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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ส านักงาน
นโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(สผ.) 

1. การจัดท าฐานข้อมูล
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ: การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ 
ขยายเชื่อมต่อเครือข่าย
คลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย 

  10,000,000 5,360,700 งบปกติ  
สผ. 

 
 
 
 
 
 

1. ขยายเครือข่ายและ
เชื่อมต่อข้อมูลในระบบ
คลังข้อมูลความลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศไทย 
2. ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบใหม้ี
มาตรฐาน มีความปลอดภยั 
และมีความสมบูรณ์ในการ
ให้บริการข้อมลูที่มีคณุภาพ 
ครอบคลมุความต้องการ
การใช้งานของหน่วยงาน
และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นแหล่งรวบรวมและอ้างอิง
ข้อมูลด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีถูกต้องทันสมัยตามหลัก
สากลและมเีอกภาพ ท าให้ทราบ
ถึงแหล่งหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของ
ข้อมูล หน่วยงานและภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้
เป็นแหล่งอ้างอิง และน าไปสรา้ง
องค์ความรู้เพื่อต่อยอดในการ
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
และใช้ประโยชน์ข้อมูลในการ
บริหารจดัการความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ เพ่ือสร้าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และ
การก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ในการ

กองจัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ ่(Big 
Data)  

  รวม..1..โครงการ 1  10,000,000 5,360,700      

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ส านักงาน
นโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(สผ.) 

การจัดท าเว็บไซต์  
อพ.สธ. – สผ. 

  - - - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
งานสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ สผ. 

รวบรวมข้อมลูข่าวสารการประชุม 
กิจกรรม รวมถึงการด าเนินงานของ 
สผ. ในฐานะหน่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริฯ โดยมีการเช่ือมโยงกับ
เว็บไซต์ อพ.สธ. อย่างเป็นเอกภาพ ท า
ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าถึงและรับทราบข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 

กองจัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 สผ. การด าเนินงาน 
เพื่อรักษาสิทธ์ิชุมชน 
ในการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์
จากความ
หลากหลายทาง

  500,000 - - เสรมิสร้างความเขม้แข็ง 
โดยการสรา้งความ
ตระหนักและองค์
ความรู้ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การคุ้มครองทรัพยากร

1. หน่วยงาน ประชาชน และชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก 
ในบทบาทที่ส าคัญ ในการอนุรักษแ์ละ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปนั

กองจัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
กลุ่มงานความ
มั่นคงทางชีวภาพ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ชีวภาพ : 
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการจัดท า
กฎระเบียบ/
ข้อบังคับ ส าหรับ
ท้องถิ่นน าร่อง 

ชีวภาพ และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ตระหนัก 
ในบทบาทของตน และ
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ สามารถปกป้อง
สิทธ์ิของตนเองได ้

ผลประโยชน์ อย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม 
2. เช่ือมโยงการด าเนินงานเกี่ยวกบัการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพ กับ อพ.สธ. ในฐานะหน่วยงาน
ร่วมสนองพระราชด าริฯ 

3 สผ. การจัดการพื้นท่ีชุ่ม
น้ า : การจัดท าแนว
ทางการบริหาร
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ าที่
มีความส าคัญของ
ประเทศไทย 

  8,000,000 4,414,200 งบปกติ  
สผ. 

1. ปรับปรุงแนวทาง 
การบริหารจัดการพื้นท่ี
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ของประเทศไทย 
2. จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสม
ในระดับพื้นท่ี 

1. จัดท าแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการ
ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าใน
เมืองของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. จัดท าหลักสตูรท้องถิน่การเรียนรู้
เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ าของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. กระตุ้น และสนับสนุนให้ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรและพื้นท่ีชุ่มน้ า อัน
จะส่งผลดตี่อการบรหิารจดัการพืน้ท่ี
ชุ่มน้ าของประเทศไทย 

กองจัดการความ 
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
กลุ่มงานขับเคลื่อน
นโยบายและกลไก 

 

4 สผ. การส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติอัน
ควรอนุรักษ์ประเภท
น้ าตก ในพ้ืนท่ีน า

