๔. ตารางสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร
ลําดับ หนวยงาน

๑

สผ.

ชื่อโครงการ

การจัดทําฐานขอมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๕,๘๕๙,๐๐๐

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

๕,๘๕๙,๐๐๐ งบปกติ - ขอมูลทรัพยากร
สผ. ชีวภาพทีไ่ ดรับการ
ปรับปรุงและ
ตรวจสอบความ
ถูกตอง
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ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

- รวบรวม และตรวจสอบขอมูลความ
กองจัดการ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให
ความ
มีความถูกตอง ตามหลักวิชาการ
หลากหลาย
- นําเขาขอมูลทรัพยากรชีวภาพเพิ่มเติมใน ทางชีวภาพ
ระบบคลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ กลุมงาน
ของประเทศไทย (Thailand Biodiversity นโยบายและ
Information Facility หรือ TH-BIF) ที่
ยุทธศาสตร
เผยแพรผา นเว็บไซต http://thbif.onep.go.th
ที่จัดหมวดหมูการเขาถึงขอมูล ไดแก ขอมูล
อนุกรมวิธานของสิง่ มีชีวติ (พืช สัตว จุลนิ ทรีย)
สิ่งมีชีวติ ในพระนาม ชนิดพันธุตา งถิ่น ชนิดพันธุ
ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (Thailand
Red Data) งานวิจัย ภูมิปญญา กฎหมาย
และผูเชี่ยวชาญ
- ลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) การจัดทํา
ระบบคลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
รวมกับ ๑๖ หนวยงาน ไดแก
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดแก กรมปาไม กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง องคการสวนพฤกษศาสตร
องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ

ลําดับ หนวยงาน

๒

สผ.

ชื่อโครงการ

การจัดการพื้นทีช่ ุมน้าํ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๕,๙๕๐,๐๐๐

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคการมหาชน) และสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
 กระทรวงสาธารณสุข ไดแก กรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ไดแก องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และมหาวิทยาลัยรามคําแหง
 กรมทรัพยสินทางปญญา
 สมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหง
ประเทศไทย
- ปรับปรุงแนวทางและแผนการดําเนินการ
เพื่อการพัฒนาระบบและขยายเครือขาย
คลังขอมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย
- เว็บไซตกลไกการ - ขณะนี้อยูระหวางการกูคืนขอมูล เนื่องจาก
เผยแพรขอมูลขาวสาร server ของเว็บไซตกลการเผยแพรขอมูล
ความหลากหลายทาง ขาวสารฯ ติดไวรัส ทําใหขอมูลบางสวนสูญหาย
ชีวภาพ ที่ทันสมัย
และใชงานงาย
๕,๗๕๐,๐๐๐ งบปกติ - รูปแบบ แนวทาง - จัดทํารูปแบบ แนวทาง ขั้นตอนและ
กองจัดการ
สผ. ขั้นตอนและ
กระบวนการบริหารจัดการพื้นทีช่ ุมน้ําที่มี
ความ
กระบวนการในการ ความสําคัญของประเทศแบบมีสวนรวม
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ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

บริหารจัดการพื้นที่
ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ของประเทศ โดย
กระบวนการมีสวนรวม

จัดอบรม/กิจกรรมใหความรู ความเขาใจ
เรื่องแนวทาง และกระบวนการบริหาร
จัดการพื้นทีช่ ุมน้าํ การใชเครื่องมือ กลไก
การติดตามสถานการณ และกลไกการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานพื้นทีช่ ุมน้ํา
- ระบบ Mobile
- ออกแบบและพัฒนา Mobile
Application พื้นที่ Application เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ชุมน้ําของพืน้ ที่นาํ รอง พื้นที่ชุมน้ํา ขอมูลสารสนเทศ และขอมูล
การติดตามสถานการณพื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญของประเทศที่สามารถแสดงผล
บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ ที่ใชใน
ระบบปฏิบัติการแบบ Mobile iOS และ
Android

หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุมงาน
ขับเคลื่อน
นโยบาย
และกลไก

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษทรัพยากร
ลําดับ หนวยงาน

๑

สผ.

ชื่อโครงการ

การจัดทําเว็บไซต
อพ.สธ. – สผ.

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

๐

๐

-
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เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ประชาสัมพันธงาน
สนองพระราชดําริ
อพ.สธ. – สผ.

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

รวบรวมและนําเขาขอมูล/ขาวสาร/กิจกรรม กองจัดการ
ของ อพ.สธ. – สผ. ใหเปนปจจุบัน
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุมงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

๒

สผ.

การจัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ.



0

๓

สผ.

