๔. ตารางสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร
ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

๑

สผ.

การจัดการขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ



๖,๐๐๐,๐๐๐

๔,๑๕๐,๐๐๐

งบปกติ
สผ.

๒

สผ.

การจัดการพื้นทีช่ ุมน้าํ



๖,๒๖๔,๔๖๕ ๖,๒๖๔,๔๖๕

งบปกติ
สผ.
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เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- ระบบคลังขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพ

ผลการดําเนินงาน

- วิเคราะห ประเมินสถานภาพ
ศักยภาพของหนวยงานที่มีการจัดเก็บ
รวบรวม และจัดทําระบบขอมูลดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย
- กลไกการเผยแพร - เผยแพรขอมูลขาวสารความ
ขอมูลที่รองรับการใช หลากหลายทางชีวภาพ ในรูปแบบ
งานบนอุปกรณการ Mobile Site และ Mobile
สื่อสารเคลื่อนที่
Application
- แผนที่และขอมูล - ดําเนินการศึกษา ทบทวน ขอมูล
สถานภาพพื้นที่ชุมน้ํา สถานภาพพื้นทีช่ ุมน้าํ ที่มีความสําคัญ
ที่มีความสําคัญของ พรอมจัดทํารางทะเบียนรายนามพื้นที่
ประเทศไทย
ชุมน้ําที่มีความสําคัญของประเทศไทย
- กลไกการบริหาร และรางขอเสนอแนะกลไกการบริหาร
จัดการพื้นทีช่ ุมน้าํ
จัดการพื้นทีช่ ุมน้าํ

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ

กองจัดการ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุมงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร

กองจัดการ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุมงาน
ขับเคลื่อน
นโยบาย
และกลไก

มีการแกไข
ขอบเขต
การ
ดําเนินงาน
ใหหมาะสม
และ
สอดคลอง
กับ
สถานการณ
ปจจุบัน

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษทรัพยากร
ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

ใชจริง

๑

สผ.

การจัดทําเว็บไซต
อพ.สธ. – สผ.



๐

๐

-

๒

สผ.

การจัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ.



๖๒,๐๐๐

๖๒,๐๐๐

งบปกติ
สผ.

๓

สผ.

การดําเนินงานเพื่อรักษา 
สิทธิ์ของชุมชนในการ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจากความ

๔,๖๕๐,๐๐๐

๗๔๓,๖๐๐

งบปกติ
สผ.
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เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ประชาสัมพันธงาน
สนองพระราชดําริ
อพ.สธ. – สผ.

เขารวมการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการทรัพยากร
ไทย ศักยภาพมากลน
มีใหเห็น ระหวางวันที่
๒๘ พ.ย. – ๔ ธ.ค. ๖๐
ณ ศูนยเครือขาย
การเรียนรูเพื่อภูมิภาค
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จ.สระบุรี
- แนวทางปฏิบัติ
สําหรับการเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรม
และการแบงปน

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รวบรวมขอมูลและนําเขาขอมูลขาวสาร
กองจัดการ
กิจกรรมของ อพ.สธ. – สผ. ใหเปนปจจุบนั
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุมงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร
จัดแสดงนิทรรศการ ในหัวขอ “สผ.
กองจัดการ
สืบสานงานพระราชดําริฯ สรางสมดุล
ความ
และยั่งยืนสูทรัพยากรไทย” ในการประชุม หลากหลาย
วิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย
ทางชีวภาพ
ศักยภาพมากลน มีใหเห็น” ระหวางวันที่
กลุมงาน
๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
นโยบายและ
ณ ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค
ยุทธศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จ.สระบุรี

- รวบรวมขอมูล ศึกษาทําความเขาใจที่
กองจัดการ
เกี่ยวของกับพิธีสารนาโงยา ขอมูลดาน
ความ
กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายที่
หลากหลาย
เกี่ยวกับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ ทางชีวภาพ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

หลากหลายทางชีวภาพ

๔

สผ.

การจัดทําสื่อเผยแพร
ดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลประโยชน เพื่อ
รองรับการ
ดําเนินงานตามพิธี
สารนาโงยาวาดวย
การเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการ
แบงปนผลประโยชน
- เสริมสรางความรู
ดานการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชน
แกชุมชนทองถิ่นและ
อปท.



๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๘๖๐,๐๐๐

งบปกติ
สผ.
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- สารคดีสั้น

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การแบงปนผลประโยชนของไทย และ
กลุมงาน
ศึกษาขอตกลงระหวางประเทศดาน
ความ
สิ่งแวดลอม
มั่นคง
- วิเคราะหชองวางการดําเนินงานของ
ทาง
ประเทศไทย และจัดทําขอเสนอแนะ
ชีวภาพ
แนวทางปฏิบัติหรือการดําเนินงาน และ
กลไกที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
- จัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอ
แนวทางปฏิบัตสิ ําหรับการเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน
- วิเคราะห และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติฯ
- จัดประชุมเสริมสรางความรูความเขาใจ
ตอการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ
แบงปนผลประโยชน เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานตามพิธสี ารนาโงยา ใหกับ
กลุมเปาหมายไดแก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูแทนชนชนทองถิ่น สถาบันวิจยั
ภาครัฐและเอกชน
- จัดทําสารคดีสั้น เรื่อง “รอบรูเรื่อง Bio” กองจัดการ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ความ
ชอง ๗ ระหวางวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
หลากหลาย
๒๕๖๐–๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
ทางชีวภาพ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- การตูนแอนิเมชั่น

๕

สผ.

การจัดกิจกรรมและ
การประชุมวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ



๒,๓๓๖,๔๕๐

๒,๓๓๖,๔๕๐

งบปกติ
สผ.

๖

สผ.

