
๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย
F2A5

กรอบการใช

ประโยชน

กิจกรรมศูนยขอมูล

ทรัพยากร

การจัดทํา
ฐานขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

สผ. 15,000,000 ๑. ระบบคลังขอมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย 
และเว็บไซตกลไกการ
เผยแพรขอมูลขาวความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ไดรับการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการขอมูลที่มีความ
ถูกตอง และเปนไปตาม
หลักวิชาการและเกณฑ
สากล
๒. ขยายจํานวน
หนวยงานที่เปน
เครือขายคลังขอมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย
อยางนอย ๕ แหง โดยมี
การเชื่อมตอขอมูลกับ
คลังขอมูลฯ และนํา
ขอมูลไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

3,000,000 1. ระบบคลังขอมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ
ไทยและเว็บไซตกลไก
การเผยแพรขอมูล
ขาวความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ไดรับ
การปรับปรุงให
ทันสมัยและยกระดับ
ความปลอดภัยในการ
ใชงาน
2. ขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพจากหนวยงาน
เครือขายไดนําเขาสู
ระบบคลังขอมูลฯ 
อยางนอย 5 แหง
3. สื่อเกี่ยวกับองค
ความรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินดานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ อยางนอย 2 
รายการ  เชน แผน
พับ และสื่ออ่ืนๆ เพื่อ
เผยแพรผานเว็บไซต
กลไกการเผยแพร
ขอมูลฯ และสื่อสังคม
ออนไลน

3,000,000 1. ระบบคลังขอมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศไทยและ
เว็บไซตกลไกการ
เผยแพรขอมูลขาว
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ไดรับ
การปรับปรุงให
ทันสมัยและยกระดับ
ความปลอดภัยในการ
ใชงาน
2. ขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพจากหนวยงาน
เครือขายไดนําเขาสู
ระบบคลังขอมูลฯ 
อยางนอย 5 แหง
3. สื่อเกี่ยวกับองค
ความรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่นดาน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อยาง
นอย 2 รายการ โดย
จัดทําในรูปแบบ
เอกสารแผนพับ และ
สื่อเพื่อเผยแพรผาน
เว็บไซตกลไกการ
เผยแพรขอมูลฯ และ
สื่อออนไลน

3,000,000 1. ระบบคลังขอมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ
ไทยและเว็บไซตกลไก
การเผยแพรขอมูล
ขาวความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ไดรับการ
ปรับปรุงใหทันสมัย
และยกระดับความ
ปลอดภัยในการใชงาน
2. ขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพจากหนวยงาน
เครือขายไดนําเขาสู
ระบบคลังขอมูลฯ 
อยางนอย 5 แหง
3. สื่อเกี่ยวกับองค
ความรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นดานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ อยางนอย 2 
รายการ  เชน แผนพับ
 และสื่ออื่นๆ เพื่อ
เผยแพรผานเว็บไซต
กลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสารความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และสื่อสังคม
ออนไลน

3,000,000 1. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
คลังขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพใหทันสมัย
และปลอดภัย
สําหรับการใชงาน
2. นําเขาขอมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับ
หนวยงาน
สวนกลาง ทองถิ่น
 และชุมชน ที่เปน
เครือขาย อพ.สธ. 
อยางนอย 5 พื้นที่
3. เผยแพรองค
ความรู และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ดานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพผาน
เว็บไซตกลไกการ
เผยแพรขอมูลฯ

ใชงบประมาณ 
จากงบรายจาย
ประจําป สผ.

กรอบแผนแมบท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ป (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)  
กลุม G7 กลุมนโยบายในเรื่องของทรัพยากร

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (๑ ตุลาคม 25๖๔ – ๓๐ กันยายน 256๙)

หมายเหตุ
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๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย
กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ

การดําเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (๑ ตุลาคม 25๖๔ – ๓๐ กันยายน 256๙)
หมายเหตุ

F3A8

กรอบการสราง

จิตสํานึก

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร

การจัดทําเว็บ
ไซด อพ.สธ.-สผ.

 สผ. ไมใช
งบประมาณ

ประชาสัมพันธงานสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ.-สผ.

ไมใช
งบประมาณ

ประชาสัมพันธงาน
สนองพระราชดําริ 
อพ.สธ.-สผ.