การดําเนินงานเพื่อ
รักษาสิทธิ์ของชุมชนใน
การเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ



150,000

0

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

-

- เตรียมการเขารวม
จัดงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
“ทรัพยากรไทย
ชาวบานไทยได
ประโยชน” ระหวาง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
–๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ศูนยหนองระเวียง
จ.นครราชสีมา
150,000 งบปกติ - คูมือสําหรับการ
สผ. เขาถึงทรัพยากร
ชีวภาพและการ
แบงปนผลประโยชน
อยางเทาเทียมและ
ยุติธรรม สําหรับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

- การอบรมให
ความรูดานการ

121

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

- แจงหัวขอนิทรรศการของ สผ. “สผ. รวม กองจัดการ
คุมครองพืชและสัตวใกลสญ
ู พันธุ คืนสมดุล ความ
สูทรัพยากรไทย” พรอมทั้ง สาระของ
หลากหลาย
นิทรรศการ ให อพ.สธ. ทราบ
ทางชีวภาพ
- ประชุมรวมกับ สํานัก/กรม ภายใต
กลุมงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
นโยบายและ
สิ่งแวดลอม (ทส.) เพื่อเตรียมการจัด
ยุทธศาสตร
นิทรรศการในภาพรวมของ ทส. เมื่อวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม ทส.
- จัดเตรียมเนื้อหา สาระ และกําหนด
รูปแบบของนิทรรศการที่จะนําเสนอ
- สํารวจสถานที่จัดนิทรรศการ หาขอมูล
การเดินทางและที่พัก
- จัดทํา (ราง) คูมือการจัดทํากฎระเบียบ/ กองจัดการ
ขอบังคับระดับทองถิน่ เรื่อง การเขาถึง
ความ
ทรัพยากรชีวภาพและการแบงปน
หลากหลาย
ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม โดย ทางชีวภาพ
(ราง) คูมือฯ ประกอบดวย แนวทางปฏิบัติ กลุมงาน
ในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการ
ความ
แบงปนผลประโยชนจากทรัพยากร
มั่นคง
พันธุกรรม และตัวอยางของกฎระเบียบ/
ทาง
ขอบังคับระดับทองถิน่ เรื่อง การเขาถึง
ชีวภาพ
ทรัพยากรชีวภาพและการแบงปน
ผลประโยชนฯ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
ความรู เรื่อง การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ฃ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนแก
ชุมชนทองถิ่น และ
อปท.
๔

สผ.

การจัดทําสื่อเผยแพร
ดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ



๓๐๐,๐๐๐

๕

สผ.

การจัดกิจกรรมและ
การประชุมวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ



๒,๐๐๐,๐๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐ งบปกติ - จัดทําเอกสาร
สผ. วิชาการเกี่ยวกับ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลการดําเนินงาน

และการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรม
และเทาเทียม ใหกับผูแทนชุมชนที่ไดรบั
คัดเลือกเปนพื้นที่นาํ รอง ไดแก ชุมชนบาน
เปร็ดในและเครือขาย จ.ตราด ชุมชนรองบอน
และเครือขาย จ.เชียงราย ชุมชนปาภูขวาง
และเครือขาย จ.มุกดาหาร และชุมชนบาน
สวนและเครือขาย จ.พัทลุง
- จัดทําหนังสือสําหรับ ฉบับเยาวชน เรื่อง
20 วิธีอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จํานวน ๒,๐๐๐ เลม
- จัดทําหนังสือวิชาการ เรื่อง พรรณพืชและ
พรรณสัตวในพระนาม (Flora and Fauna
in Royal Designation) จํานวน ๕๐ เลม

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

กองจัดการ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุมงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร
๑,๙๖๖,๑๑๕ งบปกติ - จัดกิจกรรมเนื่องใน - จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นทีช่ ุมน้ําโลก
กองจัดการ
สผ. วันพื้นทีช่ ุมน้าํ โลก หัวขอ “Wetlands and Climate Change” ความ
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ หลากหลาย
เรือรบหลวงประแส อ.แกลง จ.ระยอง
ทางชีวภาพ
-จัดกิจกรรมเนื่องใน - เปนเจาภาพรวมจัดงานประชุมวิชาการ
วันสากลแหงความ นานาชาติดา นความหลากหลายทางชีวภาพ
หลากหลายทาง
(International Conference on
Biodiversity 2019 : IBD 2019) ภายใต
ชีวภาพ
หัวขอหลัก “Biodiversity for Sustainable
Bio- economy” ระหวางวันที่ ๒๒-๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา

122

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

๖

สผ.

การจัดทํา
พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ



๐

๗

สผ.

การจัดทํารายงาน
แหงชาติดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ



2,206,400

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

แกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
๒,๖3๐,0๐๐ งบปกติ - คณะกรรมการ
- อยูระหวางการปรับปรุง (ราง) พ.ร.บ.
กองจัดการ
สผ กฤษฎีกาพิจารณา ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
ความ
ราง พ.ร.บ. ความ
โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
หลากหลาย
หลากหลายทาง
กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ
ชีวภาพ
ภายใตคณะกรรมการอนุรักษและใช
กลุมงาน
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
ความมั่นคง
แหงชาติ (กอช.) ซึ่งเปนกลไกในการ
ทางชีวภาพ
ดําเนินงาน โดยมีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๓ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑
และ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อปรับปรุง
สาระของราง พ.ร.บ.
2,๗๕๘,๐00 งบปกติ - รายงานแหงชาติ - ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเ พื่อจัดทํา
กองจัดการ
สผ. ดานความหลากหลาย รายงานแหงชาติดานความหลากหลายทาง ความ
ทางชีวภาพ
ชีวภาพ โดยการประเมินการดําเนินงาน หลากหลาย
ดานพืชระดับชาติ ตามเปาหมายของ
ทางชีวภาพ
กลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืชภายใต กลุมงาน
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ประสานงาน
ชีวภาพ
กลาง
- ศึกษารวบรวมสถานภาพปจจุบันดาน
อนุสัญญา
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
- ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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ลําดับ หนวยงาน

๘

สผ.

