่
พรุใน
ทะเลสาบ
สงขลา

10,000,000 เครือขายและกลไก
การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการ
อนุรักษและใช
ประโยชนพื้นที่พรุ
ที่ดําเนินโครงการ

40,000,000 ๑. เกณฑและ
วิธีการประเมิน
มูลคาทาง
เศรษฐกิจของ
บริการทางนิเวศ
ตางๆ ในปาพรุ
๒. อบรมเสริม
ศักยภาพในการ
ตรวจลาดตระเวน
 เฝาระวังระดับ
น้ําในปาพรุ 
ปองกันไฟปา 
และบังคับใชขอ
กฎหมายหรือ
กติกาชุมชน

40,000,000 ๑. แผนการ
จัดการและใช
ประโยชนพื้นที่
ดําเนินโครงการ
๒. เทคนิคอุทก
วิทยาในพื้นที่นํา
รอง เพื่อรักษา
ระดับน้ําในพื้นที่
พรุและปองกันไฟ
ปา
๓.ระบบตรวจวัด
ปริมาณการกัก
เก็บคารบอนและ
การปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก

10,000,000 ฐานขอมูลพรุของ
ประเทศไทย

ไดรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
กองทุน

สิ่งแวดลอมโลก
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2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

การขับเคลื่อนแผนแมบทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. 2558-2654 
และแผนปฏิบัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2560-2564 
และการติดตามประเมินผล

ทั่วประเทศ 3,000,000 1. แผนปฏิบัติการ
ฯ ผานความ
เห็นชอบจาก ครม.
2.  ประชุม
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ
3. รายงานการ
ติดตามประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติ
การพ.ศ. ๒๕๕๘– 
๒๕๕๙
4. ระบบ
ฐานขอมูลการ
ติดตามประเมินผลฯ

2,000,000 1. การประชุม
ขับเคลื่อนแผน
ปฎิบัติการฯ
2. การบูรณา
การงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ
การฯ ใน
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562
การประเมินผล
การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การ ใน
ปงบประมาณพ.ศ.
 2560
3. ระบบ
ฐานขอมูลการ
ติดตาม
ประเมินผลดาน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

400,000 1.  การประชุม
ขับเคลื่อนแผน
ปฎิบัติการฯ
2. การ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย

ประจําป สผ.
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2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
ประเภทน้ําตก  จ.ตาก

จ.ตาก  800,000 1. แหลงธรรมชาติ
ประเภทน้ําตก
มีการจําแนก
เขตการใชพื้นที่
อยางชัดเจน
2. ชุมชนและ
เยาวชนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
ในดานการอนุรักษ
3. การจัดการ
องคความรู
ดานการอนุรักษ
แหลงธรรมชาติ
น้ําตกในทองถิ่น
4. เยาวชนไดรับ
ขอมูลและแนวคิด
ในดานการ
อนุรักษแหลง
ธรรมชาติประเภท
น้ําตกอยางเปน
รูปธรรม

900,000 1. พื้นที่ตนแบบ
ในการบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดลอมอยาง
มีสวนรวมบนฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
(ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรม 
ภูมิปญญา) ที่
เหมาะสม
2. การมีสวนรวม
ของทองถิ่นตอ
การรวบรวม และ
การบันทึกถึง
ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 
3. ขอบเขตในการ
ใชประโยชนพื้นที่
น้ําตก และบริเวณ
โดยรอบที่
เหมาะสมตอ
ชุมชนและ
ทรัพยากรทองถิ่น

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย
ประจําป สผ.
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2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

การเฝาระวังการบุกรุก ฟนฟู และ
อนุรักษปาชายเลน เขาขนาบน้ํา จ.
กระบี่

จ.กระบี่ 370,000 1. ชุมชนและ
เยาวชนเกิดความ
เขาใจ แนวคิด และ
ไดรับการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ 
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยาง
ย่ังยืน
2. ชุมชนและ
เยาวชนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการอนุรักษ
เขาขนาบน้ํา
3. เกิดการมีสวน
รวมของทองถิ่น
ในการอนุรักษ
เขาขนาบน้ํา
4. เกิดแผนงาน
การติดตาม
ประเมินผล
กิจกรรมการอนุรักษ

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย

ประจําป สผ.
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2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

การสงเสริมศักยภาพปาแหงการ
เรียนรูเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม
 จ.รอยเอ็ด