การติดตามและประเมิน
สถานภาพความ
หลากหลายทางชีวภาพ



๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๓๘,๑๐๐

งบปกติ
สผ.
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ผลการดําเนินงาน

- จั ดทํ าการ ตู นแอนิ เมชั น เผยแพร บนป าย
ประชาสั มพั นธ รถไฟฟ า ระหว า งวั น ที่ ๑๖
เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- ชุดเอกสารเผยแพร - จัดทําเอกสารเผยแพรดานความ
อยางงาย
หลากหลายทางชีวภาพ จํานวน ๕ เรื่อง
กิจกรรมวันพื้นที่
- จัดประชุมเนื่องในวันพืน้ ทีช่ ุมน้ําโลก
ชุมน้ําโลก และ
ในหัวขอ “พื้นที่ชุมน้ําเพื่ออนาคตเมืองที่
วันสากลแหง
ยั่งยืน (Wetlands for a sustainable
ความหลากหลาย
urban future)” เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ
ทางชีวภาพ
๒๕๖๑ ณ ศูนยกีฬาทางน้าํ บึงหนองบอน
กรุงเทพฯ
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแหงความ
หลากหลายทางชีวภาพรวมกับการประชุม
วิชาการ ประจําป ๒๕๖๑: ๒๕ ป ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบอรเคลีย
กรุงเทพฯ
- ปกปองคุมครอง
- จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการปกปอง
ชนิดพันธุที่เสี่ยงตอ คุมครองชนิดพันธุที่เสีย่ งตอการสูญพันธุ
การสูญพันธุ กลุม
กลุมสัตวมีกระดูกสันหลัง
สัตวมีกระดูกสันหลัง
- จัดการชนิดพันธุ
- จัดทําแนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถิ่น

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลุมงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร

กองจัดการ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุมงาน
ขับเคลื่อน
นโยบาย
และกลไก

กองจัดการ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุมงาน

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ตางถิ่นที่มลี ําดับ
ความสําคัญสูง

๗

สผ.

การจัดทําพระราชบัญญัติ 
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

๘

สผ.

การจัดทํารายงาน
แหงชาติดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ



๕๐,๐๐๐

๒,๗๕๘,๐๐๐

ผลการดําเนินงาน

หมาย
เหตุ

ความ
มั่นคง
ทางชีวภาพ
๕๐,๐๐๐ งบปกติ สผ - ครม. ใหความ
- จัดประชุมรับฟงความเห็นจากหนวยงาน กองจัดการ ดําเนินงาน
เห็นชอบตอ (ราง)
ที่เกี่ยวของ (เดือนมีนาคม และพฤษภาคม)
ความ รวมกับ
พรบ. ความ
- จัดประชุมสาธารณะ (เดือนมิถุนายน)
หลากหลาย สกว.
หลากหลายทาง
- จัดตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมายความ
ทางชีวภาพ
ชีวภาพ
หลากหลายทางชีวภาพ (เดือนเมษายน)
กลุมงาน
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ๒ ครั้ง
ความมั่นคง
เพื่อกํากับดูแลการยกราง
ทางชีวภาพ
- นําเสนอ (ราง) พรบ. ฯ ตอคณะกรรมการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) ทีป่ ระชุมได
พิจารณาเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๖๑
๒,๗๕๘,๐๐๐ งบปกติ สผ. - ประเมินกลยุทธ
- ศึกษากรอบรายงานแหงชาติ ที่สํานัก
กองจัดการ
ทั่วโลกสําหรับ
เลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความ
ความ
การอนุรักษพืช
หลากหลายทางชีวภาพกําหนด
หลากหลาย
- ศึกษารวบรวมขอมูลดานกลยุทธทั่วโลก ทางชีวภาพ
สําหรับการอนุรักษพืช
กลุมงาน
- ประเมินสถานภาพ - ศึกษารวบรวมขอมูลสถานภาพความ
ประสานงาน
กลาง
ปจจุบนั ดานความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

100

ที่มีลําดับความสําคัญสูง เสนอ ครม. ให
ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ลําดับ หนวยงาน

๙

สผ.

ชื่อโครงการ

Conserving Habitats
for Globally
Important Flora and
Fauna in Production
Landscape

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

หลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ งบจาก - มาตรการทาง
กองทุน การเงินอยางยั่งยืน
สิ่งแวดลอม ในพื้นที่ ที่มีการ
โลก
อนุรักษชนิดพันธุ
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ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

อนุสัญญา
- ออกแบบประชาสัมพันธโครงการ
กองจัดการ
โดยจัดพิมพ คูมือ แผนพับ รวมถึงสื่อ
ความ
ประชาสัมพันธอื่นๆ ของนกชายเลนปากชอน หลากหลาย
นกกระเรียนพันธุไทย และพลับพลึงธาร
ทางชีวภาพ
รวมทั้งจัดทําชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
กลุมงาน
- ศึกษามูลคาทางเศรษฐศาสตรของพลับพลึง ขับเคลื่อน
ธาร และโอกาสทางดานเศรษฐกิจของพื้นที่ นโยบาย
อนุรักษพลับพลึงธาร ใน จ. ระนองและพังงา และกลไก
- เปดตัวโครงการ ในสวนของพลับพลึงธาร
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ จุดสกัดวังผักบุง เขตรักษาพันธุสัตวปา
คลองนาคา อ.สุขสําราญจ.ระนอง
- เปดตัวโครงการ ในสวนของนกชายเลน
ปากชอน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ณ นิคมสหกรณโคกขาม ต.โคกขาม อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร
- จัดทํากรอบและแผนการใชประโยชน
ที่ดินในพืน้ ที่เปาหมาย ในจ.บุรีรมั ย รวมถึง
มาตรการและแนวทางปฏิบัตทิ ี่เหมาะสมตอ
การใชประโยชนที่ดินที่เปนมิตรกับ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

สิ่งแวดลอม
- จัดตั้งเครือขายระดับชุมชนในรูปแบบของ
เครือขายเกษตรอินทรีย บริเวณชุมชนบาน
สวยสอ จ.บุรีรัมย
- ประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางแผน
การจัดการพื้นทีช่ ุมน้าํ เขตหามลาสัตวปา
อางเก็บน้ําหวยจรเขมาก จ.บุรีรัมย
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
- ฝกอบรมหลักสูตรการเสริมสรางความรู
และนวัตกรรมดานขาวอินทรีย จํานวน ๓
หลักสูตร ไดแก การผลิตขาวอินทรีย การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา
และนกกระเรียนพันธุไ ทย และความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับมาตรฐานขาวอินทรียและ
การรับรองอาหารปลอดภัย
- สํารวจและจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา
เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําหวยจรเขมาก
จังหวัดบุรีรัมย รวมทั้งจัดทําแผนการ
จัดการ ๔ แผนงาน คือ แผนงานเฝาระวัง
คุณภาพพื้นทีช่ ุมน้าํ แผนงานเศรษฐกิจ
สรางสรรค แผนงานเสริมสรางความรู
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บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

๑๐ สผ.