ชื่อโครงการ

Conserving Habitats
for Globally
Important Flora and
Fauna in Production
Landscape

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

- เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ เพื่อเผยแพรผล
โครงการฯ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ กองทุน - กรอบแนวทาง
- พื้นที่เปาหมายโครงการฯ (จ.ระนอง
และจ.สมุทรสาคร) และพืน้ ที่สว นขยาย
สิ่งแวดลอม มาตรการ และ
โลก ขอเสนอแนะ เครื่องมือ จ.พังงา และจ.เพชรบุรี) มีแนวทาง
(GEF) กลไกในการอนุรักษ มาตรการ รวมถึงแผนการใชประโยชนที่ดิน
ชนิดพันธุพืชและสัตว ที่บูรณาการเรื่องการอนุรักษพลับพลึงธาร
ใกลสูญพันธุ
และนกชายเลนปากชอนเขาสูแผนจังหวัด
- รางแผนการใช
- มีฐานขอมูลสถานภาพ และภัยคุกคาม
ประโยชนที่ดนิ ที่
ของชนิดพันธุท ี่ใกลสูญพันธุ ๑๐ ชนิด
บูรณาการดานการ ไดแก เสือปลา นกชายเลนปากชอน
อนุรักษและใช
นกกระเรียนพันธุไทย นกแสกทุง หญา
ประโยชนความ
นกเดาลมแมนา้ํ โขง ปูเจาพอหลวง ปลาซิวหลากหลายทาง
สมพงษ พลับพลึงธาร จําปสิรินธร และ
ชีวภาพอยางยั่งยืน วานเขาพรรษา ที่เผยแพรผานเว็บไซตของ
โครงการฯ https://www.chff.onep.go.th)
และสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบคลังขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ที่สํานักงานฯ จัดทําขึ้น
(https://thbif.onep.go.th)
- เสริมสราง
- ชุมชนในพื้นที่เปาหมาย ไดรับการ
ศักยภาพชุมชนดาน ฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด
การอนุรักษ ฟนฟู
การจัดทําระบบบัญชีธุรกิจขนาดเล็ก การ
และใชประโยชน
สงเสริมทางการตลาดของผลิตภัณฑ การ
ความหลากหลาย
อบรมมัคคุเทศกทองถิ่น/นักสื่อสาร
ความหมายธรรมชาติในชุมชน
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บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

กองจัดการ ดําเนินงาน
ความ รวมกับ
หลากหลาย UNDP
ทางชีวภาพ และ
กลุมงาน องคการ
ขับเคลื่อน สวนสัตว
นโยบาย ใน
และกลไก พระบรม
ราชูปถัมภ
เปน
โครงการ
ตอเนื่อง
(ป ๒๕๖๐๒๕๖๒)

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ทางชีวภาพในพืน้ ที่
เปาหมาย

๙

สผ.

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



ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

- หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเยาวชน
และประชาชนในพื้นที่เปาหมายโครงการ
และพื้นทีส่ วนขยายไดรับการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจและความตระหนักดาน
การอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพผานการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ นิทรรศการ และการจัดตั้ง
ศูนยเรียนรู
1๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุน - แผนการจัดการ
- แผนการใชที่ดนิ ที่สอดคลองกับการแบง กองจัดการ ดําเนินงาน
ความ รวมกับ
สิ่งแวดลอม และใชประโยชนพนื้ ที่ โซนใหม
หลากหลาย UNDP
โลก ดําเนินโครงการ
- แผนการจัดการ
- แผนการจัดการปาชุมชนอยางมีสวนรวม ทางชีวภาพ เปน
(GEF)
ปาชุมชนอยางมี
ในพื้นทีป่ าชุมชนนํารอง ๓ แหง ไดแก
กลุมงาน โครงการ
สวนรวม
ปาชุมชนบานควนเงิน ปาชุมชนสวน
ขับเคลื่อน ตอเนื่อง
สมเด็จเจาฟาจุฬาภรณ และปาชุมชนบาน นโยบาย (ป ๒๕๖๐ไสขนุน
และกลไก ๒๕๖๓)
- เทคนิคอุทกวิทยาใน - หอคอยตรวจวัดสภาพทางอุตนุ ิยมวิทยา
พื้นที่นาํ รอง เพื่อรักษา และอุทกวิทยา 4 พืน้ ที่ ไดแก
 พื้นที่ปา
ระดับน้ําในพื้นที่พรุ
 พรุธรรมชาติ ภายในพืน้ ที่
และปองกันไฟปา
สวนพฤกษศาสตร
 พื้นที่ปา
 เสม็ด ผสมกระจูด บริเวณ
พื้นที่หมูที่ 4 ตําบลเคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช (ดานหลังสถานีควบคุม
ไฟปาทะเลนอย)
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ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

