
๘๔ 

๔.  ตารางสรุปผลการดาํเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙- กันยายน ๒๕๖๐) 

กรอบการดําเนินงานที่ ๒ กรอบการใชประโยชน 

กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/
วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

๑ กทส. การจัดการขอมูล
ความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ 

/  9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ งบปกต ิ
สผ. 

๑. จัดทําราง
โครงสรางเครือขาย
คลังขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
2. พัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต
กลไกการเผยแพร
ขอมูลความหลาก 
หลายทางชีวภาพ 
๓. จัดทําระบบ
สืบคนขอมูลชนิดพนัธุ
ที่ถูกคุกคามและ
ทะเบียนรายการ
สิ่งมีชีวิต  
๔. เพื่อศึกษาขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่น 
ดานการอนุรักษและ
ใชประโยชนความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบ
นิเวศปาไม 
  

๑. รางโครงสรางคลงัขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย
ในเบื้องตน ที่เปนภาพรวมความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเปน
มาตรฐานขอมูลกลางของประเทศ 
๒. เว็บไซตกลไกการเผยแพรขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ี
ความสวยงาม ทนัสมัย นาสนใจ 
และงายตอการเขาใชงาน 
๓. ระบบสบืคนขอมูลชนิดพันธุที่ 
ถูกคุกคาม ทะเบียนรายการสิ่งมีชีวิต
กลุมปลาน้ําจืด และกลุมเอคไคโนเดิรม 
เผยแพรผานกลไกการเผยแพรขอมูล
ขาวสารความหลากหลายทางชวีภาพ 
๔. ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณ ี
ดานการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระบบนิเวศปาไม  

กลุมงานนโยบาย
และยุทธศาสตร 
กลุมงานความ

มั่นคงทางชีวภาพ 

 

๘๔ 



๘๕ 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/
วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

๒ กทส. การจัดการพื้นที่ชุมน้ํา /  ๕,๙๕๐,๐๐๐ ๕,๙๕๐,๐๐๐ งบปกติ 
สผ. 

ทบทวนสถานภาพ
และจัดทาํขอบเขต
พื้นที่ชุมน้ําชายฝง
ทะเลของประเทศไทย 
ที่มีความสาํคัญ
ระดับนานาชาติ 
และระดับชาต ิ
ใหเปนปจจุบนั 

๑. ขอบเขตพื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเล
ที่มีความสาํคัญระดับนานาชาตแิละ
ระดับชาติของประเทศไทย พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเล รวมทั้ง
ฐานขอมูล และเวบ็ไซตเผยแพรผล
การศึกษา 
๒. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการพื้นทีชุ่มน้าํที่มีความสําคญั
ระหวางประเทศ และขอมูลแมน้ํา
บางปะกง และเขตหามลาสัตวปา
หนองปลัก-พระยา และเขาระยาบังสา 
จ.สตูล เปนพืน้ทีชุ่มน้าํที่มศีักยภาพ 
ในการเสนอเปนแรมซารไซตแหงใหม
ของประเทศ 

กลุมงาน
ขับเคลื่อน
นโยบาย 
และกลไก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

กรอบการดําเนินงานที่ ๓ กรอบการสรางจิตสํานึก 
กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 
 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/
วตัถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
๓ กทส. การจัดทําเว็บไซต 

อพ.สธ. –  สผ. 
/  - - ไมใช

งบประมาณ 
เผยแพร
ประชาสัมพนัธงาน
สนองพระราชดําริฯ 
อพ.สธ. ของ สผ. 

เว็บไซต อพ.สธ. – สผ. ที่มีการ
รวบรวมและนาํเขาขอมูลขาวสาร 
ผลการดําเนนิงาน และกิจกรรม 
สนองพระราชดําริฯ ของ สผ. 

กลุมงานนโยบาย
และยุทธศาสตร 

 

๔ กทส. การจัดประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ  
ของ อพ.สธ. 

/  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ งบปกติ 
สผ. 