ชื่อโครงการ

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

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๒๐๐,๐๐๐

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

กองทุน ประเทศไทยมีการ
สิ่งแวดลอม เตรียมการที่
โลก (GEF) เหมาะสมมากขึน้
ในการแกไขปญหา
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และประเด็นความ
ปลอดภัยดาน
สิ่งแวดลอม
ดวยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และความพรอม
ดานนโยบาย
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ผลการดําเนินงาน

และความตระหนักตอพืน้ ที่ชุมน้าํ และ
นกกระเรียนพันธุไทย และแผนงานจัดการ
องคกรบริหารพื้นที่ชุมน้าํ
๑. รวบรวมขอมูลพื้นฐานการวิเคราะหผูมี
สวนไดเสีย การใชประโยชนที่ดนิ ระบบการ
ไหลเวียนของน้าํ ระบบชลประทาน ความถี่
ในการเกิดไฟปาพืน้ ที่อนุรักษ ชุมชน
การเกษตร และรูปแบบการใชประโยชน
ที่ดินในดานอื่นๆ เพื่อเตรียมจัดทําแผนการ
จัดการพรุอยางมีสวนรวมและแผนการใช
ที่ดินพื้นที่ตําบลเคร็ง ที่สอดคลองกับการ
แบงโซนใหมในพืน้ ที่ภูมิทัศนควนเคร็ง
๒. ตรวจเอกสารและรวบรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อพัฒนา
ยุทธศาสตรมาตรการทางเทคนิคอุทกวิทยา
ที่เหมาะสมอยางมีสวนรวมกับผูม ีสวนได
สวนเสีย มีการหารือรวมกับหนวยงาน
ราชการและชุมชนในเรื่องรูปแบบการปลูก
ฟนฟูและการคัดเลือกพันธุไม สรางเรือน
เพาะชํากลาไม และประเมินพืน้ ที่เบื้องตน
สําหรับการติดตั้งแปลงถาวรและการพัฒนา
ระบบการติดตามปริมาณคารบอนรวมกับ

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กองจัดการ ดําเนินงาน
ความ รวมกับ
หลากหลาย UNDP
ทางชีวภาพ
กลุมงาน
ขับเคลื่อน
นโยบาย
และกลไก

ลําดับ หนวยงาน

๑๑ สผ.

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

การขับเคลื่อนแผนแมบท 
บูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ และการติดตาม
ประเมินผล

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๒,๐๐๐,๐๐๐

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

๒,๐๐๐,๐๐๐ งบปกติ สผ. - การประชุม
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ
- การบูรณาการ
งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการฯ
ในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระบบฐานขอมูล
การติดตาม
ประเมินผลดาน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ชุมชน ในพื้นที่ปา พรุ ๓ แหง
๓. จัดทํา (ราง) คณะทํางานเพื่อสงเสริม
การบริหารจัดการพื้นที่ภูมิทัศนพรุแบบองค
รวม
- จัดประชุมจัดทํางบบูรณาการเชิง
กองจัดการ
ยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ความ
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
หลากหลาย
- บูรณาการงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ทางชีวภาพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดสง
กลุมงาน
สํานักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นโยบายและ
- หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เปนการดําเนินงานภายใตโครงการการ กองติดตาม
พัฒนาระบบบูรณาการการสื่อสารขอมูล ประเมินผล
การดําเนินงานดานการบริหารจัดการความ สิ่งแวดลอม
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ กลุมงาน
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการความ ติดตาม
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประเมินผล
และแผนแมบทบูรณาการจัดการความ
นโยบาย
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผน
ระยะครึ่งแผน โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
 ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูล

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

และรายละเอียดของแผนที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดแก แผนแมบทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพฯ แผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพฯ และ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ รวมทั้งสํารวจความตองการ
ของผูใชงาน เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการ
พัฒนาระบบฯ ใหมีความสอดคลองและ
ครอบคลุมกับแผนตางๆ ดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผาน
กระบวนการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
และรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน
 จัดทําโครงสรางระบบฯ ตนแบบ โดยใช
ขอมูลของแผนดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เปนขอมูลนํารอง โดยระบบฯ
ตนแบบ ไดผา นกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับ
จังหวัด ภูมิภาค และสวนกลาง ซึ่ง
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่ไดนําไปพัฒนา
และปรับปรุงแกไขระบบฯ ใหมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามความตองการ
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บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

๑๒ สผ.

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

การสงเสริมศักยภาพ

ปาแหงการเรียนรู
เพื่อจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติอยางมีสวนรวม
จ.รอยเอ็ด

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๑,๘๑๑,๐๐๐

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

ของผูใชงานมากที่สุด
 ติดตั้งระบบฯ ที่พฒ
ั นาแลวเสร็จ บน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ของ
สผ. และจะดําเนินการประชาสัมพันธและ
เผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
รับทราบและใชประโยชนระบบฯ ในการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนที่
เกี่ยวของตอไป
๑,๘๑๑,๐๐๐ งบจาก ๑. ผลิตเครื่องมือ
- ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กองทุน เพื่อการสื่อสาร
กลุมเปาหมายไดอบรมทักษะเพือ่ การ
สิ่งแวดลอม อยางสอดคลอง
สื่อสารในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
กับวัฒนธรรมทองถิ่น และสิ่งแวดลอม จํานวน ๓ ครั้ง
๒. การเสริมสราง
ผลการดําเนินงาน
ความเขาใจในการ
ไดวีดิโอเพื่อการสื่อสารทรัพยากรธรรมชาติ
จัดการทรัพยากร
๔ เรื่อง ไดแก
ธรรมชาติ และ
๑) ขาวอินทรีย
สิ่งแวดลอมอยางมี ๒) การทอเสื่อของกลุมแมบาน
สวนรวมของบุคคล ๓) การทอผาลายแคน
ทุกวัย
๔) การอนุรักษปาดอนหนองโจน
๓. มีสื่อสิ่งพิมพและ - ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐
นิทรรศการเพื่อการ กลุมเปาหมายไดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เผยแพร
หลักสูตร “ทักษะการดูนก”
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บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองบริหาร
กองทุน
สิ่งแวดลอม
กลุมงาน
วิเคราะห
โครงการ
ดาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

หมาย
เหตุ

รวมกับ
มูลนิธิ
เพื่อ
เยาวชน
ชนบท
(มยช.
รอยเอ็ด)

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมายไดเรียนรูทักษะการดูนก และ
หนังสือคูมือดูนก และการบันทึกขอมูลนก
เปนภาพวาด ภาพถาย และการบันทึก
ขอมูลสภาพแวดลอมแหลงที่อยูอ าศัยของ
ชนิดพันธุนก
- มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑
กลุมเปาหมายอบรมทักษะวิทยากร เดินปา
กินขาวปา และธรรมชาติเปนครู
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการปาชุมชน ผูน ําชุมชน และ
เยาวชน ไดเรียนรูทักษะการเดินปา กินขาว
ปา และเรียนรูระบบนิเวศของสิง่ มีชีวิตใน
ปา และไดเรียนรูการทํางานรวมกันอยางมี
สวนรวมซึ่งจะไดนําประสบการณจาก
กิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกตใชในการ
ทํางานดานการจัดการปาชุมชนใหมีความ
ยั่งยืน
- เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑
กลุมเปาหมายไดเขารวมศึกษาสภาพปา
ชุมชน และประวัติศาสตรทองถิ่น ในพื้นที่
ที่จัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ ๒ ปา
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บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