พื้นที่ปา พรุดอน ภายในพื้นที่หนวย
พิทักษศาลหลวงตนไทร เขตหามลาสัตวปา
บอลอ
- การฟนฟูระบบ
 พื้นที่สวนปาลมน้ํามัน บริเวณบาน
นิเวศดวยพันธุพชื
หนองเลา ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ทองถิ่นในพื้นที่
- พื้นที่สาํ หรับการปลูกฟน ฟูปา พรุดวย
ที่ถูกทําลายโดยพายุ พันธุพืชทองถิ่น ๔๕๕ ไร
และไฟปา
- ระบบตรวจวัด
- แปลงถาวรติดตามปริมาณคารบอนใน
ปริมาณการกักเก็บ พรุควนเคร็ง ๓ รูปแบบ
คารบอนและการ
 ปาพรุไมถูกรบกวน
 ปาพรุที่ถูกการรบกวน
ปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก
 ปาพรุที่ถูกเปลี่ยนการใชประโยชน
ที่ดิน (สวนปาลมน้ํามัน)
- ระบบฐานขอมูลสําหรับการตรวจวัด
ปริมาณการกักเก็บคารบอน
- คูมือการตรวจวัดและติดตามปริมาณ
คารบอนสําหรับปาพรุ ในรูปแบบเขาใจงาย
สําหรับชุมชน เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป
๒,๗๕๐,๐๐๐ งบปกติ - การประชุม
- การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ได
กองจัดการ
สผ. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ใน
ความ
การจัดการความ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑
หลากหลาย
หลากหลายทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ
พ.ศ. 2560-2564


๑๐ สผ.

การขับเคลื่อนแผนแมบท 
บูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลาย

๒,๗๕๐,๐๐๐

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

126

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ และการติดตาม
ประเมินผล

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- การติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ
(ระยะครึ่งแผน)

127

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

- ผลการติดตามประเมินผลความกาวหนา กลุมงาน
ของแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย นโยบายและ
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึง่ แผน ยุทธศาสตร
 ศึกษา ทบทวน และรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของ
 กําหนดแนวทางการติดตามประเมินผล
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ กําหนดเปาหมาย
และตัวชี้วดั ในระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2562)
 จัดประชุมรับฟงความเห็นตอภาพรวม
โครงการ และเสนอแนวทางการติดตาม
ประเมินผล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
ณ โรงแรม เดอะ เบอเคลีย โฮเต็ล ประตูน้ํา
กรุงเทพฯ
 รวบรวมขอมูลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ และแผนแมบทฯ ระยะ
ครึ่งแผน ใหครอบคลุมทุกเปาหมาย ตัวชี้วดั
มาตรการ แผนงาน โดยใชแบบสอบถาม
และการสํารวจเพิ่มเติมในพืน้ ที่
 จัดทํา (ราง) รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ระยะครึ่งแผน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
o การศึกษาพื้นที่กรณีศึกษา
o การประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3 ครั้ง เพื่อใหขอคิดเห็นตอแนวทางการ
ติดตามประเมินผล ขอเสนอเชิงนโยบาย
และผลการติดตามประเมินผลแผน

ลําดับ หนวยงาน

๑๑ สผ.

ชื่อโครงการ

การสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมแหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ
ประเภทน้ําตก จ.ตาก

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

346,867

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

346,867 งบปกติ - แหลงธรรมชาติ
สผ. ประเภทน้ําตก มีการ
จําแนกเขตการใช
พื้นที่อยางชัดเจน เพื่อ
การอนุรักษและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของ
แหลงฯ ตามหลักการ
และแนวทางการ
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ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ
2562 ณ สํานักงานนโยบายฯ
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรม เบสท เวสเทิรน พลัส แวนดา
แกรนด แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรม เบสท เวสเทิรน พลัส แวนดา
แกรนด แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ
 จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
- ศึกษา วิเคราะห ประเมินการทํางานของ
ระบบฐานขอมูล
- ประชุม สัมมนา รับฟงความเห็นตอผลการ
ติดตามฯ และรางรายงานการติดตาม
ประเมินผล แผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอเคลีย
โฮเต็ล ประตูนา้ํ กรุงเทพฯ
- การประสานความรวมมือและประชุม
กองจัดการ
หารือการดําเนินงานในพืน้ ที่
สิ่งแวดลอม
 ประสานความรวมมือและบูรณาการ
ธรรมชาติ
ในการดําเนินงาน รวมกับหนวยงานที่
และ
เกี่ยวของ 6 กระทรวง 20 หนวยงาน
ศิลปกรรม
 ประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กลุมงาน
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 จัดการ
จัดประชุมเพื่อนําเสนอโครงการฯ พรอม สิ่งแวดลอม
แผนปฏิบัติงานโครงการฯ
ธรรมชาติ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

อนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ

ผลการดําเนินงาน

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
ประชุมหารือเกี่ยวกับการวิธีการเก็บขอมูล
และการสํารวจทรัพยากร 3 ฐานทรัพยากร
รวมกับหนวยงานในพืน้ ที่
- ชุมชนและเยาวชน - การกําหนดเขตการใชที่ดินบริเวณแหลง
ไดรับการพัฒนา
ธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทน้ําตก:
ศักยภาพในดาน
น้ําตกธารารักษ อ.แมสอด จ.ตาก โดยจัด
การอนุรักษ
อบรมเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการ
อนุรักษน้ําตกธารารักษ ใหกับผูนําชุมชน
และชุมชนบานเจดียโคะ หมูที่ 6 รวม
120 คน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
- การจัดการองค
- สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลฐาน
ความรูดานการ
ทรัพยากรทองถิ่นในเบื้องตน 2 ครั้ง ในฤดู
อนุรักษแหลง
หนาว (มกราคม) และฤดูรอน (เมษายน)
ธรรมชาตินา้ํ ตก
โดยไดสํารวจและจัดเก็บขอมูลฐาน
ในทองถิ่น
ทรัพยากรทองถิ่น 2 ฐานทรัพยากร ไดแก
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
- เยาวชนไดรับขอมูล - การสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร
และแนวคิดในดาน ทองถิ่น การปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น
การอนุรักษแหลง
การใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น และ
ธรรมชาติประเภท จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ดังนี้
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริม
น้ําตกอยางเปน
รูปธรรม
ศักยภาพเยาวชนและชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติประเภทน้ําตก ใหกับนักเรียน
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บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

ลําดับ หนวยงาน

๑๒ สผ.

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

การสงเสริมศักยภาพ

ปาแหงการเรียนรู
เพื่อจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติอยางมีสวนรวม
จ.รอยเอ็ด

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

-

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 รวม 30 คน
เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562
 (ราง) ทะเบียนการเก็บขอมูลทรัพยากร
ปาไม ทรัพยากรสัตวปา และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมปิ ญญา (เบื้องตน)
ประจําป พ.ศ. 2562
๑,๘๑๑,๐๐๐ งบจาก - ผลิตเครื่องมือ
- วิดีโอเพื่อการสื่อสารทรัพยากรธรรมชาติ กองบริหาร ดําเนินงาน
กองทุน เพื่อการสื่อสารอยาง ๔ เรื่อง
กองทุน รวมกับ
สิ่งแวดลอม สอดคลองกับ
สิ่งแวดลอม มูลนิธิเพื่อ
 ขาวอินทรีย
วัฒนธรรมทองถิ่น
กลุมงาน เยาวชน
 การทอเสื่อของกลุมแมบาน
 การทอผาลายแคน
วิเคราะห ชนบท
โครงการ (มยช.
 การอนุรักษปาดอนหนองโจน
- เสนทางศึกษาธรรมชาติ ๒ ปา ไดแก
ดาน รอยเอ็ด)
ปาดอนหนองโจน ปาโคกใหญคําปลากั้ง ทรัพยากร ดําเนินงาน
- แปลงสํารวจและติดตามแมลงระยะยาว ธรรมชาติ รวมกับ
๓ ปา ไดแก ปาดอนหนองโจน ปาโคกใหญ
UNDP
คําปลากั้ง ปาดงหนองเอียด
เปน
- ชุดหนังประโมทัยเพื่อการสื่อสาร
โครงการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสอดคลองกับ
ตอเนื่อง
วัฒนธรรมทองถิ่น ๑ ชุด
(ป ๒๕๖๐- อุปกรณการแสดงละครพื้นบาน เพื่อ
๒๕๖๒)
สื่อสารดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ๑ ชุด
- สื่อนิทรรศการภาพถายเพื่อการสื่อสารใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๓ ชุด
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ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- การเสริมสราง
ความเขาใจในการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางมี
สวนรวมของบุคคล
ทุกวัย

ผลการดําเนินงาน

- ฝกฝนทักษะการเดินปา กินขาวปา ๑๐
ครั้ง เพื่อใหกลุมเปาหมายไดเรียนรูการสื่อ
ความหมายธรรมชาติในปาชุมชนของ
ตนเอง โดยอาศัยสถานีในเสนทางศึกษา
ธรรมชาติเปนเครื่องมือในการเรียนรูระบบ
นิเวศและความหลายทางชีวภาพ
- จัดกิจกรรมงานวัดนอย ๒ ครั้ง
 ครั้งที่ ๑ ที่ อ.ปาโคกใหญคําปลากั้ง
 ครั้งที่ ๒ ที่ อ.ปทุมรัตต ปาดอนหนองโจน
- จัดกิจกรรมงานวัดใหญ ๓ ครั้ง
 ครั้งที่ ๑ ที่ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต
 ครั้งที่ ๒ ที่ ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง
 ครั้งที่ ๓ ที่ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน
- จัดวางแปลงสํารวจและติดตามแมลง ใน
พื้นที่ปา ดงหนองเอียด ปาดอนหนองโจน
และปาโคกใหญคําปลากั้ง
- จัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ ปาดอน
หนองโจน และปาโคกใหญคําปลากั้ง
- การจัดทําสื่อ
- สื่อสิ่งพิมพและนิทรรศการเพื่อการเผยแพร
รณรงคเผยแพร และ  เอกสารแนะนําโครงการ ๔,๐๐๐ ชุด
 ปายนิทรรศการแนะนําโครงการ ๔ ชุด
ประชาสัมพันธ
 หนังสือ “ความงามที่ชายขอบ”
๒,๐๐๐ เลม
 เสื้อทีมรณรงค ๓๐๐ ตัว
 social media ในการเผยแพรองค
ความรูและกิจกรรม
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บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