ไมใช
งบประมาณ

ประชาสัมพันธงาน
สนองพระราชดําริ 
อพ.สธ.-สผ.

ไมใช
งบประมาณ

ประชาสัมพันธงาน
สนองพระราชดําริ 
อพ.สธ.-สผ.

ไมใช
งบประมาณ

ประชาสัมพันธ
งานสนอง
พระราชดําริ 
อพ.สธ.-สผ.

F3A8

กรอบการสราง

จิตสํานึก

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร

การจัดประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ  
อพ.สธ.

พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
กําหนด

500,000 เขารวมการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
 ที่ อพ.สธ. กําหนด

500,000 เขารวมการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ ที่ 
อพ.สธ. กําหนด

500,000 เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ ที่
 อพ.สธ. กําหนด

๑. ใช
งบประมาณ 
จากงบรายจาย
ประจําป สผ.
๒. รวมจัด
นิทรรศการ 
อพ.สธ. ทุก 2 ป 
 ในฐานะ
หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดําริฯ
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๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย
กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ

การดําเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (๑ ตุลาคม 25๖๔ – ๓๐ กันยายน 256๙)
หมายเหตุ

F3A8

กรอบการสราง

จิตสํานึก

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร

การดําเนินงาน
เพื่อรักษาสิทธิ์
ของชุมชนในการ
เขาถึงและ
แบงปน
ผลประโยชน
จากความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ : การ
จัดทํา
กฎระเบียบ/
ขอบังคับ 
เรื่อง การเขาถึง
และแบงปน
ผลประโยชน
จากทรัพยากร
ชีวภาพในระดับ
ทองถิ่น

พื้นที่หนวยงาน 
อปท. ที่รวม

สนอง
พระราชดําริ 

อพ.สธ.

700,000 1. จัดอบรมใหความรู
เรื่องการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่
เกี่ยวของกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
และการจัดทํา
กฎระเบียบ/ขอบังคับ
ระดับทองถิ่นที่เหมาะสม
กับบริบทพื้นที่
2. ถอดบทเรียนภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการ
อนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. เผยแพรทําความ
เขาใจตอกฎหมายวาดวย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

500,000 1. จัดอบรมใหความรู
เรื่องการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชน
จากทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่
เกี่ยวของกับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
จัดทํากฎระเบียบ/
ขอบังคับระดับ
ทองถิ่นที่เหมาะสม
กับบริบทพื้นที่
2. ถอดบทเรียนภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการ
อนุรักษความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

500,000 1. จัดอบรมให
ความรูเรื่องการ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
จัดทํากฎระเบียบ/
ขอบังคับระดับ
ทองถิ่นที่เหมาะสม
กับบริบทพื้นที่
2. ถอดบทเรียนภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
การอนุรักษความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

500,000 1. จัดอบรมให
ความรูเรื่องการ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
จัดทํากฎระเบียบ/
ขอบังคับระดับ
ทองถิ่นที่เหมาะสม
กับบริบทพื้นที่
2. ถอดบทเรียนภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
การอนุรักษความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

500,000 1. จัดอบรมให
ความรูเรื่องการ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
2. ถอดบทเรียน
ภูมิปญญาทองถิ่น
ในการอนุรักษ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ใชงบประมาณ 
จากงบรายจาย
ประจําป สผ.

F3A8

กรอบการสราง

จิตสํานึก

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร

การจัดการพื้นที่
ชุมน้ํา

พื้นที่ที่ สผ. 
กําหนด

8,000,000 ๑. จัดทําแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีในการฟนฟู
และบริหารจัดการพื้นที่
ชุมน้ําในเมือง (ภาคกลาง
 ภาคตะวันออก และ
ภาคใต)
๒. จัดทําหลักสูตร
ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ
การสรางความตระหนัก
ในคุณคาและ
ความสําคัญของพื้นที่ชุม
น้ํา

8,000,000 ๑. จัดทํากลไกทาง
เศรษฐศาสตร และ
มาตรการจูงใจในการ
อนุรักษและใช
ประโยชนพื้นที่ชุมน้ํา 
       