ไดแก ปาโคกใหญคําปลากั้ง และปาดอน
หนองโจน
ผลการดําเนินงาน
- กลุมเปาหมายไดสํารวจสภาพปา และ
วางแผนจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางพันธุพืชและแมลงทองถิ่น โดยมี
คณะกรรมการปาชุมชน ปราชญชาวบาน
เปนผูถายทอดองคความรู ใหกับเด็ก และ
เยาวชน รวมทัง้ ประชาชนผูที่สนใจทั่วไป
- เมษายน –พฤษภาคม ๒๕๖๑
กลุมเปาหมายไดเขารวมจัดทําเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ ปาดอนหนองโจน และ
ปาโคกใหญคําปลากั้ง
ผลการดําเนินงาน
๑. ไดเสนทางศึกษาธรรมชาติปาโคกใหญ
คําปลากั้ง ฐานการเรียนรูทั้งหมด ๑๑ ฐาน
๒. ไดเสนทางศึกษาธรรมชาติปาดอนหนอง
โจน ฐานการเรียนรูทั้งหมด ๑๐ ฐาน
- กุมภาพันธ – เมษายน ๒๕๖๑
กลุ ม เป า หมายได ร ว มสํ า รวจและติ ด ตาม
แมลงระยะยาว

108

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

๑๓ สผ.

ชื่อโครงการ

การฟนฟูพลับพลึงธาร
พืชอาศัยถิ่นเดียวในโลก
ที่ใกลสูญพันธุ
ในจังหวัดระนอง
และจังหวัดพังงา

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๑,๕๑๙,๐๕๐

ใชจริง

๑,๔๘๖,๙๔๐

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

งบจาก - การฝกอบรม
กองทุน เชิงปฏิบัติการ
สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมศึกษา:
พลับพลึงธาร
พืชถิ่นเดียวในโลก
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ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ไดฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแมลงพื้นบาน ทัง้ ๓ ปาชุมชน ดังนี้
ปาดงหนองเอียด พบแมลง ๗๘๘ ชนิด
ปาดอนหนองโจน พบแมลง ๘๖๑ ชนิด
ปาโคกใหญคําปลากั้ง พบแมลง ๑,๐๙๔ ชนิด
- จัดทําสื่อสิ่งพิมพและนิทรรศการเพื่อการ
เผยแพร ๕ ประเภท ดังนี้
๑. เอกสารแนะนําโครงการ ๔,๐๐๐ ชุด
๒. ปายนิทรรศการแนะนําโครงการ ๔ ชุด
๓. หนังสือ “ความงามที่ชายขอบ” ๒,๐๐๐ เลม
๔. เสื้อทีมรณรงค ๓๐๐ ตัว
๕. social media ในการเผยแพรองค
ความรูและกิจกรรม
- การฝกอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ การสิ่ ง แวดล อม
ศึกษา: พลับพลึงธารพืชถิ่นเดียวในโลก
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ คายพักแรมนางยอน อ.คุระบุรี จ.พังงา
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ศิลปะกับธรรมชาติ เรียนรู
เสนทางศึกษาธรรมชาตินา้ํ ตกสวนใหม เรื่อง
รูลักษณะทางพฤกษาศาสตรระบบ
นิเวศวิทยาและแนวทางการอนุรักษ

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองบริหาร
กองทุน
สิ่งแวดลอม
กลุมงาน
วิเคราะห
โครงการ
ดาน
ทรัพยากร

หมาย
เหตุ

รวมกับ
มูลนิธิ
อีสต
ฟอรั่ม

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมการสํารวจ
การกระจายและ
ความหนาแนนและ
สภาพแวดลอม
บริเวณแหลงที่อยู
อาศัยของพลับพลึง
ธาร
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ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

พลับพลึงธาร และนักสืบสายน้าํ เรื่องการ
ธรรมชาติ
ประเมินคุณภาพน้ําดวยสัตวหนาดิน
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา
อ.สุขสําราญ จ.ระนอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ลักษณะทางพฤกษศาสตรระบบนิเวศวิทยา
และแนวทางการอนุรักษพลับพลึงธาร การ
บันทึกรายละเอียดของนกในธรรมชาติที่พบ
เห็น การดูดาว นักสืบสายน้าํ เรื่องการ
ประเมินคุณภาพน้ําดวยสัตวหนาดิน และ
การปลูกพลับพลึงธารลักษณะพืน้ ที่ที่
เหมาะสมกับการปลูก วิธีการปลูก
- ฝ กอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติการแบบมี ส ว นรว ม
วิธี การรวบรวมขอมู ล ปจ จั ยแวดล อมและ
การประเมินจํานวนของตนพลับพลึงธาร
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
ผูเขารวมอบรมและสํารวจ ๒๐ คน สํารวจ
การกระจายและความหนาแนนของ
พลับพลึงธารใน อ.กะเปอร และอ.สุข
สําราญ จ.ระนอง
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒-๔ มกราคม ๒๕๖๑
ผูเขารวมอบรมและสํารวจ ๒๐ คน สํารวจ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมจัดทํา
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ผลการดําเนินงาน

การกระจายและความหนาแนนของ
พลับพลึงธาร ในอ.คุระบุรีและตะกั่วปา
จ.พังงา
ผลผลิตจากการจัดกิจกรรม
ขอมูลทั่วไป ไดแก ที่ตั้ง ตําแหนง และ
ลักษณะการใชประโยชนทดี่ ิน ซึง่ ขอมูล
เหลานี้จะใชในการวิเคราะหประเมินผล
ขอมูลปริมาณของพลับพลึงธารและการ
แพรกระจายพลับพลึงธารโดย นําคาพิกัด
ภูมิศาสตรที่บนั ทึกไวในจุดศึกษาแตละ
นํามาสรางขอมูล GIS ดวยโปรแกรม
ArcGIS ขอมูลปจจัยแวดลอมแหลงที่พบ
พลับพลึงธาร ไดแก ความเปนกรด-ดาง
อุณหภูมิ ความเร็วของน้ํา ความกวาง
ความลึก ผูรวมการฝกอบรมไดรับความรู
ทักษะในการสํารวจและเก็บขอมูลปริมาณ
ของพลับพลึงธารและการแพรกระจาย
พลับพลึงธาร ระหวางการสํารวจมีการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ
- จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เมื่อวันที่
๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ เขตรักษา
พันธุสัตวปาคลองนาคา จ.ระนอง โดยมี