หนังสือความหลากหลายของแมลง
๑,๐๐๐ เลม
 ซีดีผลงานการจัดทําสื่อวิดโี อเพื่อสื่อสาร
ของเด็กและเยาวชนในการจัดการ
ทรัพยากรฯ ๑๐ ผลงาน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรตางๆ
เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรบั รูขอมูล ไดแก
• จัดประชุมหารือการจัดทําหลักสูตร
ทองถิ่น และจัดตัง้ คณะทํางานจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่น ๒ โรงเรียน
- จัดอบรมเพื่อสราง
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ทัศนคติเชิงบวกดาน “ปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
การอนุรักษทรัพยากร • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ธรรมชาติ
“นักศึกษาธรรมชาติ”
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“กีฏวิทยาพื้นบานกับการอนุรักษปาและ
นิเวศเกษตร”
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“ทักษะการดูนก”
• จัดอบรมทักษะการสื่อสารดวย
ภาพถายธรรมชาติ ใหแกเด็ก เยาวชน
บุคคลในชุมชนเปาหมาย
1,521,900 งบจาก - โรงเรียนนํารองที่ - อยูระหวางดําเนินกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กองบริหาร ดําเนินงาน
กองทุน บูรณาการหลักสูตร ทองถิ่นใหกบั โรงเรียน ดังนี้
กองทุน รวมกับ
สิ่งแวดลอม ทองถิ่น เรื่อง
่ ปา จ.พังงา สิ่งแวดลอม มูลนิธิ
 โรงเรียนบานบางใหญ อ.ตะกัว
พลับพลึงธาร


๑๓ สผ.

การฟนฟูพลับพลึงธาร 
พืชอาศัยถิ่นเดียวในโลก
ที่ใกลสูญพันธุ ในจังหวัด

1,642,750

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ
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ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ระนอง และจังหวัด
พังงา

ผลการดําเนินงาน

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อ.คุระบุรี
จ.พังงา
 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
อ.คุระบุรี จ.พังงา
 โรงเรียนคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา
 โรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค
อ.สุขสําราญ จ.ระนอง
- ดําเนินการในป ๒๕๖๓


- สื่อการเรียนการ
สอนความรูทองถิ่น
เรื่องพลับพลึงธาร
- การศึกษา
สภาพแวดลอมของ
พลับพลึงธาร เพื่อ
การเฝาระวังและ
ติดตาม

- เวทีประชาคมการ
บูรณาการอนุรักษ
พลับพลึงธาร
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- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพื่อใหนักเรียนมีความรูและทักษะในการ
ตรวจวัดคุณภาพน้าํ ทางกายภาพ และ
ตรวจวัดคุณภาพน้าํ ดวยสัตวหนาดิน
 ครั้งที่ ๑ วันที่ 16 ตุลาคม 2561
ณ คลองกําพวน ต.กําพวน อ.สุขสําราญ
ผูเขารวมอบรม 25 คน
 ครั้งที่ ๒ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ณ คลองนางยอน ต.คุระ อ.คุระบุรี เพื่อ
เตรียมจัดทํารายงานสภาพแวดลอมของ
พลับพลึงธาร ผูเขารวมอบรม 18 คน
- จัดเวทีการสื่อสารเพื่อการรับรูและเขาใจ
ในประเด็นปญหาการหมดไปของพลับพลึง
ธาร ผลกระทบ และแสวงหาแนวทางฟน ฟู
อนุรักษรวมกัน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ณ หองประชุมศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

กลุมงาน อีสต
วิเคราะห ฟอรั่ม
โครงการ เปน
ดาน โครงการ
ทรัพยากร ตอเนื่อง
ธรรมชาติ (ป ๒๕๖๐๒๕๖๓)

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

เทศบาลตําบลกําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง
ผูเขารวมกิจกรรม ไดแก ทสม. และสวน
ราชการใน ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง
ผลการดําเนินงาน ผูเขารวมกิจกรรม
ตระหนักถึงปญหาการหมดไปของพลับพลึง
ธาร และตองการมีสวนรวมในการฟนฟู
โดยเสนอใหมีการจัดสรางโรงเรือนเพาะชํา
พลับพลึงธาร ในตําบลกําพวน โดย ทสม.
กําพวน และวางแผนดําเนินการเก็บเมล็ด
เพาะชํา ปลูกพลับพลึงธาร
- รางแผนปฏิบัติการ - ดําเนินการในชวงเดือนตุลาคม ๒๕62
ฟนฟูและอนุรักษ
พลับพลึงธาร ระดับ
ตําบล ระยะ ๓ ป
- ระเบียบชุมชนใน - ดําเนินการในป ๒๕๖๓
ลําคลองเปาหมายที่
เปนแหลงพันธุกรรม
ที่อยูอาศัยของ
พลับพลึงธาร
- เครือขายฟนฟู
- ดําเนินการในป ๒๕๖๓
พลับพลึงธารและ
คลองที่อยูอาศัย
- ศูนยประสานงาน - ดําเนินการในป ๒๕๖๓
เครือขายพลับพลึงธาร
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บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- ไมยืนตนและพืช
ปองกันการกัดเซาะ
ตลิ่งลําคลอง