เตรียมการจัด
นิทรรศการในงาน
ประชุมวชิาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 
ศักยภาพมากลน 
มีใหเห็น ณ ศูนย
เครือขายการ
เรียนรู จุฬา 
จ.สระบุร ี

การเตรียมการจัดนิทรรศการ เพื่อ
เผยแพรผลการดําเนนิงานของ สผ. 
ในหัวขอ “สผ. รวมสืบสานงาน
พระราชดาํริฯ สรางสมดุลและ
ยั่งยืนสูทรัพยากรไทย โดยนําเสนอ
นิทรรศการ ที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชวีิต
ในพระนาม การใหบริการของระบบ
นิเวศ และวิดีทัศน เรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต 

กลุมงานนโยบาย
และยุทธศาสตร 

 

๕ กทส. การดําเนินงานเพื่อ
รักษาสิทธิ์ของชุมชน
ในการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชน
จากความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

/  - - ไมใช
งบประมาณ 

ติดตามผลการ
อนุญาตใหเขาถึง
ทรัพยากรชีวภาพ
และการไดรับ
ผลประโยชนตอบ
แทนจากทรัพยากร
ชีวภาพในประเทศ
ไทย ตามระเบียบ 
(กอช.) วาดวย

ผลการประมวลและวิเคราะหขอมูล
การใหอนุญาตเขาถึงทรัพยากร
ชีวภาพและการไดรบัผลประโยชน
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงชาติ (กอช.) วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการในการเขาถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการไดรับ

กลุมงาน 
ความมั่นคง 
ทางชวีภาพ 

 



๘๗ 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/
วตัถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
หลักเกณฑและ
วิธีการในการเขาถึง
ทรัพยากรชีวภาพ
และการไดรับ
ผลประโยชนตอบ
แทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานสรุป
การอนุญาตใหมีการเขาถึงทรัพยากร
ชีวภาพหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ
ตามกฎหมายและหนวยงานของรัฐที่
ครอบครองทรัพยากรชีวภาพ ประจํา 
ป พ.ศ. ๒๕๕๙ (มกราคม – ธันวาคม 
๒๕๕๙) เสนอคณะกรรมการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชวีภาพแหงชาติ  

๖ กทส. การจัดทําสื่อเผยแพร
ดานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

/  48๐,๐๐๐ 48๐,๐๐๐ งบปกต ิ
สผ. 

เผยแพร
ประชาสัมพนัธ
ความรู ความ
เขาใจพื้นฐาน
เก่ียวกับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศไทย  

หนังสือชุดมารูจักความหลากหลาย
ทางชวีภาพกันเถอะ จํานวน 
๑,๕๐๐ ชุด เผยแพรในการจัด
กิจกรรมและการประชุมวิชาการ
ตางๆ เผยแพรในรูป e-book ทาง
เว็บไซตกลไกการเผยแพรขอมูล
ขาวสารความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งแจกจายให
หนวยงานที่ขอรับการสนบัสนุน  

กลุมงานนโยบาย
และยุทธศาสตร 

 

๗ กทส. การจัดกิจกรรมและ
การประชุมวชิาการ 
ที่เกี่ยวของกับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

/  1,2๐๐,๐๐๐ ๑,๒๔๑,๐๐๐ งบปกติ 
สผ. 

รวมฉลองและระลึก
ถึงวันที่อนุสัญญา 
วาดวยความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
อนุสัญญาวาดวย
พื้นที่ชุมน้ํามผีล

๑. จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที ่
ชุมน้ําโลก ประจําป ๒๕๖๐ ในหัวขอ 
“พื้นที่ชุมน้ําเพื่อการลดความเสีย่ง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” ระหวาง
วันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพนัธ ๒๕๖๐  
ณ โรงแรม เอ สตาร ภูแล จ.เชียงราย 
๒. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากล 

กลุมงาน
ขับเคลื่อน
นโยบาย 
และกลไก 

 



๘๘ 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/
วตัถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
บังคับใช และ
รณรงคใหทุกภาค
สวนตระหนักถึง
คุณคาและ
ความสําคัญของ
ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ และ
พื้นที่ชุมน้ํา 

แหงความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประจําป ๒๕๖๐ ในหัวขอ  
“การทองเที่ยวสไตลใหม ใสใจ รักษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืน” ในวนัที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี 
รีสอรท เขาใหญ จ.นครราชสีมา 

๘ กทส. การจัดทํา (ราง)
พระราชบัญญัติ 
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