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

แผนปฏิบัติการ
เพื่อฟนฟูและ
อนุรักษพลับพลึงธาร
ในพื้นที่ระดับตําบล
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ผลการดําเนินงาน

ผูเขารวม ๓ กลุม ประกอบดวย
๑. แกนนําเยาวชนจากโรงเรียน
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคาร โรงเรียน
กะเปอรวิทยา และโรงเรียนสุขสําราญ
ราษฎรรังสรรค จํานวน ๑๓ คน
๒. เครือขาย ทสม. ๑๕ คน ไดแก ทสม.
ตะกั่วปา ทสม.กะเปอร และทสม.เกาะหาด
ทรายดํา
๓. กลุมอนุรักษพลับพลึงธารเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศบานบางวัน ๓ คน
ผลผลิตจากการจัดกิจกรรม
เกิดขอเสนอโครงการฉบับยอ ซึง่ สามารถ
นําไปบูรณาการกับแผนปฏิบัติการเพื่อฟนฟู
และอนุรักษพลับพลึงธารในพื้นที่ระดับ
ตําบล ๖ ฉบับ ดังนี้
๑. คนรุนใหมใสใจพลับพลึงธาร รร.สุข
สําราญราษฎรรังสรรค
๒. โสตทัศนศึกษาพลับพลึงธาร รร.คุระบุรี
ชัยพัฒนาพิทยาคาร
๓. ชวนนองปลูกพลับพลึงธาร รร. กะเปอร
วิทยา
๔. รักคลองผาแรด กลุมอนุรักษพลับพลึง

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

ธารเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศบานบางวัน
๕. ปลูกพลับพลึงธารคลองบางอี ทสม.
ตะกั่วปา
๖. อนุรักษพลับพลึงธารคลองชีมี-บางปรุ
จากกิจกรรมนี้เกิดการเชื่อมโยงเครือขาย
ฟนฟูและอนุรักษพลับพลึงธารและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น
- การสนับสนุนการ - จัดทําโรงเรือนเพาะชําเพื่อขยายกลา
จัดทําโรงเรือนเพาะชํา พลับพลึงธารอยางมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อขยายกลา
ดังนี้
พลับพลึงธารอยางมี ๑. โรงเรือนเพาะชํากลาพลับพลึงธารชุมชน
สวนรวมชองชุมชน อ.กะเปอร จ.ระนอง ที่พิพิธภัณฑในน้าํ
มีปลาในนามีขาว
๒. โรงเรือนเพาะชํากลาพลับพลึงธารชุมชน
อ.สุขสําราญ จ.ระนอง
๓. โรงเรือนเพาะชํากลาพลับพลึงธารชุมชน
อ.คุระบุรี จ.พังงา หมู ๖ นางยอน
๔. โรงเรือนเพาะชํากลาพลับพลึงธาร
โรงเรียน คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
อ.คุระบุรี จ.พังงา
๕. โรงเรือนเพาะชํากลาพลับพลึงธาร
โรงเรียนบานบางใหญ อ.ตะกั่วปา จ.พังงา
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บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- การสนับสนุนให
เด็กและเยาวชน
เก็บเมล็ดพันธุ
พลับพลึงธาร

114

ผลการดําเนินงาน

- เพาะชําเมล็ดพันธุท ี่เก็บมาไดทั้งหมด
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมล็ด
- ปลูกตนพลับพลึงธาร เมื่อวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๑ โดยนายอําเภอกะเปอร
เปนประธานนําปลูกตนพลับพลึงธาร
จํานวน ๕๐๐ ตน ในพืน้ ที่คลองบางปรุ โดย
การนําตนพลับพลึงธาร ๑๐ ตน ใสรวมไว
ในตะกราไมไผเพื่อลดแรงปะทะของน้ํา
ในชวงฤดูฝน
- สนับสนุนใหเด็กและเยาวชน ๗๘ คน เก็บ
เมล็ดพันธุพลับพลึงธาร ๗ ครั้ง รวบรวม
เมล็ดพันธุพลับพลึงธารไดทั้งสิน้ ประมาณ
๑๐,๐๐๐ เมล็ด ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เด็กและเยาวชน ๗ คน รวมเก็บเมล็ด
บริเวณคลองบางปรุ อ.กะเปอร จ.ระนอง
ไดเมล็ดพันธุ ประมาณ ๓๐๐ เมล็ด
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เด็กและเยาวชน ๗ คน รวมเก็บเมล็ด
บริเวณคลองลําโรง ซึง่ เปนคลองสาขาของ
คลองเรือ อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ไดเมล็ด
พันธุ ประมาณ ๒๐๐ เมล็ด

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เด็กและเยาวชน ๕ คน รวมเก็บเมล็ด
บริเวณหวยทรัพย อ.คุระบุรี จ.พังงา
ไดเมล็ดพันธุป ระมาณ ๗๐๐ เมล็ด
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
เด็กและเยาวชน ๓๘ คน รวมเก็บเมล็ด
บริเวณคลองบางปรง ไดเมล็ดพันธุ
ประมาณ ๑,๕๐๐ เมล็ด
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
เด็กและเยาวชน ๖ คน รวมเก็บเมล็ด
บริเวณคลองสวนใหม และคลองโชค
อํานวย อ.คุระบุรี จ.พังงา ไดเมล็ดพันธุ
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมล็ด
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เด็กและเยาวชน ๖ คน รวมเก็บเมล็ด
บริเวณคลองทับชาง และสวนไทย-จีน
อบต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา ไดเมล็ด
พันธุประมาณ ๑,๐๐๐ เมล็ด
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๔-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
เด็กและเยาวชน ๙ คน เก็บเมล็ดพันธุ
พลับพลึงธารบริเวณหวยชางตาย สวนไทยจีน หวยทรัพย ไดเมล็ดพันธุพลับพลึงธาร