ผลการดําเนินงาน

- โครงการฯ ขอสนับสนุนกลาไมยืนตนจาก
เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคาและอุทยาน
แหงชาติศรีพังงา และหญาคาจากสถานี
พัฒนาที่ดิน จ.พังงา รวมทั้ง สนับสนุนให
เยาวชนเพาะพันธุกลาพืชไมน้ําเพื่อปกคลุมดิน
ปองกันการกัดเซาะตลิ่ง ๑๒,๐๕๐ ตน และ
อยูระหวางการเพาะชําพืชทองถิ่นอีก 2,000
ตน เพื่อปลูกในชวงเดือนธันวาคม 2562
- กลาพันธุพลับพลึงธาร - สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเพาะพันธุกลา
พลับพลึงธาร 10 ครั้ง เพาะชํากลาพลับพลึง
ธาร 839 ตะกรา ประมาณ 16,000 เมล็ด
มีเด็กเยาวชนและประชาชนเขารวมกิจกรรม
240 คน
- หนังสั้นและสปอต - ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตหนังสั้น
เรื่องพลับพลึงธาร และสกูปขาว ระหวางวันที่ ๒๗ -๒๙ ตุลาคม
๒๕๖๑ ณ วัดสวนวาง อ.คุระบุรี จ.พังงา โดย
มีผูเขารวมเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
และอาจารยผูดูแลจาก
 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา ๑๓ คน
 โรงเรียนกะเปอรวิทยา ๗ คน
 โรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค ๖ คน
โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยการภาพยนตร
ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา (ศาลายา) เปนทีมวิทยากร
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บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

ลําดับ หนวยงาน

๑๔ สผ.

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

การเสริมสรางกระบวนการ 
มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการฐานทรัพยากรดิน
น้ํา ปา อําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

1,210,745

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

1,406,455 งบจาก - สมาชิกเครือขาย
กองทุน เกษตรยั่งยืน
สิ่งแวดลอม
- ขอมูลดานเศรษฐกิจ
การดําเนินงานเกษตร
ยั่งยืนและความ
หลากหลายของ
ทรัพยากรในแปลง
เกษตร

ผลการดําเนินงาน

- ติดตามประเมินผลสําเร็จระดับแปลง
และจับพิกัดแปลงเกษตรของสมาชิกที่เขา
รวมโครงการ 125 ราย
- สนับสนุนพันธุไ มทองถิ่นสําหรับเกษตรกร
ที่รวมโครงการโดยรวบรวมพันธุไ มจาก
เกษตรกรตนแบบที่เพาะกลาไม เพื่อเปน
การสนับสนุนหมุนเวียนภายในกลุม และ
การจัดทําผังแปลง มีขอมูลบัญชีรายรับ
รายจายทีส่ ามารถชี้วัดขอมูลดานเศรษฐกิจ
ไดตั้งแตเริ่มตน เพื่อเปรียบเทียบกอน-หลัง
เขารวมโครงการ
- ดําเนินการในป ๒๕๖๓

- ชุดบทเรียนองค
ความรูและ
ประสบการณจาก
การดําเนินงาน
- กิจกรรมรณรงค
- ดําเนินการในป ๒๕๖๓
สรางความตระหนัก
และแลกเปลี่ยนองค
ความรู ดาน
เกษตรกรรมยั่งยืน
การบริหาร
ทรัพยากรจัดการน้ํา
ชุมชน และปาชุมชน
- งานมหกรรมรวม - จัดงานมหกรรมรวมพลคนหัวใจเกษตร
พลหัวใจเกษตร
“รักษ” ดิน น้าํ ปา ครั้งที่ 5 ป 2561
เมื่อวันที่ 19–20 ธันวาคม 2561 ณ สมาคม
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บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

กองบริหาร ดําเนินงาน
จัดการ รวมกับ
กองทุน สมาคม
สิ่งแวดลอม เพื่อนภู
กลุมงานเปนโครงการ
วิเคราะห ตอเนื่อง
โครงการ (ป ๒๕๖๐ดาน ๒๕๖๓)
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- ชุดบทเรียนองค
ความรูและ
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ผลการดําเนินงาน

