สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร
ลําดับ หนวยงาน

๑

สผ.

ชื่อโครงการ

๑. การจัดทําฐานขอมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ: การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ขยายเชื่อมตอเครือขาย
คลังขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย

รวม ๑ โครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

๕,๓๖๐,๗๐๐ งบปกติ ๑. ขยายเครือขาย
สผ. และเชื่อมตอขอมูล
ในระบบคลังขอมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศไทย
๒. ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ใหมีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และมีความ
สมบูรณในการ
ใหบริการขอมูลที่มี
คุณภาพ ครอบคลุม
ความตองการการ
ใชงานของหนวยงาน
และภาคสวนที่
เกี่ยวของ
๕,๓๖๐,๗๐๐

1

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

เปนแหลงรวบรวมและอางอิงขอมูล
กองจัดการ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกตอง
ความ
ทันสมัยตามหลักสากลและมีเอกภาพ ทําให หลากหลาย
ทราบถึงแหลงหนวยงานที่เปนเจาของขอมูล ทางชีวภาพ
หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถ กลุมงาน
นําขอมูลไปใชเปนแหลงอางอิง และนําไป นโยบายและ
สรางองคความรูเพื่อตอยอดในการพัฒนา ยุทธศาสตร
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และใชประโยชน
ขอมูลในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ เพื่อสรางความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน และการกาวสู
ประเทศไทย ๔.๐ ในการใชประโยชนขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data)

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร
ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



๒

สผ.

การจัดทําเว็บไซต
อพ.สธ. – สผ.

๓

สผ.

การดําเนินงาน

เพื่อรักษาสิทธิ์ชุมชน
ในการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ:
ขอเสนอแนะแนวทาง
การจัดทํากฎระเบียบ/
ขอบังคับ สําหรับทองถิ่น
นํารอง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

๐

๐

-

๕๐๐,๐๐๐

๐

-

2

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

เผยแพรประชาสัมพันธ รวบรวมขอมูลขาวสารการประชุม
งานสนองพระราชดําริ กิจกรรม รวมถึงการดําเนินงานของ สผ.
อพ.สธ. ของ สผ.
ในฐานะหนวยงานรวมสนองพระราชดําริฯ
โดยมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต อพ.สธ.
อยางเปนเอกภาพ ทําใหประชาชนและ
ผูที่สนใจสามารถเขาถึงและรับทราบขอมูล
ขาวสาร กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน
เสริมสรางความ
1. หนวยงาน ประชาชน และชุมชน
เขมแข็ง โดยการสราง มีความรู ความเขาใจ และความตระหนัก
ความตระหนักและ ในบทบาททีส่ ําคัญ ในการอนุรักษและ
องคความรูใหกับ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
องคกรปกครอง
อยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชน
สวนทองถิ่น ในการ อยางเทาเทียมและยุติธรรม
คุมครองทรัพยากร 2. เชื่อมโยงการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ชีวภาพ และภูมิปญญา อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร
ทองถิ่น ตระหนัก
ชีวภาพ กับ อพ.สธ. ในฐานะหนวยงานรวม
ในบทบาทของตน
สนองพระราชดําริฯ
และมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
สามารถปกปองสิทธิ์
ของตนเองได

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

กองจัดการ ไมใช
ความ งบประมาณ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุมงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร
กองจัดการ ไมใช
ความ งบประมาณ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุมงาน
ความ
มั่นคงทาง
ชีวภาพ

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

๐

-

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๔

สผ.

การจัดการพื้นทีช่ ุมน้าํ :
การจัดทําแนวทาง
การบริหารจัดการพื้นที่
ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ของประเทศไทย



๘,๐๐๐,๐๐๐

๕

สผ.

การสงเสริมการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอมแหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรกั ษ
ประเภทน้ําตก ในพื้นที่
นํารองน้าํ ตกธารารักษ
อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก (ระยะที่ ๒)
กิจกรรม: การขับเคลื่อน
และติดตามการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
น้ําตกธารารักษ ระยะที่ ๑
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

๑,๕๐๐,๐๐๐

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

๔,๔๑๔,๒๐๐ งบปกติ ๑. ปรับปรุงแนวทาง
สผ. การบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญของ
ประเทศไทย
๒. จัดทําแนวทาง
การดําเนินงานที่
เหมาะสมในระดับ
พื้นที่

3

ผลการดําเนินงาน

๑. จัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟนฟู
และบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําในเมืองของ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. จัดทําหลักสูตรทองถิ่นการเรียนรูเรื่อง
พื้นที่ชุมน้ําของภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓. กระตุน และสนับสนุนใหผูมสี วน
เกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและพื้นที่ชุมน้ํา อันจะสงผลดี
ตอการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้าํ ของ
ประเทศไทย
๑. เพื่อขับเคลื่อนผัง 1. มีหนวยงานรวมขับเคลื่อนกิจกรรม/
และแผนการบริหาร โครงการ รวม ๖ หนวยงาน ๑ ชุมชน
จัดการพื้นที่
ใน ๔ แผนงาน รวม ๑๕ กิจกรรม
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ รวมงบประมาณ ๑๘๙,๗๐๐ บาท
น้ําตกธารารักษ
๒. ชุมชน หนวยงานทองถิ่น และ
บานเจดียโ คะ อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นทีม่ ีการดําเนิน
แมสอด จังหวัดตาก กิจกรรม/โครงการภายใตผังและแผนการ
๒. เพื่อเสริมสราง
บริหารจัดการพื้นที่ฯ อยางเปนรูปธรรม
ชุมชนใหมีจิตสํานึก ๓. ระบบฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ๓
ในการอนุรักษ ๓
ฐานทรัพยากร ประกอบดวย ทรัพยากร
ฐานทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร
(ทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมปิ ญญา ไดรบั การ
ทรัพยากรกายภาพ ปรับปรุงพัฒนาระบบทีส่ ามารถใชงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

กองจัดการ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลุมงาน
ขับเคลื่อน
นโยบาย
และกลไก

กองจัดการ ไมใช
สิ่งแวดลอม งบประมาณ
ธรรมชาติ
และ ดําเนินงาน
ศิลปกรรม โดย
กลุมงาน ประสาน
จัดการ งานกับ
สิ่งแวดลอม หนวยงาน
ธรรมชาติ ตางๆ
และ
ผานทาง
ศิลปกรรม จดหมาย
จดหมาย
อิเล็ก

ลําดับ หนวยงาน

๖

สผ.

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

การอนุรกั ษทรัพยากรปาไม 
ดวยภูมิปญญาดั้งเดิม
ของคนชายโขง จังหวัด
อุบลราชธานี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๑,๔๔๑,๕๐๐

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

และทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา)

๑,๑๗๑,๒๑๒ กองทุน ๑. สรางความเขมแข็ง
สิ่งแวดลอม และประสานความ
รวมมือในการ
ดําเนินงานดาน
อนุรักษทรัพยากร
ปาไมของเครือขาย
ปาดงภูโหลน
ดานทิศตะวันออก
จนถึงทิศตะวันตก
๒. สรางเครื่องมือ
และกลไกในการ
บริหารจัดการปา
ดงภูโหลนอยางยั่งยืน
๓. อนุรักษและจัดทํา
ฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อยางมีสวนรวม
ในพื้นทีช่ ายโขง

4

ผลการดําเนินงาน

ไดจริงและงายตอการจัดเก็บขอมูลสําหรับ
นักเรียนและอาจารยผูดูแลระบบ ผาน
เว็บไซตระบบฐานขอมูลเพื่อเปนคลังขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่นของชุมชนตอไป
๑. ชุมชนสามารถวางแผนในการดูแล
รักษาปาของชุมชนตนเองได
๒. ชุมชนที่รวมกันรักษาปากวา ๘ ชุมชน
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางานและมีสวนรวมในการดูแลรักษาปา
ตลอดจนเกิดเครือขายในระดับตําบลขึน้ ๑
เครือขาย
๓. ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปามีศักยภาพ
ในการจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดนิ
เชิงภูมิทัศน และเกิดแนวเขตปาชุมชน
จํานวน ๓ ปา ที่มาจากการสํารวจอยางมี
สวนรวม
๔. การอนุรักษปาตามความเชื่อจากการ
บวชปาในพืน้ ทีป่ าชุมชน ๓ แหง
๕. จัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกันไฟปา
ในปาชุมชน ๘ แหง รวมระยะทาง 43
กิโลเมตร
๖. เผยแพรภูมิปญญาการอนุรกั ษปาไม
ตามความเชื่อ (ไมคะลํา)