115

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- การสนับสนุนการ
เพาะชํากลา
พลับพลึงธาร
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ประมาณ ๕,๓๐๐ เมล็ด
- สนับสนุนการเพาะชํากลาพลับพลึงธาร
สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเพาะพันธุกลา
พลับพลึงธาร รวมประมาณ ๑๐,๐๐๐ ถุง
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มีเด็กและเยาวชน ๑๕ คน รวมปรับปรุง
แปลงเพาะชําที่ศูนยประสานงานโครงการ
อ.กะเปอร จ.ระนอง เตรียมวัสดุอุปกรณ
และเตรียมดินเพาะปลูก นําเมล็ดพันธุมา
แชน้ํายาฆาเชื้อรา ๓๐ นาที จากนั้นผสมดิน
ปลูกกับปุยคอกและปุยอินทรีย กรอกดินใส
ถุงเพาะชํา นําเมล็ดใสถุงเพาะชํา ได
ประมาณ ๔๐๐ ถุง รดน้ําทุกวันเชาเย็น
ดวยน้ําประปาหมูบา น ซึ่งเปนน้าํ จาก
ลําคลองธรรมชาติ ไมผสมคลอรีนหรือ
ปนเปอนสารเคมีตางๆ
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนกะเปอรวิทยา
๒๐ คน รวมเพาะชํากลาพลับพลึงธาร
ประมาณ ๑,๐๐๐ ถุง
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- การสนับสนุนการ
สํารวจพื้นที่ที่
เหมาะสมตอการ
ปลูกพลับพลึงธาร
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เด็ก เยาวชนและชุมชน ๘ คน รวมเพาะชํา
กลาพลับพลึงธาร ประมาณ ๘,๖๐๐ ถุง
- ระหวางวันที่ ๘-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
กลุมเยาวชน ผูนาํ ชุมชน แกนนํานักอนุรักษ
ในทองถิ่นและสวนราชการที่เกีย่ วของ
จํานวน ๑๘ คน ในพื้นที่อ.กะเปอร อ.สุข
สําราญ จ.ระนอง และอ.คุระบุรี อ.ตะกั่วปา
จ.พังงา
ผลผลิตจากการจัดกิจกรรม
พบพื้นที่เหมาะสมแกการปลูกพลับพลึงธาร
ซึ่งมีระบบนิเวศที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพลับพลึงธาร กลาวคือ น้ํา
ใสสะอาดและมีนา้ํ ไหลตลอดป ความลึกไม
เกิน ๒ เมตร ดินตะกอนที่ทองน้าํ เปนดิน
รวนปนทราย ดินทรายและดินรวนเหนียว
ปนทราย ลําคลองที่เปดกวาง แสงแดดสอง
เต็มที่หรือมีความเขมแสงสูง ไดแก คลองชี
มี คลองกําพวน-ตาผุด คลองน้ําแดง คลอง
บางปรุ คลองวังหิน คลองบางบอน คลอง
ผาแรด คลองตนกระทอน คลองบางจาน
คลองนายทุย คลองบางใหญ

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- การปรับปรุงพืน้ ที่
และเสริมสรางระบบ
นิเวศใหเหมาะสมตอ
การอยูอาศัยของ
พลับพลึงธาร

118

ผลการดําเนินงาน

- ปรับปรุงพืน้ ที่และเสริมสรางระบบนิเวศ
ใหเหมาะสมตอการอยูอาศัยของพลับพลึง
ธาร ๖ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตัดแตงไมใหญริมคลองบางใหญ อ.ตะกั่วปา
จ.พังงา เนื่องจากริมคลองบางใหญมีไมใหญ
รมเงามาก แสงแดดสองไมถึงทองน้ํา
พลับพลึงธารไมไดรับแสงโอกาสในการ
เจริญเติบโตจึงมีไมเต็มที่
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
เพาะชํากลาไมนา้ํ โดยเด็กและเยาวชนใน
คลองผาแรด ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
ไดเก็บเบี้ยกลาไมนา้ํ ที่ขึ้นในทองถิ่น ไดแก
ไครน้ํา คลาน้าํ เตยปา ๕๐๐ ตน เพื่อ
เตรียมไวปลูกเสริมสรางระบบนิเวศลํา
คลองที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวจนอยู
ในสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะอยางยิ่งตน
ไครน้ํา
ครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เพาะชํากลาไมนา้ํ เด็กและเยาวชน จาก
ต.กะเปอร อ.กะเปอร จ.ระนอง ไดเก็บเบี้ย

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

กลาไมน้ําที่ขนึ้ ในทองถิ่น ไดแก ไครน้ํา คลา
น้ํา เตยปา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
นายอําเภอกะเปอร เปนประธาน เด็ก
เยาวชน ผูนาํ ชุมชนและจิตอาสา รวมกัน
ปลูกตนจันกะพอจํานวน ๕๐ ตน ซึ่งเปน
ไมรมเงาขนาดใหญริมคลองเพื่อปองกัน
การพังทลายของตลิ่งและทําความสะอาด
เก็บขยะ กิ่งไมที่กีดขวางคลองบางปรุ
อ.กะเปอร จ.ระนอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณฯ
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ชุมชนและเยาวชน ๒๒ คน รวมกันปลูก
ตนตะเคียนริมคลองนายทุย ต.แมนางขาว
อ.คุระบุรี จ.พังงา จํานวน ๕๐๐ ตน
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประชาชนและเยาวชน ๘ คน รวมกัน
ปลูกหญาคา ปองกันการกัดเซาะลําคลอง
บานหวยทรัพย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
จํานวน ๑๐,๐๐๐ ตน
- การปลูกพลับพลึง - ปลูกพลับพลึงธาร จํานวน ๗,๑๐๐ ตน
ธาร
โดยมีผูเขารวมกิจกรรม รวม ๖๘๕ คน
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บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ คลองบางมัน อ.
สุขสําราญ จ.ระนอง จํานวน ๕๐๐ ตน
วันที ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยประชาชน
หมู ๘ คลองชีมี และเครือขายกลุมอนุรักษ
พลับพลึงธารบางวัน จ.พังงา ปลูกพลับพลึง
ธารจํานวน ๕๐๐ ตน ๒๔ ตะกรา
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ คลองผาแรด อ.
คุระบุรี จ.พังงา กลุมอนุรักษพลับพลึงธาร
เพื่อการทองเที่ยวบานบางวันเครือขาย
อนุรักษในพื้นที่ จํานวน ๔๐๐ ตน ๑๒
ตะกรา
วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คลอง
นายทุย อ.คุระบุรี จ.พังงา จํานวน ๑,๕๐๐
ตน ๙๐ ตะกรา
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วังน้ําดํา
สาขาคลองเรือ อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ปลูก
พลับพลึงธารจํานวน ๑,๐๐๐ ตน ๔๐
ตะกรา
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ คลองกําพวน อ.
สุขสําราญ จ.ระนอง ปลูกพลับพลึงธาร
จํานวน ๕๐๐ ตน ๑๘ ตะกรา
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สาขาคลองนาง
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บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- การติดตามผล
การเจริญเติบโต
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ยอน อ. คุระบุรี จ.พังงา ปลูกพลับพลึงธาร
จํานวน ๓๐๐ ตน ๑๘ ตะกรา
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ คลองไทรทอง
เปนสาขาของคลองตําหนัง ปลูกพลับพลึง
ธารจํานวน ๔๐๐ ตน ๒๐ ตะกรา
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ คลองบางใหญ
ครู นักเรียน รร.บานบางใหญ อ.ตะกั่วปา
จ.พังงา ปลูกพลับพลึงธารจํานวน ๖๐๐
ตน ๓๐ ตะกรา
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปลูกเสริมครั้งที่
๒ คลองชีมี อ.กะเปอร จ.ระนอง ปลูก
พลับพลึงธารจํานวน ๖๐๐ ตน ๓๐ ตะกรา
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซอยโตนจิก
หวยสองแยก เปนสาขาของคลองเตรียม
ม.๖ หวยทรัพย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
ปลูกพลับพลึงธารจํานวน ๖๐๐ ตน ๓๐
ตะกรา
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ คลองบางวัน
ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา รวมกันปลูก
พลับพลึงธารจํานวน ๒๐๐ ตน ๒๐ ตะกรา
- โครงการฯ จัดทําแบบบันทึกติดตาม
การเจริญเติบโตของพลับพลึงธารติดตั้ง