เพื่อนภู เพื่อรณรงคสรางความตระหนักรูของ
เกษตรกร ในการผลิตทางการเกษตร ที่เอื้อตอ
ความยัง่ ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
เกิดความพอเพียง มัน่ คงทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีภาคีรวมจัด ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่ 18 หนวยงาน อาทิ
คณะกรรมการบริหาร หนวยงานภาคี ผูน ํา
หมูบาน ทีมสํารวจ สมาชิกเกษตร ครูนักเรียน
ประถม ใน อ.แวงนอย 15 โรงเรียน และ
ประชาชนทั่วไป 74 หมูบา น รวมทั้งสิน้
1,097 คน ผลการจัดกิจกรรม ผูเขารวมงาน
มีความตระหนักรู เขาใจ และไดความรูจาก
ซุมนิทรรศการจากภาคสวนตางๆ ชุดความรู
และแผนที่การสํารวจพื้นที่ปา ไมแหลงน้าํ
ชุมชน องคความรูเกษตรตนแบบ 3 องค
ความรู หนวยงานภาคีมีการนําเสนอแนวทาง
เกษตรแบบพอเพียง การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร และการออกรานจําหนายสินคา
ผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก และสําคัญ
คือคนในทองถิน่ เกิดความสัมพันธ และพลัง
ความสามัคคี รวมถึงไดรวมกันทํากิจกรรมจิต
อาสาสรางฝายชะลอความชุมชืน้ พืน้ ที่ปา ภูถ้ํา
7 จุด ผูรวมไดเรียนรูวิธีปฏิบัติจริง ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอฐานทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
- ดําเนินการในป ๒๕๖๓

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

ลําดับ หนวยงาน

๑๕ สผ.

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

การจัดการสิ่งแวดลอม 
เมืองและพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมือง เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
อาเซียน

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๓,๓๐๐,๐๐๐

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ประสบการณจาก
การดําเนินงาน
๓,๓๓๖,๒๐๐ งบปกติ - ขอริเริ่มความรวมมือ
สผ. ดานสิ่งแวดลอมเมือง
และพื้นที่สีเขียวชุมชน
เมืองสําหรับภูมิภาค
อาเซียน
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ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

- ขอริเริ่มความรวมมือดานสิ่งแวดลอม
กองชุมชน
เมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองสําหรับ
และพื้นที่
ภูมิภาคอาเซียน ใน ๒ มิติหลัก ไดแก มิติ
เฉพาะ
ดานสิง่ แวดลอมเมืองที่ยั่งยืน และมิติดาน กลุมงาน
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง โดยใหความสําคัญ พื้นที่สีเขียว
ตามแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานสิ่งแวดลอม และ
(ASEAN Strategic Plan on Environment นันทนาการ
2016 -2025: ASPEN) ยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยขอริเริ่ม
เปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมและพื้นทีส่ ีเขียว ซึ่งในมิติ
ดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน เนนการ
ดําเนินงานดานการจัดการขยะ โดยใช
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) วิเคราะห
เสนทางการเก็บขนขยะใหครอบคลุมพื้นที่
ลดปญหาขยะตกคาง และลดคาใชจาย
สําหรับมิติดานพืน้ ที่สีเขียวชุมชนเมือง
เนนการนํา GIS มาวิเคราะหพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เชน พื้นที่
รกรางริมทาง ทั้งนี้ ไดมีการนําขอริเริ่ม
มาประยุกตใชพนื้ ทีน่ ํารอง ๒ แหง ไดแก
เทศบาลเมืองนาน สําหรับดานการจัดการ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

- เครื่องมือ กลไก
ในการบริหารจัดการ
เมืองและพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมือง

- ระบบฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
สิ่งแวดลอมเมืองและ
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
และระบบฐานขอมูล
เพื่อติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามตัวชี้วดั
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ผลการดําเนินงาน

ขยะ และเทศบาลนครพิษณุโลก สําหรับ
ดานพืน้ ที่สีเขียวชุมชนเมือง
- แผนขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
และพืน้ ที่สีเขียวชุมชนเมือง โดยการมีสว นรวม
ในเทศบาลนํารอง ๒ พื้นที่ ไดแก เทศบาล
เมืองนาน ดานการจัดการขยะ มีกิจกรรม
การประยุกตใชเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
GIS รวมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การจัดการและเพิ่มมูลคาขยะ สําหรับ
เทศบาลนครพิษณุโลก ดานการจัดการพื้นที่
สีเขียวชุมชนเมือง มีกิจกรรมการนําองค
ความรูมาใชในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
เชน การวิเคราะหพื้นทีท่ ี่มีศักยภาพในการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยใช GIS และระบบ
ฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกสสิ่งแวดลอมเมือง
และพื้นทีส่ ีเขียวชุมชนเมือง โดยมีการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวจากพื้นที่สาธารณะรกรางริมทาง
และการเสริมสรางความรูและเครือขายรุกขกร
- ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสิ่งแวดลอม
เมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการพืน้ ที่สีเขียว
โดยผูบริหารและผูป ฏิบัติทุกระดับ โดยการ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมขนาดและพิกัดที่ตั้ง
พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตําบล ๓๑๘ แหง
รวมทั้ง เพิ่มเติมขอมูลพื้นที่สีเขียวในคุงบาง
กะเจา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

อาเซียนดานสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังไดปรับปรุงระบบฐานขอมูล
ที่ทันสมัย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามตัวชี้วดั อาเซียนดานสิ่งแวดลอม
เมือง เพื่อใหเทศบาลสามารถเขาถึงได
สะดวกยิ่งขึ้น และเปนประโยชนในการ
ประเมินตนเอง กรณีเทศบาลเสนอผลงาน
เขารวมการคัดเลือกรางวัลอาเซียนดาน
สิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC
Award)
รวมงบประมาณ

๗๘,๗๑๕,๗๖๒ ๘๕,๖๘๕,๕๓๗
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บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