  1,500,000 - - 1. เพื่อขับเคลื่อนผังและ
แผนการบริหารจัดการ
พื้นที่สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ าตกธารา
รักษ์ บ้านเจดียโ์คะ  

1. มีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม/
โครงการ รวม 6 หน่วยงาน 1 ชุมชน 
ใน 4 แผนงาน รวม 15 กิจกรรม รวม
งบประมาณ 189,700 บาท  

กองจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ด าเนินงาน
โดย
ประสานงาน



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า 4 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ร่องน้ าตกธารารักษ์ 
อ.แม่สอด จ.ตาก 
(ระยะที่ 2) 
กิจกรรม : การ
ขับเคลื่อนและ
ติดตามการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
น้ าตกธารารักษ์  
ระยะที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

อ.แม่สอด จ.ตาก  
2. เพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนให้มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ 3 ฐาน
ทรัพยากร (ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
กายภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา) 

2. ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่มีการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้ผงั
และแผนการบรหิารจดัการพื้นที่ฯ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
3 ฐานทรัพยากร ประกอบด้วย 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ 
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
ระบบท่ีสามารถใช้งานไดจ้ริงและง่าย
ต่อการจัดเก็บข้อมูลส าหรับนักเรยีน
และอาจารย์ผูดู้แลระบบ ผ่านเว็บไซต์
ระบบฐานข้อมลูเพื่อเป็นคลังข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนต่อไป 

กลุ่มงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 

กับหน่วยงาน
ต่างๆ  
ผ่านทาง
จดหมาย  
จดหมาย 
อิเล็ก- 
ทรอนิกส์  
และโทรศัพท ์

5 สผ. การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ด้วย
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
คนชายโขง  
จ.อุบลราชธาน ี

  1,441,500 1,171,212 กองทุน
สิ่งแวดล้อม 

1. สร้างความเขม้แข็ง
และประสานความ
ร่วมมือในการ
ด าเนินงานด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของ
เครือข่ายป่าดงภูโหล่น 
ด้านทิศตะวันออกจนถึง
ทิศตะวันตก 

1. ชุมชนสามารถวางแผนในการดแูล
รักษาป่าของชุมชนตนเองได ้
2. ชุมชนที่ร่วมกันรักษาป่ากว่า 8 
ชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานและมสี่วนร่วม
ในการดูแลรักษาป่า ตลอดจนเกดิ
เครือข่ายในระดับต าบลขึ้น 1 เครอืข่าย 

สมาคม 
ภูมินิเวศพัฒนา
อย่างยั่งยืนร่วมกับ 
กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2. สร้างเครื่องมือและ
กลไกในการบริหาร
จัดการป่าดงภูโหล่น
อย่างยั่งยืน 
3. อนุรักษ์และจัดท า
ฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่
ชายโขง 

3. ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ามี
ศักยภาพในการจดัท าแผนที่การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เชิงภมูิทัศน์ และเกิด
แนวเขตป่าชุมชนจ านวน 3 ป่า ที่มา
จากการส ารวจอย่างมสี่วนร่วม 
4. การอนุรักษ์ป่าตามความเชื่อจาก
การบวชป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชน 3 แห่ง 
5. จัดท าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า  
ในป่าชุมชน 8 แห่ง รวมระยะทาง 43 
กิโลเมตร  
6. เผยแพร่ภมูิปัญญาการอนุรักษป์่า
ไม้ตามความเชื่อ (ไม้คะล า) 
7. (ร่าง) ฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในป่า 3 แห่ง ท่ีมาจากการ
ส ารวจอย่างมสี่วนร่วม และ (ร่าง) 
ข้อมูลพืชพรรณริมแม่น้ าโขง 
8. จุลสารคนชายโขงเพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้จากการ
ด าเนินโครงการ  

6 สผ. การอนุรักษ์
ทรัพยากร “ดินและ
ป่า” เพื่อการพัฒนา
เป็นศูนย์การเรียนรู้

  1,118,720 670,000 กองทุน
สิ่งแวดล้อม 

1. สร้างความเขม้แข็ง
ให้องค์กรชุมชนในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศป่าโคกตาบูรณ์  

1. คณะกรรมการป่าชุมชนมีศักยภาพ 
ในการวางแผนการใช้ประโยชน์จาก
ฐานทรัพยากรในป่าชุมชนโคกตาบูรณ์ 
รวมถึงกฎกติกาตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มูลนิธิการศึกษา
เพื่อโลกสเีขียว 
ร่วมกับ 
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ด้านการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  
จ.สุรินทร ์

2. ฟื้นฟูคุณภาพดินและ
ส่งเสริมการท าเกษตร
แบบยั่งยืน 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ดินและปา่ 

2. มีการปลูกป่าชุมชนฯ กว่า 10,000 
ต้น เพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ในส่วน
ที่เสื่อมโทรม 
3. เกิดครอบครัวต้นแบบเกษตรอนิทรีย์ 
จ านวน 60 คน และแปลงสาธิตการ
ปลูกข้าวพ้ืนเมือง 13 สายพันธุ์ ณ 
พื้นที่มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว  
จ.สุรินทร ์
4. (ร่าง) หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
ด้านการอนุรักษ์ป่าและเกษตรอินทรีย ์
5. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตสื่อด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถ
เป็นวิทยากรเผยแพรผ่ลส าเร็จของ
โครงการได ้

กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

7 สผ. การเสริมศักยภาพ
ชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลและพื้นท่ีต้นน้ า 
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

  1,833,350 1,656,700 กองทุน
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสรมิการอนุรักษ์ 
ปกป้อง และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
2. เสริมสร้างความ
ตระหนักและจติส านึก
ให้กับประชาชนและ

1. ชุมชนมีความรู้เรื่องการอนรุักษ์
ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น และสามารถ
ถ่ายทอดขยายผลสูแ่กนน าภาคี
เครือข่ายอื่นนอกพื้นที่ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้มากข้ึน 
2. พ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีถูกบุกรุกท าลาย 
อย่างน้อย จ านวน 400 ไร่ ได้รับการ
ฟื้นฟูเพิ่มจ านวน 5,000 ต้น และสัตว์
น้ าวัยอ่อน มีท่ีอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย  

สมาคมเพื่อน
สิ่งแวดล้อม  
จ.ชุมพร ร่วมกับ 
กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
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เยาวชนเพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการอนรุักษ์
และประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้น าให้กับ
ภาคีเครือข่ายด้าน 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3. จัดท า (ร่าง) ฐานขอ้มูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่า 3 
ต าบล จ านวน 3 ชุด และไดม้ีการจัดท า
แผนอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกัน จ านวน 
3 แผน 
4. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ทุกต าบล เข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยดูแลและเฝ้าระวังการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน  
5. จัดสร้างฝายชะลอน้ าแบบช่ัวคราว  
(ฝายไม้ไผ่) ในพื้นที่ป่าชุมโค และป่าพรุ
ตาอ้าย อย่างน้อย 10 ฝาย 
6. ปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่ป่าต้นน้ า 
ร่วมกับหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี อบต. 
กลุ่มเครือข่ายต่างๆ และภาคเอกชน  
ในพื้นที่ป่าต้นน้ าพรุตาอ้าย 3,000 ต้น 
และป่าต้นน้ าบ้านทุ่งยอ 3,000 ต้น 
7. แกนน านักเรียนสามารถเป็น
มัคคุเทศก์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ 
โดยเฉพาะป่าชายเลน ชายหาดอ่าวบ่อ
เมา ค่างแว่นและปา่ต้นน้ า และเกดิ
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กลุ่มเครือข่ายเยาวชนมัคคุเทศก์นอ้ย 
อ.ปะทิว ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียน 
8. เยาวชนสามารถผลติสื่อวิดีทัศน ์
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน 
9. จัดท าสื่อเผยแพร่เกีย่วกับทรัพยากร
ป่าไม้ ป่าต้นน้ า และชายฝั่งทะเล ได้แก่ 
จดหมายข่าว นิทรรศการเคลื่อนที่ และ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน  
10. เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้น า
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อ.ปะทิว รวมถึงเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ
พัฒนางานต่อไป 

  รวม..7..โครงการ 6 1 14,393,570 7,912,112      

 
  
 