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

ริมคลองที่เปนจุดศึกษา ๘ จุด รวมทั้งมี
อาสาสมัครติดตามการเจริญเติบโตถายรูป
และบันทึกการเจริญเติบโต ๔ คลอง
คลองผาแรด อ.คุระบุรี จ.พังงา ติดตาม
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (อายุ ๓๘
วัน) พบวามีจาํ นวนใบเพิ่มขึ้น ความยาว
ของใบเฉลี่ยประมาณ ๓๘ เซนติเมตร
ความกวางของใบเฉลี่ย ๒ เซนติเมตร
คลองบางปรุ อ.กะเปอร จ.ระนอง ติดตาม
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (อายุ ๖๔
วัน) พบวามีจาํ นวนใบเพิ่มขึ้น ความยาว
ของใบเฉลี่ยประมาณ ๔๖ เซนติเมตร
ความกวางของใบเฉลี่ย ๒.๕ เซนติเมตร
เสนรอบวงของหัวพลับพลึงธารเฉลี่ย
ประมาณ ๒ เซนติเมตร
คลองนายทุย อ.คุระบุรี จ.พังงา รูปถาย
รายงานเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(อายุ ๓ วัน) เยาวชนถายรูปติดตามผลหลัง
ฝนตกหนัก มีนา้ํ ปาไหลหลาก พบวาไมมี
ตะกราที่หลุดลอยตามน้าํ แตดินปลูกถูกพัด
พาหายไปทําใหหัวพลับพลึงธารบางสวน
ลอยพนดินปลูกตองมีการฝงหัวลงไปใหลึก
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บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- สื่อรณรงค เพื่อ
สรางความตระหนัก
และจิตสํานึกในการ
มีสวนรวมอนุรักษ
พลับพลึงธาร
ประกอบดวย สื่อ
สิ่งพิมพ หนังสั้น
สปอตรณรงค และ
Social media
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ผลการดําเนินงาน

ขึ้น มีตนพลับพลึงธารที่ถูกน้าํ พัดหลุดลอย
ไปประมาณ ๒๐% พบพลับพลึงธาร ๑๕
ตะกรา
คลองกําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง
รูปถายรายงานเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๖๑ (อายุ ๖ วัน) โดยอาจารยโรงเรียน
สุขสําราญราษฎรรังสรรคถายรูปติดตามผล
พบวาใบพลับพลึงธารยาวขึน้ เล็กนอย มีสี
เขียวเขมสด ไมพบตะกราหรือตนกลาพันธุ
พลับพลึงธารหลุดลอยไปตามน้าํ จากการ
รายงานของเยาวชนลาสุดเมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๖๑ หลังจากน้ําปาไหลหลาก
พบพลับพลึงธารเพียง ๔ ตะกรา
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศผลิตสื่อ เพื่อการอนุรักษ ระหวาง
วันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถานีวิจยั
เพื่อการพัฒนาชายฝง อันดามัน อ.สุขสําราญ
จ.ระนอง โดยมีผูเขารวมเปนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และอาจารยผูดูแลจากโรงเรียน
คุระบุรีชัยพัฒนา/โรงเรียนตะกั่วปา“เสนานุ
กูล” โรงเรียนตะกั่วปา คีรีเขต โรงเรียน
กะเปอรวิทยา โรงเรียนสุขสําราญราษฎร

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

รังสรรค รวม ๓๕ คน
ผลการดําเนินกิจกรรม
นักเรียนผูเขารวมกิจกรรมมีความรูและ
ทักษะเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอร
และสารสนเทศสรางสรรคสื่อรณรงค
ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษพลับพลึงธาร
และผลิตสื่อรณรงค ไดแก แผนพับ ๕,๐๐๐
ชุด โรลอัพ ๘ ชุด และปายรณรงค ๖ ปาย
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตหนังสั้น
และสกูปขาว ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๒
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิจัยเพือ่ การ
พัฒนาชายฝงอันดามัน อ.สุขสําราญ
จ.ระนอง โดยมีผูเขารวมเปนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และอาจารยผูดูแลจาก
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา โรงเรียนตะกั่วปา
“เสนานุกูล” โรงเรียนกะเปอรวิทยา
โรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค รวม
๒๔ คน
ผลจากการดําเนินกิจกรรม
ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูและทักษะ
เบื้องตนในการเขียนบท ถายทํา และการ
ตัดตอ ในการผลิตหนังสั้น ๓ เรือ่ ง
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บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- การจัดกิจกรรม
รณรงควันอนุรักษ
พลับพลึงธาร
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ผลการดําเนินงาน

และสกูปขาว ๑ เรื่อง เพื่อปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษพลับพลึงธาร
- จัดกิจกรรมที่พิพิธภัณฑชุมชนในน้ํามีปลา
ในนามีขาว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ณ ต.กะเปอร อ.กะเปอร จ.ระนอง
เพื่อรณรงคสรางความตระหนักแก
ประชาชนในทองถิ่นถึงปญหาการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของลําคลองอัน
เปนผลมาจากธรรมชาติและกิจกรรมของ
มนุษยสงผลกระทบคุกคามระบบนิเวศที่อยู
ของพลับพลึงธารและความเปนอยูที่ดีของ
มนุษยในทีส่ ุด รวมทั้งปลูกจิตสํานึกของ
ประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติตอไป
ผลการดําเนินกิจกรรม
๑. พิธีเปดโดยรองผูวาราชการจังหวัด
ระนองเปนประธาน รวมระบายสีดอก
พลับพลึงธารบนผืนผาใบ
๒. จัดแสดงนิทรรศการรณรงคอนุรักษ
พลับพลึงธาร ของโครงการฟน ฟูพลับพลึง
ธารฯ การรักษาสิ่งแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตจากองคกรภาคีเครือขาย

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

๑๔ สผ.