๑. ปาดอน
หนองโจน 
ต.หนองแคน
อ.ปทุมรัตน 
จ.รอยเอ็ด
๒. ปาโคก
ใหญคําปลา
กั้ง 
ต.โพธิ์ทอง 
อ.โพนทอง 
จ.รอยเอ็ด
๓. ปาดง
หนองเอียด 
ต.ดงแดง 
อ.จตุรพักตร
พิมาน
จ.รอยเอ็ด

2,689,000 ๑. กิจกรรม
เสริมสรางทัศนคติ
เชิงบวกดานการ
อนุรักษทรัพยากรฯ
 แกเด็ก เยาวชน 
และบุคคลทั่วไปใน
พื้นที่ ๕๐๐ คน
๒. เครื่องมือเพื่อ
การสื่อสารที่
สอดคลองกับ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
เชน ชุดแสดงละคร
เพื่อการสื่อสาร ๑ 
ชุด ตัวหนังและ
อุปกรณในการจัด
แสดงหนังปะโมทัย
 ๑ ชุด ตนฉบับวิดิ
ทัศนเพื่อการ
สื่อสารจากเด็กและ
เยาวชน ต.หนอง
แคน ๕ ผลงาน

1,811,000 ๑. เสนทางศึกษา
ธรรมชาติในปา
ชุมชน ๒ เสนทาง
๒. แปลงการ
สํารวจและ
ติดตามแมลง ๓ 
แปลง ในพื้นที่ ๓
 ตําบลเปาหมาย
๓. กิจกรรม
เสริมสรางความ
เขาใจในการ
จัดการทรัพยากร
ฯ อยางมีสวน
รวมของบุคคลทุก
วัย เชน กิจกรรม 
เดินปา กินขาวปา
 และธรรมชาติ
เปนครู กิจกรรม
งานวัดใหญ – 
งานวัดนอย และ
กิจกรรมแสดง
ภาพถายเพื่อ
สื่อสารความงาม
ตามธรรมชาติใน
ชุมชนเปาหมาย

ไดรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากกองทุน
สิ่งแวดลอม
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2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

การสงเสริมศักยภาพปาแหงการ
เรียนรูเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม
 จ.รอยเอ็ด (ตอ)

๓. มีสื่อเผยแพร 
รณรงคและ
ประชาสัมพันธเพื่อ
การฟนฟูและ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 เชน หนังสือ“ภาพ
งามจากใจชาวนาสู
หัวใจรักธรรมชาต”ิ
จํานวน ๒,๐๐๐ 
เลม มีสื่อ Social 
media ในการสื่อ
ความรูและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ปาชุมชน ๓
 ปา

๔. หลักสูตร
ทองถิ่นรายวิชา
เพื่ออนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรฯ
 ๒ หลักสูตร
๕. หนังสือความ
หลากหลายของ
แมลง ๑,๐๐๐ เลม
๖. สื่อในการ
เผยแพร รณรงค
ประชาสัมพันธใน
รูปแบบตางๆ เชน
 ปาย ซีดี หนังสือ
 และ Social 
media เพื่อ
เผยแพรองค
ความรูและ
กิจกรรมในพื้นที่
ปาชุมชน
เปาหมาย ๓ ปา
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2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย
หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

การฟนฟูพลับพลึงธาร
พืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกลสูญ
พันธุ ใน จ.ระนองและจ.พังงา

๑. อ.
กะเปอร 
อ.สุขสําราญ  
จ.ระนอง
๒. อ.ตะกั่ว
ปา 
อ.คุระบุรี 
จ.พังงา

๑,๗๙๕,๑๒๕ ๑. รายงาน
การศึกษา
สภาพแวดลอม
ของพลับพลึงธาร
เพื่อการเฝาระวัง
และติดตาม
๒. สื่อสรางความ
ตระหนักและ
จิตสํานึกการมีสวน
รวมอนุรักษ
พลับพลึงธาร เชน 
สื่อสิ่งพิมพหนังสั้น 
สปอต Social 
media
๓. โรงเรือน
เพาะชํากลา
พลับพลึงธาร เพื่อ
การขยายพันธุและ
ฟนฟูที่อยูอาศัย ๔ 
โรง
๔. บันทึกความ
เขาใจเจาของที่ดิน
ในพื้นที่เปาหมายที่
จะทําแปลงปลูก 