/  - - ไมใช
งบประมาณ 

จัดทํา (ราง) พรบ. 
ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
สําหรับใชเปน
เครื่องมือสําหรับ
บริหารจัดการ
ความหลากหลาย 
ทางชวีภาพของ
ประเทศไทย 

(ราง) พรบ. วาดวยความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ที่อยูระหวางการศกึษา
รวบรวมกฎหมายดานความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยและตางประเทศ วิเคราะห
ชองวางของกฎหมาย พรอมกับการ
ยกราง พรบ. ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดย (ราง) พรบ. ฉบบัที ่๑ 
คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนธนัวาคม 
๒๕๖๐ 

กลุมงาน 
ความมั่นคง 
ทางชวีภาพ 

ดําเนินงาน
รวมกับ 
สกว. 

๙ กทส. การเตรียมความ
พรอมเพื่อเขารวม 
การประชุมระดับโลก
ที่เกี่ยวของกับ 
ความหลากหลาย 
ทางชวีภาพและ 
พื้นที่ชุมน้ํา  

/  ๒๐๐,๐๐๐ ๔๒๖,๙๙๙ งบปกติ 
สผ. 

๑. จัดทํากรอบ
เจรจา ประเด็น
ความเห็นและทาที
ของประเทศไทย 
ในการประชุม
ระดับนานาชาต ิ
๒. จัดทํา (ราง) 
รายงานแหงชาติ

๑. รางรายงานแหงชาติของ
อนุสัญญาวาดวยพืน้ทีชุ่มน้าํ 
๒. รายงานผลการประชุม 
คณะกรรมการบริหารอนุสัญญา 
วาดวยพื้นที่ชุมน้ํา ครั้งที่ ๕๓ 
๓. การประชุมเผยแพรผลการ
ประชุมสมชัชาภาคีอนสุัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 

กลุมงานหนวย
ประสานงานกลาง

อนุสัญญาฯ 

 



๘๙ 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/
วตัถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
ดานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและพื้นที่
ชุมน้ํา 
 

๑๓ และการประชุมที่เกี่ยวของ  
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ณ โรงแรมเดอะ เบอรเคยลีย 
ประตูน้าํ กรุงเทพ 
๔. การประชุมเตรียมความพรอม
ของหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อ
รับทราบกรอบรายงานแหงชาต ิ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ 

๑๐ กทส. Conserving 
Habitats for 
Globally 
Important Flora 
and Fauna in 
Production 
Landscape 

/  5,๐๐๐,๐๐๐ 5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

กองทุน
สิ่งแวดลอม
โลก (GEF) 

สงเสริมการอนุรักษ
ความหลากหลาย
ของพันธุพืชและ
พันธุสัตวที่มี
ความสําคัญระดับ
โลกในพื้นที่ภาคการ
ผลิต โดยพัฒนา
ระบบการจัดการ
ถิ่นอาศัยใหสามารถ
ดํารงชีวิตรวมกันได
ระหวางพืช สัตว 
และมนุษย  

๑. ผลการประเมินมูลคาทางนิเวศ
เศรษฐศาสตรของพลับพลงึธาร 
๒. การถายทอดความรูและอบรม
เชิงปฏิบัติการเรือ่ง สินคาเกษตรที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหกับชมุชน
เปาหมาย 
๓. สื่อประชาสัมพันธเสริมสราง
ความรู ความตระหนักดานการ
อนุรักษและฟนฟชูนิดพนัธุพชื 
และสัตวใกลสญูพันธุ 

กลุมงาน
ขับเคลื่อน
นโยบาย 
และกลไก 

ดําเนินงาน
รวมกับ 
อสส. และ
UNDP 

๑๑ กทส. Maximizing 
Carbon Sink 
Capacity and 
Conserving 

/  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองทุน
สิ่งแวดลอม
โลก (GEF) 

สงวน รักษา และ
ฟนฟูพื้นที่พรุ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
ดูดซับและกักเก็บ

๑. คณะกรรมการกํากับโครงการ
เห็นชอบตอแผนงานโครงการ ระยะ 
๔ ป และแผนปฏบิัติงานโครงการ
ประจําป 

กลุมงาน
ขับเคลื่อน
นโยบาย 
และกลไก 

ดําเนินงาน
รวมกับ
UNDP 



๙๐ 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/
วตัถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
Biodiversity 
through 
Sustainable 
Conservation, 
Restoration and 
Management of 
Peat Swamp 
Ecosystems 

คารบอน และเปน
แหลงอาศัยของ
พันธุพืชและสัตวที่
สําคัญในระดบัโลก 
รวมทั้งเปนแหลง
ใหบริการทางนิเวศ  

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ 
 

1๒ กทส. 
สตป. 