ชื่อโครงการ

การเสริมสราง
กระบวนการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ
ฐานทรัพยากรดิน น้ํา ปา
อําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๒,๒๔๖,๖๕๕

ใชจริง

๒,๒๔๖,๖๕๕

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

งบจาก ๑. เสริมสราง
กองทุน ศักยภาพชุมชน
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และภาคี
เครือขายในการ
จัดการทรัพยากรปา
ไมและแหลงน้ําของ
อําเภอแวงนอย
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ผลการดําเนินงาน

๓. เวทีเสวนา “คนเปลี่ยนคลอง คลอง
เปลี่ยนคน” โดย คุณโรจนา บุญชูวงศ
ผูสื่อขาว อสมท.จ.ระนอง คุณเดชา ดวงนามล
นักวิจัย สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝง
อันดามัน และคุณสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร
องคกรพิทักษสัตวแหงโลก
๔. กิจกรรมสนุกคิด สนิทธรรมชาติ
ดวยศิลปะริมคลองและการละเลนพื้นบาน
ทางน้าํ เพื่อเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับลําคลอง
๕. กิจกรรมภาคกลางคืน “ฤดูกาล ดนตรี
กวี สายน้าํ หอมกลิ่นดอกพลับพลึงธาร”
๑. สรางกระบวนการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ
จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนในระดับตําบลโดยกระบวนการมีสวน
รวมของทุกฝายในชุมชนทองถิน่
ผลการดําเนินงาน
- ๑๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
จัดเวทีเรียนรูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร เพื่อเตรียมความพรอมของ
ชุมชน และเพิ่มความรูทักษะการนํา
เครื่องมือทางภูมิศาสตรมาใชในการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการฐาน

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กองบริหาร รวมกับ
จัดการ สมาคม
กองทุน เพือ่ นภู
สิ่งแวดลอม
กลุมงาน
วิเคราะห
โครงการ
ดาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้าํ ปา และได
กลุมปฏิบัติการสํารวจพืน้ ที่ภาคสนามระดับ
ตําบลๆ ละ ๕ คน รวม ๓๕ คน
- ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพชุดปฏิบัติการสํารวจศึกษาพื้นที่
ภาคสนามในระดับอําเภอใหกับกลุม
ปฏิบัติการสํารวจพื้นที่ภาคสนาม รวม ๓๕ คน
เพื่อใหความรูความเขาใจดานตางๆ ดังนี้
๑. การใชเครื่องมือจับคา GPS
๒. การบันทึกขอมูลตางๆ ในการสํารวจพื้นที่
๓. กระบวนการเก็บขอมูลปาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
๔. การถายภาพ
๕. ศึกษาและเขียน แผนที่ภูมินิเวศตําบล
๖. การวางแผนกระบวนการลงพื้นที่
- เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑
ศึกษา และสํารวจพื้นที่ปา ๔๗ ปา รวม
๕,๘๙๐ ไร สํารวจพื้นที่แลวเสร็จ ๔๖ ปา
คิดเปน รอยละ ๙๘ ของจํานวนปาใน
โครงการทั้งหมด คงเหลือปาที่ยงั ไมสาํ รวจ
๑ ปา ซึ่งสมาคมเพื่อนภูจะดําเนินการให
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เหตุ
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ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
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แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

๒. สนับสนุนและ
ขยายเครือขายดาน
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ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จภายในปที่ ๒
- กุมภาพันธ – กันยายน ๒๕๖๑
ดําเนินงานรวมกับตัวแทนภาคสวนตางๆ
ไดแก ผูแทนทีด่ ินอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน
ปราชญชาวบาน ประชาชนที่มพี ื้นที่ติดแนว
เขตปา และเจาหนาทีโ่ ครงการ ไดสํารวจ
สภาพพื้นที่ปา ๔๗ ปา และนําขอมูลมา
วิเคราะหการใชประโยชนทดี่ ินทั้งปาไม
แหลงน้ํา พืน้ ที่ทาํ กิน และนําขอมูลมา
ประมวลผลวิเคราะหแสดงผลขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร และจัดทําเปนแผนที่
ขอบเขตปาไมที่มีความถูกตองเปนที่ยอมรับ
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ
๒. การรณรงคสรางความตระหนักรู และ
เผยแพรผลการดําเนินงานโครงการ
ผลการดําเนินงาน
- จัดสื่อวิทยุชุมชนรายการเกษตรพื้นบาน
อีสานมวนชืน่ ๕ ครั้ง/สัปดาห
- จัดกิจกรรมงานมหกรรมรวมพลหัวใจ
เกษตร ๑ ครั้ง มีผูเขารวม ๘๓๙ คน
๑. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพเกษตรกร
กลุมเปาหมายและสรางชุมชนตนแบบดาน

บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลําดับ หนวยงาน

๑๕ สผ.

ชื่อโครงการ

การจัดการสิ่งแวดลอม
เมืองและพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมือง เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
อาเซียน

รวมงบประมาณ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

เกษตรกรรมยั่งยืนให การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ครอบคลุมอําเภอ
ผลการดําเนินงาน
แวงนอย
- เกษตรกรเขารวมทําเกษตรแบบ ๓ องค
ความรู ๑๒๕ คน
- เกษตรกรเยาวชนตนแบบเขารวม
โครงการ ๕ คน
- การจัดรูปที่ดินเพื่อทําเกษตรตามแบบ
องคความรูทั้ง ๓ องคความรู ๑๒๕ แปลง
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๙๗,๐๐๐ งบปกติ สผ. - ระบบฐานขอมูล
- มีขอมูลพื้นที่สีเขียวในเชตเทศบาลเมือง
อิเล็กทรอนิกส
จํานวน ๑๗๘ แหง และอยูระหวางนําเขาใน
สิ่งแวดลอมเมืองและ ระบบฐานขอมูล Thai green Urban
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
- ชุดความรู “การมี - มีชุดความรู “การมีสวนรวมของภาคสวน
สวนรวมของภาคสวน รวมในการผลักดันการดําเนินงานดาน
รวมในการผลักดัน สิ่งแวดลอมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชน
การดําเนินงานดาน เมือง” ประกอบดวย แนวทางการ
สิ่งแวดลอมเมืองและ ดําเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง” ของทองถิ่น หนวยงาน และเครือขาย
๙๓,๖๙๗,๖๒ ๖๔,๑๐๔,๒๑๐
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บุคคล/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชุมชน
และพื้นที่
เฉพาะ
กลุมงาน
พื้นที่สีเขียว
และ
นันทนาการ

หมาย
เหตุ