1,519,050 ๑. รายงาน
การศึกษา
สภาพแวดลอม
ของพลับพลึงธาร
เพื่อการเฝาระวัง
และติดตาม
๒. ระเบียบชุมชน
ในลําคลองที่เปน
แหลงพันธุกรรม
ที่อยูอาศัยของ
พลับพลึงธาร 
และลําคลอง
ฟนฟูพลับพลึงธาร
 เปนพื้นที่
คุมครอง
สิ่งแวดลอม ๒ 
พื้นที่
๓. เวทีประชาคม
การบูรณาการ
อนุรักษพลับพลึง
ธาร ๒ ครั้ง
๔. ศูนย
ประสานงาน
เครือขายฟนฟู
พลับพลึงธารและ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น

1,642,750 ๑. โรงเรียนนํา
รองที่บูรณาการ
หลักสูตรทองถิ่น 
เรื่องพลับพลึงธาร 
 ๕ โรง
๒. สื่อการเรียน
การสอนความรู
ทองถิ่น เรื่อง
พลับพลึงธาร ๕ ชิ้น
๓. รายงาน
การศึกษา
สภาพแวดลอม
ของพลับพลึงธาร
เพื่อการเฝาระวัง
และติดตาม 
๔. เวทีประชาคม
การบูรณาการ
อนุรักษพลับพลึง
ธาร  ๒ ครั้ง
๕. รางแผนปฎิบัติ
การ ฟนฟูและ
อนุรักษพลับพลึง
ธาร ในระดับตําบล
 ระยะ ๓ ป

ไดรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากกองทุน
สิ่งแวดลอม
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พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

การฟนฟูพลับพลึงธาร
พืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกลสูญ
พันธุ ใน จ.ระนองและจ.พังงา (ตอ)

๕. กลาพันธุ
พลับพลึงธารที่
ไดรับการเพาะชํา
และปลูก ๒,๐๐๐ 
ตน
๖. ไมยืนตนและ
พืชปองกันการกัด
เซาะตลิ่งลําคลอง 
๑,๐๐๐ ตน
๗. กิจกรรมการ
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม การใชสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ผลิตสื่อเพื่อการ
อนุรักษ
๘. หนังสั้น 
ประชาสัมพันธ 
เรื่องพลับพลึงธาร 
๒ เรื่อง
๙. สปอต
ประชาสัมพันธ 
เรื่องพลับพลึงธาร 
๑ เรื่อง

๕. สื่อรณรงค
สรางความ
ตระหนักและ
จิตสํานึกในการ
อนุรักษพลับพลึง
ธาร  ไดแก สื่อ
สิ่งพิมพ หนังสั้น 
สปอตรณรงค 
และ Social 
media
๖. หนังสั้นเรื่อง
พลับพลึงธาร ๒ 
เรื่อง
๗. สปอตเรื่อง
พลับพลึงธาร  ๑ 
เรื่อง
๘. กลาพลับพลึง
ธารที่ไดรับการ
เพาะชําและปลูก
 ๕,๐๐๐ ตน
๙. ไมยืนตนและ
พืชปองกันการกัด
เซาะตลิ่งลําคลอง
 ๑,๐๐๐ ตน

๖. ระเบียบชุมชน
ในลําคลอง
เปาหมายที่เปน
แหลงพันธุกรรมที่
อยูอาศัยของ
พลับพลึงธาร
๗. เครือขายฟนฟู
พลับพลึงธารและ
ลําคลองที่อยูอาศัย
 ๔ เครือขาย
๘. ศูนย
ประสานงาน
เครือขายฟนฟู
พลับพลึงธาร
๙. ไมยืนตนและ
พืชปองกันการกัด
เซาะตลิ่งลําคลอง
 ๑,๐๐๐ ตน
๑๐. กลาพันธุ
พลับพลึงธาร 
๕,๐๐๐ ตน
๑๑. หนังสั้น เรื่อง
พลับพลึงธาร ๒ 
เรื่อง
๑๒. สปอต เรื่อง
พลับพลึงธาร ๑ 
เรื่อง
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หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

การเสริมสรางกระบวนการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรดิน น้ํา ปา อ.แวงนอย จ.
ขอนแกน