การขับเคลื่อน 
แผนแมบทบูรณาการ
จัดการความ
หลากหลาย 
ทางชวีภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๔  

/  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๒๐,๐๐๐ งบปกติ 
สผ. 

๑. จัดทําและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏบิัติการ
จัดการความ
หลากหลาย 
ทางชวีภาพ พ.ศ. 
๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ 
ไปสูการปฏิบัติ  
๒. ติดตามประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการ
จัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
 
 

๑. คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
แผนปฏบิัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
๒. ประชุมขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการภายใตแผนปฎิบัติการฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จํานวน ๕ ครั้ง
๓. ติดตามการนําแผนแมบทบูรณาการ 
และแผนปฏิบัติการฯ ไปสูการปฎิบัติ 
๔. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงานตามเปาหมายของ
แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
๕. รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  

กลุมงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร 

 



๙๑ 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/
วตัถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
1๓ สกส. การสงเสริม

ศักยภาพปาแหงการ
เรียนรูเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีสวนรวม  
จ.รอยเอ็ด 

/  2,689,000 ๖๘๖,๗๒๔ งบกองทุน
สิ่งแวดลอม 

สรางทัศนคติเชิง
บวกดานการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และ 
ผลิตเคร่ืองมือ  
และจัดกิจกรรม
สื่อสารความเขาใจ 
การจัดการ
ทรัพยากรอยางมี
สวนรวม 

๑. การสรางทัศนคติเชิงบวกดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมแกเด็ก เยาวชน  และ
บุคคลทั่วไปในพืน้ที่ ไดแก กิจกรรม
ประกาศความรวมมือและบันทกึ
ความเขาใจ จัดอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 
๒. สื่อรณรงคเผยแพรและ
ประชาสัมพนัธ ไดแก เอกสารปาย
นิทรรศการแนะนาํโครงการ และ
การเผยแพรผลการดําเนนิงานผาน
โซเชียลมีเดีย  

กลุมงาน
วิเคราะห

โครงการดาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ดําเนินงาน
โดยมูลนธิิ
เพื่อ
เยาวชน
ชนบท 
(มยช.
รอยเอ็ด) 

1๔ สกส. การฟนฟูพลบัพลึงธาร 
พืชอาศัยถิ่นเดียว 
ในโลกที่ใกลสูญพนัธุ 
ใน จ.ระนอง และ 
จ.พังงา 

/  1,795,125 ๑๑๘,๘๒๖ งบกองทุน
สิ่งแวดลอม 

ฟนฟูพลบัพลึงธาร 
โดยการอนุรักษใน
สภาพปา และฟนฟู
ระบบนิเวศของ 
ลําคลอง ซึ่งเปนถิ่น
ที่อยูอาศัยของ
พลับพลงึธาร และ
ปลูกจิตสาํนึกของ
ชุมชนทองถิ่น ใน
การอนุรักษ
พลับพลงึธาร 

๑. การประชุมที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการโครงการฟนฟู
พลับพลงึธารพชือาศัยถิ่นเดียว 
ในโลกที่ใกลสูญพนัธุ ใน จ.ระนอง 
และจ.พังงา 
๒. กิจกรรมเปดตัวโครงการ  
๓. ผลิตสื่อและกิจกรรมรณรงค 
เพื่อสรางความตระหนักและจิตสํานึก
ในการอนุรักษพลับพลึงธาร  
๔. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศผลติสื่อ 
เพื่อการอนุรักษพลับพลึงธาร 

กลุมงาน
วิเคราะห

โครงการดาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ดําเนินงาน
โดยมูลนธิิ
อีสต 
ฟอร่ัม 

1๕ สกส. การเสริมสราง
กระบวนการมีสวน
รวมในการบริหาร

/  1,472,080 ๒๖๕,๙๐๐ งบกองทุน
สิ่งแวดลอม 

เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพชุมชน 
องคกรปกครอง

๑. สรางกระบวนการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการจัดทาํฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใน

กลุมงาน
วิเคราะห

โครงการดาน

ดําเนินงาน
โดย
สมาคม



๙๒ 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/
วตัถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
จัดการฐาน
ทรัพยากรดินน้าํปา 
อําเภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน 

สวนทองถิ่น และ
ภาคีเครือขายใน
การจัดการ
ทรัพยากรปาไม
และแหลงน้าํ และ
สนับสนนุและ
ขยายเครือขาย
ดานเกษตรกรรม
ยั่งยืน  

ระดับตําบล โดยกระบวนการมสีวน
รวมของทุกฝายในชุมชนทองถิน่ 
โดยจัดเวทีเรียนรูระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร  
๒. รณรงคสรางความตระหนักรู 
และเผยแพรผลการดาํเนินงาน
โครงการ โดยจัดเวทีเปดตวั
โครงการ และสื่อวิทยชุุมชน 

ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

เพื่อนภู 
 

1๖ สชพ. การพัฒนาที่ยั่งยนื
ของเมืองและชุมชน 
ภายใตคณะทํางาน
อาเซียนดาน
สิ่งแวดลอมเมือง 
ที่ยั่งยืน (AWGESC): 
กิจกรรมการศึกษา
และจัดทาํชุด
เครือ่งมือเผยแพร
และผลักดนัองค
ความรูดานการ
บริหารจัดการพื้นที ่
สีเขียวและเมือง
อยางยั่งยืน 
 
 
 

/  500,000 ๔๙๐,๐๐๐ งบปกต ิ
สผ. 

เผยแพรแนวทาง
การจัดทําและ 
การดูแลรักษาพื้นที่
สีเขียวรูปแบบตางๆ 
ที่ปรากฏในชุมชน
เมือง เพื่อเปน
ตัวอยางใหทุกภาค
สวนรวมทั้งผูสนใจ
ไดมีสวนรวม 

ชุดองคความรู “พื้นทีส่ีเขียวกับ 
วิถีชีวิตคนเมือง” ประกอบดวย 
๑. หนังสือ “พื้นที่สีเขียว วิถีชีวติ 
คนเมือง” จํานวน ๕๐๐ เลม  
๒. อินโฟกราฟฟกส “ทําไม?  
ตองมีพื้นที่สีเขียว”  
๓. โปสเตอรอินโฟกราฟฟกส  
๔. วิดีทัศน เร่ือง “พื้นทีส่ีเขียว 
ในวิถีคนเมือง” 

กลุมงานพืน้ที ่
สีเขียวและ
นันทนาการ 

 



๙๓ 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/
วตัถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
1๗ สชพ. รางวัลอาเซียนดาน

สิ่งแวดลอมเมือง 
ที่ยั่งยืน และ
กิจกรรมการพัฒนา
เกณฑและตัวชี้วัด
สิ่งแวดลอมเมือง 
ที่ยั่งยืน 

/  1,000,000 ๑,๐๐๐,000 งบปกต ิ
สผ. 

๑. คัดเลือกเมือง
ของประเทศไทย 
เปนตัวแทน
ประเทศเขารวม 
รับรางวัลอาเซียน
ดานสิง่แวดลอม
เมืองที่ยั่งยืน 
๒. ศึกษาและ
พัฒนาเกณฑและ
ตัวชี้วัดสิง่แวดลอม 
เมืองที่ยั่งยืนที่
เหมาะสมกับบริบท
เมืองของประเทศไทย 

๑. เทศบาลตัวแทนประเทศไทยเขา
รวมรับรางวัลอาเซียนดาน
สิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน ไดแก 
เทศบาลเมืองนาน เทศบาลนคร
ขอนแกน เทศบาลนครภูเก็ต และ
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 
๒. (ราง) เกณฑและตัวชี้วัดดาน
สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชนเบื้องตน
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

กลุมงานพืน้ที ่
สีเขียวและ
นันทนาการ 

 

รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ   ๓๔,๕๘๖,๒๐๕ ๒๑,๙๗๙,๔๔๙      
 
หมายเหตุ ชื่อยอหนวยงานภายใตสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กทส. กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สตป. สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม 
สกส. สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม 
สชพ. สํานักสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ