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

ทรอนิกส
และ
โทรศัพท
สมาคม
ภูมินิเวศ
พัฒนา
อยางยั่งยืน
รวมกับ
กองบริหาร
กองทุน
สิ่งแวดลอม

ลําดับ หนวยงาน

๗

สผ.

ชื่อโครงการ

การอนุรักษทรัพยากร
“ดินและปา” เพื่อการ
พัฒนาเปนศูนยการ
เรียนรูดานการอนุรักษ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน จังหวัดสุรินทร

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๑,๑๑๘,๗๒๐

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

๖๗๐,๐๐๐ กองทุน ๑. สรางความเขมแข็ง
สิ่งแวดลอม ใหองคกรชุมชนในการ
อนุรักษฟนฟูระบบ
นิเวศปาโคกตาบูรณ
๒. ฟนฟูคุณภาพดิน
และสงเสริมการทํา
เกษตรแบบยั่งยืน
๓. พัฒนาแหลงเรียนรู
และองคความรูดาน
การอนุรกั ษดินและปา

5

ผลการดําเนินงาน

๗. (ราง) ฐานขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในปา ๓ แหง ที่มาจากการสํารวจ
อยางมีสวนรวม และ (ราง) ขอมูลพืชพรรณ
ริมแมน้ําโขง
๘. จุลสารคนชายโขงเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธองคความรูจากการดําเนิน
โครงการ
๑. คณะกรรมการปาชุมชนมีศักยภาพ
ในการวางแผนการใชประโยชนจากฐาน
ทรัพยากรในปาชุมชนโคกตาบูรณ รวมถึง
กฎกติกาตางๆ ที่เกี่ยวของ
๒. มีการปลูกปาชุมชนฯ กวา ๑๐,๐๐๐ ตน
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณในสวนที่เสื่อมโทรม
๓. เกิดครอบครัวตนแบบเกษตรอินทรีย
จํานวน ๖๐ คน และแปลงสาธิตการปลูก
ขาวพื้นเมือง ๑๓ สายพันธุ ณ พื้นที่มูลนิธิ
การศึกษาเพื่อโลกสีเขียว จ.สุรนิ ทร
๔. (ราง) หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาดาน
การอนุรกั ษปาและเกษตรอินทรีย
๕. ชุมชนมีความรูความเขาใจในการผลิต
สื่อดานสิง่ แวดลอม และสามารถเปน
วิทยากรเผยแพรผลสําเร็จของโครงการได

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

มูลนิธิ
การศึกษา
เพื่อโลก
สีเขียว
รวมกับ
กองบริหาร
กองทุน
สิ่งแวดลอม

ลําดับ หนวยงาน

๘

สผ.

ชื่อโครงการ

การเสริมศักยภาพ
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรชายฝง
ทะเลและพืน้ ที่ตน น้าํ
อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

๑,๘๓๓,๓๕๐

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

๑,๖๕๖,๗๐๐ กองทุน ๑. สงเสริมการอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอม ปกปอง และฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนอยางมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน
๒. เสริมสรางความ
ตระหนักและจิตสํานึก
ใหกับประชาชนและ
เยาวชนเพื่อเปนกลไก
ขับเคลื่อนการอนุรักษ
และประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน
๓. พัฒนาศักยภาพ
ความเปนผูน ําใหกับ
ภาคีเครือขายดาน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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ผลการดําเนินงาน

บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

๑. ชุมชนมีความรูเรื่องการอนุรักษ
สมาคม
ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น และสามารถถายทอด เพื่อน
ขยายผลสูแกนนําภาคีเครือขายอื่น
สิ่งแวดลอม
นอกพื้นที่ เพื่อสรางความเขมแข็งใหมากขึ้น จังหวัด
๒. พื้นที่ปาชายเลนที่ถูกบุกรุกทําลาย
ชุมพร
อยางนอย จํานวน 400 ไร ไดรบั การฟนฟู รวมกับ
เพิ่มจํานวน 5,000 ตน และสัตวน้ําวัยออน กองบริหาร
มีที่อยูอาศัยอยางปลอดภัย
กองทุน
๓. จัดทํา (ราง) ฐานขอมูลดานความ
สิ่งแวดลอม
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นทีป่ า 3 ตําบล
จํานวน 3 ชุด และไดมีการจัดทําแผน
อนุรักษทรัพยากรรวมกัน จํานวน ๓ แผน
๔. เครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
(ทสม.) ทุกตําบล เขารวมเปนอาสาสมัคร
ชวยดูแลและเฝาระวังการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
๕. จัดสรางฝายชะลอน้าํ แบบชั่วคราว
(ฝายไมไผ) ในพื้นทีป่ า ชุมโค และปาพรุตาอาย
อยางนอย ๑๐ ฝาย
๖. ปลูกปาเพิ่มเติมในพืน้ ที่ปา ตนน้ํา รวมกับ
หนวยงานราชการในพื้นที่ อบต. กลุม
เครือขายตางๆ และภาคเอกชน ในพืน้ ที่

ลําดับ หนวยงาน

ชื่อโครงการ

รวม ๗ โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี ไมมี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของ
งบประมาณ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

ปาตนน้าํ พรุตาอาย ๓,๐๐๐ ตน และปาตนน้าํ
บานทุงยอ ๓,๐๐๐ ตน
๗. แกนนํานักเรียนสามารถเปนมัคคุเทศก
แหลงทองเที่ยวในชุมชนได โดยเฉพาะ
ปาชายเลน ชายหาดอาวบอเมา คางแวน
และปาตนน้ํา และเกิดกลุมเครือขาย
เยาวชนมัคคุเทศกนอยอําเภอปะทิว ที่มีการ
เชื่อมโยงเครือขายระหวางโรงเรียน
๘. เยาวชนสามารถผลิตสื่อวิดีทัศน
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในชุมชน
๙. จัดทําสื่อเผยแพรเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม
ปาตนน้าํ และชายฝง ทะเล ไดแก จดหมายขาว
นิทรรศการเคลื่อนที่ และโปสเตอร
ประชาสัมพันธในชุมชน
๑๐. เกิดการพัฒนาศักยภาพผูน าํ เครือขาย
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อําเภอปะทิว รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันเพื่อพัฒนางานตอไป

๑๔,๓๙๓,๕๗๐ ๗,๙๑๒,๑๑๒
๒๔,๓๙๓,๕๗๐ ๑๓,๒๗๒,๘๑๒
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บุคคล/
หนวยงาน หมายเหตุ
ที่รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจากจัดสรรและเหมาะสมกับสถานการณ
ในปจจุบัน จึงไดปรับแกไขรายละเอียดของโครงการ (ทําใหบางโครงการมีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปจากแผนปฏิบัติงานฯ ที่ไดจัดสงให อพ.สธ. เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)
ดังนี้
โครงการที่ ๑ ปรับชื่อโครงการ
จาก การจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: พัฒนาระบบขอมูลและองคความรูเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ
เปน การจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมตอเครือขายคลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
โครงการที่ ๕ ปรับชื่อโครงการ
จาก การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทน้ําตก: น้ําตกธารารักษ ตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๓)
เปน การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทน้ําตก จังหวัดตากในพื้นที่นํารองน้ําตกธารารักษ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๒)
กิจกรรม: การขับเคลื่อนและติดตามการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติน้ําตกธารารักษ ระยะที่ ๑ และปรับกิจกรรม/ดําเนินงานใหสอดคลองกับชื่อโครงการ
โครงการที่ ๑, ๓ – ๘ ปรับงบประมาณ
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