๑. พื้นที่ 
๕ ตําบล 
๒ เทศบาล 
๗๒ ชุมชน
อ.แวงนอย 
จ.ขอนแกน
๒. พื้นที่ปา
ชุมชน ๔๗ 
ปา 
อ.แวงนอย 
จ.ขอนแกน

1,472,080 ๑. ขอมูลแผนที่
ชุมชนในระดับ
หมูบาน ตําบล 
และอําเภอ 72 
ชุมชน
๒. แผนที่ฐาน
ทรัพยากรปาไม
และแหลงน้ําชุมชน
 47 ชุด
๓. แผนที่และ
ฐานขอมูลการ
รับรองแนวเขต
พื้นที่ชุมชนและ
ขอบเขตพื้นที่ปา 
47 ชุด
๔. การรณรงค
สรางความตระหนัก
 และแลกเปลี่ยน
องคความรู
เกษตรกรรมยั่งยืน 
การบริหารจัดการ
น้ําชุมชน และปา
ชุมชน ผานสื่อวิทยุ
 ชุมชน  5 ครั้ง/
สัปดาห

2,246,655 ๑. แผน
ยุทธศาสตรดาน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรระดับ
อําเภอ
๒. สมาชิก
เครือขายเกษตร
ยั่งยืน ๑๒๕ คน
๓. การจัดรูป
ที่ดินเพื่อทํา
การเกษตรตาม
แบบองคความรู 
๓ องคความรู
๔. ขอมูลดาน
เศรษฐกิจกอน
และหลังการ
ดําเนินงาน
เกษตรยั่งยืนและ
ความหลากหลาย
ของทรัพยากรใน
แปลงเกษตร 
๑๒๕ ชุด
๕. ชุมชนตนแบบ
ดานการบริหาร
จัดการฐาน
ทรัพยากรปาไม

1,210,745 ๑. สมาชิก
เครือขายเกษตร
ย่ังยืน ๓๗๕ คน
๒. ขอมูลดาน
เศรษฐกิจกอน
และหลังการ
ดําเนินงานเกษตร
ย่ังยืนและความ
หลากหลายของ
ทรัพยากรในแปลง
เกษตร ๑๒๕ ชุด 
๓. ชุดบทเรียน
องคความรูและ
ประสบการณการ
ดําเนินโครงการที่
ถายทอดสูพื้นที่อื่น
ได
๔. การรณรงค
สรางความ
ตระหนักและ
แลกเปลี่ยนองค
ความรู
เกษตรกรรมยั่งยืน
 การบริหาร
จัดการน้ําชุมชน 
และปาชุมชน 

ไดรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากกองทุน
สิ่งแวดลอม
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พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

การเสริมสรางกระบวนการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรดิน น้ํา ปา อ.แวงนอย จ.
ขอนแกน (ตอ)

๕. การจัดมหกรรม
รวมพลหัวใจเกษตร
 1 ครั้ง

และแหลงน้ํา ๑๔
 ชุมชน
๖. แผนปฏิบัติ
การฟนฟูพัฒนา
ปาไมและแหลง
น้ํา ๑๔ ชุมชน
๗. การรณรงค
สรางความ
ตระหนักและ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูองคความรู
เกษตรกรรมยั่งยืน
 การบริหาร
จัดการน้ําชุมชน 
และปาชุมชน 
ผานสื่อวิทยุ 
ชุมชน  ๕  ครั้ง/
สัปดาห
๘. การจัด
มหกรรมรวมพล
หัวใจเกษตร ๑ 
ครั้ง

ผานสื่อวิทยุ ชุมชน
 ๕ ครั้ง/สัปดาห
๕. การจัด
มหกรรมรวมพล
หัวใจเกษตร ๑. 
ครั้ง
๖. ชุดบทเรียน
ประสบการณการ
ดําเนินโครงการที่
สามารถขยายผล
สูพื้นที่อื่น ๑ ชุด
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พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

การพัฒนาที่ย่ังยืนของเมืองและ
ชุมชน ภายใตคณะทํางานอาเซียน
ดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน  
(AWGESC): กิจกรรมการศึกษาและ
จัดทําชุดเครื่องมือเผยแพรและ
ผลักดันองคความรูดานการบริหาร
จัดการพื้นที่สีเขียวและเมืองอยาง
ย่ังยืน