๒. พัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําของ
เครือขาย

8,000,000 ๑. จัดทํากลไกทาง
เศรษฐศาสตร และ
มาตรการจูงใจใน
การอนุรักษและใช
ประโยชนพื้นที่ชุม
น้ํา        
๒. พัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําของ
เครือขาย

8,000,000 ๑. จัดทํากลไกทาง
เศรษฐศาสตร และ
มาตรการจูงใจใน
การอนุรักษและใช
ประโยชนพื้นที่ชุมน้ํา
               
 ๒. พัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําของ
เครือขาย

8,000,000 ๑. จัดทํากลไกทาง
เศรษฐศาสตร 
และมาตรการจูงใจ
ในการอนุรักษและ
ใชประโยชนพื้นที่
ชุมน้ํา        
๒. พัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําของ
เครือขาย

ใชงบประมาณ 
จากงบรายจาย
ประจําป สผ.
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๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย
กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ

การดําเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (๑ ตุลาคม 25๖๔ – ๓๐ กันยายน 256๙)
หมายเหตุ

F3A8

กรอบการสราง

จิตสํานึก

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร

การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
แหลงธรรมชาติ
ประเภทธรณี
สัณฐาน 
และภูมิ
ลักษณวรรณา 
จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ 2,000,000 มีพื้นที่ผังภูมินิเวศเปน
ตนแบบในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติประเภทธรณี
สัณฐานและภุฒิ
ลักษณวรรณา จังหวัดบึง
กาฬ จํานวน 2 แหง 
อยางมีสวนรวมบนฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 3 
ฐานที่ยั่งยืน

ใชงบประมาณ 
จากงบรายจาย
ประจําป สผ.

F3A8

กรอบการสราง

จิตสํานึก

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร

การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ปา
สาธารณประโยช
นบานทํานบให
เกิดความยั่งยืน 
โดยการมีสวน
รวมของ
ประชาชนตําบล
กันตวจระมวล 
จังหวัดสุรินทร

จังหวัดสุรินทร 372,390 1. สํารวจ ทํารหัสพิกัด
ทรัพยากรพันธุพืช พื้นที่
 5 ไร 
2. สํารวจเก็บรวบรวม
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
3. ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืชที่ไดจากการสํารวจ
เก็บรวบรวม
4. จัดทําฐานขอมูลพันธุ
พืช
5. งานสวน
พฤกษศาสตรระดับตําบล

งบกองทุน

สิ่งแวดลอม

4



๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย
กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ

การดําเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (๑ ตุลาคม 25๖๔ – ๓๐ กันยายน 256๙)
หมายเหตุ

F3A8

กรอบการสราง

จิตสํานึก

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร

การเพิ่มความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในไรนา
เพื่อสิ่งแวดลอม 
และความมั่นคง
ทางอาหาร ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงที่เปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี 635,200 1. งานวิจัยชุมชนโดย
เกษตรกรเก็บขอมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เกิดขึ้นในแปลง
เกษตร 120 แปลง
360 – 500 ไร
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการความรู ตาม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม 
เรื่อง ความหลากหลาย
ของพันธุพืช และสัตว 
เทคนิคการรวบรวมพันธุ
 ขยาย ดูแลรักษาและ
การปลูกแบบครบวงจร 
4 ครั้ง
3. จัดทําสื่อเผยแพร 
ไดแก วิดีทัศน ชุด
นิทรรศการ และหนังสือ

91,200       งานวิจัยชุมชนโดย
เกษตรกรเก็บขอมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เกิดขึ้น
ในแปลงเกษตร 120
 แปลง 360 – 500 
ไร

งบกองทุน

สิ่งแวดลอม

F3A8

กรอบการสราง

จิตสํานึก

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร

การพัฒนา
ศักยภาพ
เครือขายการ
อนุรักษและ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติพื้นที่รอบปา
มรดกโลกดง
พญาเย็น-เขา
ใหญ ฝง
ตะวันออก 
จังหวัดสระแกว

จังหวัดสระแกว 592,750 1. สํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชสมุนไพร
2.  จัดทําเอกสาร
เผยแพรความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชสมุนไพร

งบกองทุน

สิ่งแวดลอม

27,800,340 11,591,200 12,000,000 11,500,000 12,000,000
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