กรุงเทพฯ 500,000 เพื่อเผยแพรแนว
ทางการจัดทําและ
การดูแลรักษา
พื้นที่สีเขียว
รูปแบบตางๆ ที่
ปรากฎในชุมชน
เมือง เพื่อเปน
ตัวอยางใหทุกภาค
สวน รวมทั้งผูสนใจ
ไดมีสวนรวมหารือ
ริเริ่มจัดทําดวย
ตนเอง

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย

ประจําป สผ.
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หมายเหตุกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

รางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมือง
ที่ยั่งยืน และกิจกรรมการพัฒนา
เกณฑและตัวชี้วัดสิ่งแวดลอมเมืองที่
ย่ังยืน

เทศบาล
นครและ
เทศบาลเมือง
จํานวน 10 
แหง ทั่ว
ประเทศ 
และเทศบาล
เมืองพนัส
นิคม จ.ชลบุรี

1,000,000 1. เพื่อเผยแพร
การดําเนินงาน
รางวัลอาเซียนดาน
สิ่งแวดลอมเมืองที่
ย่ังยืน
2. เพื่อคัดเลือก
เมือง (เทศบาล) 
เปนตัวแทนเขา
รวมการคัดเลือก
รางวัลอาเซียนดาน
สิ่งแวดลอมเมืองที่
ย่ังยืน ประกอบดวย
 รางวัลจัดการ
คุณภาพอากาศ น้ํา
 ขยะ และพื้นที่สี
เขียว)
3. เพือศึกษาและ
พัฒนาเกณฑและ
ตัวชี้วัดสิ่งแวดลอม
เมืองที่ย่ังยืน ที่
เหมาะสมกับบริบท
เมืองของประเทศ
ไทย ในพื้นที่นํารอง
 โดยการมีสวนรวม
ของประชาชน

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย

ประจําป สผ.
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พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและ
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน

เทศบาล
ทั่วประเทศ

2,000,000 ๑. ระบบ
ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
สิ่งแวดลอมเมือง
และพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมือง
๒. ชุดความรู 
"การมีสวนรวม
ของภาคสวนใน
การผลักดันการ
ดํานินงานดาน
สิ่งแวดลอมเมือง
และพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมือง

7,000,000 ๑. ขอริเริ่มความ
รวมมือดาน
สิ่งแวดลอมเมือง
และพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมือง
สําหรับภูมิภาค
อาเซียน
๒. เครื่องมือใน
การบริหารจัดการ
พื้นที่สีเขียวชุมชน
เมือง
๓. ระบบ
ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
สิ่งแวดลอมเมือง
และพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมือง และ
ระบบฐานขอมูล
เพื่อติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติตามตัวชี้วัด
อาเซียนดาน
สิ่งแวดลอมเมือง
ที่ทันสมัย

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย

ประจําป สผ.
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พื้นที่
ดําเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

F3A8

กรอบการ

สราง

จิตสํานึก

กิจกรรม

พิเศษ

สนับสนุน

การ

อนุรักษ

ทรัพยากร

 การจัดทําแนวทางและ
ขอเสนอแนะการใชมาตรการจูงใจ
ในการอนุรักษ ฟนฟู และใช
ประโยชนพลับพลึงธารอยางย่ังยืน

จ.ระนอง
และจ.พังงา

5,030,000 1. จัดทําแนวทาง
 และขอเสนอแนะ
 การใชมาตรการ
จูงใจเพื่อการ
อนุรักษ คุมครอง 
ฟนฟู และใช
ประโยชน
พลับพลึงธารอยาง
ย่ังยืน
2. เสริมสราง
ความรวมมือ 
พัฒนาศักยภาพ
เครือขายและ
ชุมชนดานการ
จัดเก็บขอมูล
3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของ
ศูนยการเรียนรู
พลับพลึงธารใน
พื้นที่จังหวัด
ระนองและพังงา

5,000,000 1. การนํา
มาตรการจูงใจ ใน
การอนุรักษ ฟนฟู 
และใชประโยชน
อยางย่ังยืนไป
ปฏิบัติในพื้นที่
2. การติดตาม
ประเมินผล เพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรการ
ใหเหมาะสมกับ
พื้นที่เปาหมาย

ใชงบประมาณ 
จากงบ
รายจาย

ประจําป สผ.

รวม 20 โครงการ 27,736,205 78,576,705 78,603,495 19,730,000 8,170,000 212,816,405

รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ 34,586,205    91,456,705  92,403,495    30,730,000   19,170,000 268,346,405
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