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แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 
ในระยะเร่งด่วน โดยถ่ายทอดยุทธศาสตร์และมาตรการตามแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ ก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2558-2559) เพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ้นสุดในปี พ .ศ. 2559 แผนปฏิบัติการฯ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน และแผนปฏิบัติการ 11 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ แผนงาน/
โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณในการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ 

1.1 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.2 แผนปฏิบัติการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ และฟื้นฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพ 
2.1 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและปกป้องคุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2.2 แผนปฏิบัติการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
2.3 แผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
2.4 แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่รุกราน 
2.5 แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

3.1 แผนปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม 
3.2 แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล 

4.1 แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
4.2 แผนปฏิบัติการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
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สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการ ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. 2558-2559 

ยุทธศาสตร์ 1  บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
 
1.1 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 

ภายในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า 
และความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละหรือจ านวนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความตระหนัก ถึงคุณค่าและความส าคัญของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
2. มีและใช้แนวทางและแผนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพใน

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
3. จ านวนกิจกรรม/เครือข่ายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีการริเริ่มโดยภาคประชาชน 
4. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึน 
5. มีสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มขึ้น และมีช่องทางการสื่อสาร

ครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
มาตรการ 

1.1.1 สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตรของสถานศึกษาและ

สถาบันการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
1.2  แผนปฏิบัติการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 

1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟ ูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจ
ทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัด 
1. มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงาน สถาบัน และจังหวัด เพิ่มข้ึน ร้อยละ 30 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการด าเนินงานด้าน

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. จ านวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการด าเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 
4. มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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มาตรการ 
1.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้อง 
1.2.2 บูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส่วน 

องค์กร จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 
1.2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคมในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 2 อนุรักษ์ และฟื้นฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพ 
 

2.1 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 

1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพ้ืนที่ปา่ไม้ และระบบนิเวศชายฝั่ง 
2. ภายในปี พ.ศ. 2559 การบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองและระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถ

ในการให้บริการทางนิเวศ 
3. ภายในปี พ.ศ. 2559 ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
1. อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง 
2. มีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
3. ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อย 1 แห่ง 
4. จ านวนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ 
5. พ้ืนที่คุ้มครองที่มีอยู่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยร้อยละ 30 
6. ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น อย่างน้อย 5 ชนิด มีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน 

มาตรการ 
2.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองและพ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย 
2.1.2 ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและด าเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศเสื่อมโทรมให้สามารถด ารงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ เพ่ือรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

2.1.3 จัดท ากลไกในการปกป้องคุ้มครองและฟ้ืนฟูชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคามของประเทศไทย 

2.1.4 อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุสัตว์ สัตว์น้ า สัตว์เลี้ยง สายพันธุ์ป่าและ
พ้ืนเมือง จุลินทรีย์ รวมถึงชนิดพันธุ์อ่ืนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา 

2.1.5 พัฒนาและผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามเป้าหมายและแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ระดับโลก 
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2.2 แผนปฏิบัติการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
เป้าหมาย 

1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโดยเฉพาะแนว  
ปะการังและระบบนิเวศเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยจากภาวะมลพิษ การประมง 
เกินขีดจ ากัดโครงการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.  แนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
มาตรการ 

2.2.1 จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการป่าไม้ อย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น
หลักประกันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศโดยผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
ไว้ในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 ควบคุมและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า และระบบนิเวศเปราะบางอ่ืน ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจ ากัด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.2.3 ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตว์ให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่
ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.2.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 

2.3 แผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า 
เป้าหมาย 
 ภายในปี พ.ศ. 2559 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ิมขึ้นในทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ ที่ได้รับการผนวกเรื่องการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
2. มีเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ เฝ้าระวัง รักษา ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
3. พ้ืนทีชุ่่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ 

หรือแรมซาร์ไซต์เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 5 แห่ง 
4. จ านวนระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการยกระดับให้มีสถานภาพดีขึ้นกว่าเดิม 
5. จ านวนจังหวัดที่มีทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าของจังหวัด 

มาตรการ  
2.3.1 บูรณาการเรื่องพ้ืนที่ชุ่มน้ าเข้าสู่นโยบาย และแผนในระดับต่างๆ 
2.3.2 ปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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2.4 แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
เป้าหมาย 

ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการจ าแนกระบุและจัดท าทะเบียนของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่รุกรานในระบบนิเวศวิทยาต่างๆ และ
เส้นทางการแพร่ระบาดที่ส าคัญ 

ตัวช้ีวัด 
     มีข้อมูลทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่รุกรานและเส้นทางการแพร่ระบาดตามล าดับความส าคัญ 

มาตรการ 
2.4.1  จ าแนก ระบุ และจัดล าดับความส าคัญของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่รุกราน และเส้นทางการแพร่ระบาดควบคุมหรือก าจัดชนิด

พันธุ์ต่างถ่ินที่มีล าดับความส าคัญสูง และด าเนินมาตรการจัดการเส้นทางการแพร่ระบาดเพ่ือป้องกันการน าเข้า  
และการตั้งถิ่นฐานที่รุกราน 
 

2.5 แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 

ภายในปี พ.ศ. 2559 ให้มีการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

ตัวช้ีวัด 
มีเครื่องมือ กลไก ส าหรับประเทศไทยในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับหน่วยงานและภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 

มาตรการ 
2.5.1 ควบคุมดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
2.5.2 ส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ 3  ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 
3.1 แผนปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม 
เป้าหมาย 

1. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีกลไกและบังคับใช้กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลัก
ของประเทศท่ีมีหน้าที่ในการก ากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ือรองรับพันธกรณี
ของพิธีสารนาโงยา 

2. ภายในปี พ.ศ. 2559 พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง  

ตัวช้ีวัด 
1. มีและใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม 
2. มีกลไกการด าเนินงานเพ่ือรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 
3. มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้อง 
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มาตรการ 
3.1.1 ปกป้องคุ้มครองแหล่งและทรัพยากรพันธุกรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร

พันธุกรรม โดยเร่งรัดให้มีการจัดท าและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 

3.2 แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เป้าหมาย 

ภายในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ิมสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

มาตรการ 
3.2.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
3.2.2 เสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
3.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 

 
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

4.1 แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
เป้าหมาย 

1. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
๑. มีระบบฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการก าหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒. สัดส่วนนักอนุกรมวิธานประจ าอยู่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมขึ้น 
๓. มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔. มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
มาตรการ 

4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการประยุกต์ใช้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

4.1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 
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4.2 แผนปฏิบัติการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 

ภายในปี พ.ศ. 2559 มีข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พ้ืนบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
จ านวนฐานข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พ้ืนบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

มาตรการ 
4.2.1  ส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย

สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

   
1.1 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมาย        ภายในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงานของรัฐ ท้ังส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

 
ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละหรือจ านวนหน่วยงานและภาคส่วนตา่งๆ มีความรู้ ความตระหนัก ถึงคุณค่าและความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2. มีและใช้แนวทางและแผนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณคา่และความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพในหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 
 3. จ านวนกิจกรรม/เครือข่ายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีการริเริ่มโดยภาคประชาชน 
 4. มีโครงการ/กจิกรรมรณรงคด์้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิม่ขึ้น 
 5. มีสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มขึ้น และมีช่องทางการสื่อสารครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
 
มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.๑.1 สร้างความตระหนัก 
ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้เกีย่วกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 
 
 

1.1.1.1 ส่งเสริมการจัดท าแผนงานการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในทุกภาค
ส่วน 

• จัดตั้งหน่วยประสานงานกลาง (focal point) และ
หน่วยด าเนินการ (implementation bodies) ส าหรับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธด์้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

ทส. (สผ.) 
 

2558 
 

- 
 

•  จัดท าแนวทางและแผนการด าเนินการสร้างเสริม
ความตระหนักและประชาสัมพันธใ์ห้กับประชาชนถึง
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ชุ่มน้ า 

ทส. (สผ.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 5.00 
 



9 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

 
 

• จัดท าแผนงานการประชาสมัพันธ์ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งเนน้ประเด็นคุณคา่และ
ความส าคญัต่อวิถีชีวิต สาเหตุหลกัการสูญเสยี และ
ขั้นตอนการแก้ไข 

มท. (อปท.) 
ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา 

 

2558-2559 3.00 

๑.๑.1.2  จัดท า และพัฒนาสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ 
และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ
และคุณค่าของความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุก
กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วน  

 จัดท าและเผยแพร่ประชาสัมพันธต์ราสญัลักษณ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และข้อความ (Key 
Message) รวมถึงการประกวดค าขวัญ ค าคม การ
คัดเลือก brand Ambassadors เพื่อใช้
ประชาสมัพันธ์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้
เป็นที่สนใจต่อสาธารณชน 

ทส. (สผ. อสส. อสพ.) 
วท. (อพวช.) 

2558-2559 4.00 

 คัดลือกพื้นที่ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงหรือ
ชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ที่มีความส าคัญเป็นพ้ืนท่ีน าร่อง
ในการด าเนินงานด้านการเสรมิสรา้งความตระหนักใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีสว่นร่วมของชุมชน 

ทส. (อส. อสส. อสพ.) 
วท. (วว.) 

2559 5.00 

• เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ถึงความส าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพและความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ 
ความรู้พื้นบ้าน และวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนผ่าน
ทางสื่อและองค์กรในระดับตา่งๆรวมถึงองค์กรในระดับ
ท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย 

ทส. (สผ. สส. ปม. อส. 
ทช. สสภ. ทสจ. อสส. 
อสพ.) 
วท. (อพวช.) 
กษ. (กรมปศุสัตว์  
กรมวิชาการเกษตร 

2558-2559 6.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

กรมการข้าว  
กรมส่งเสรมิการเกษตร)  
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 
มท. (อปท.) 
กรมประชาสัมพันธ ์
ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา 

• เผยแพร่กิจกรรมด้านการอนรุักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ของ
หน่วยงาน ชุมชน และบุคคลที่ประสบความส าเร็จผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่น
พับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธข์นาดใหญ่ เครือข่าย
ออนไลน์ (social network) วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์  

ทส. (ปม. สสภ. ทสจ. อส. 
สผ. ทช.) 
กษ. (กรมปศุสัตว ์
กรมส่งเสรมิการเกษตร) 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 
กรมประชาสัมพันธ ์
มท. (อปท.) ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 40.00 

• เผยแพรส่ร้างจิตส านึกและการมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (อส. อสพ. ปม.) 2558-2559 23.65 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• เสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักแกเ่กษตรกร
และเจา้หน้าท่ีด้านเกษตรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน 
และเครือข่ายเกษตรกร โดยการอบรม จัดเวทีให้ความรู้ 
เอกสารเผยแพร่ความส าคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

๒๕๕8-๒๕59 ๑๐.๐0 

 จัดท าสารคดี ภาพยนตรส์ั้น สปอตรณรงค์ การ์ตูน 
รายงาน ข่าว สกู๊ป ข่าว ฯลฯ เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
เผยแพรผ่่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยกุระจายเสียง และ
หนังสือพิมพ์ท้ังในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับ
จังหวัด 

ทส. (อส. สผ. สส. อสพ. 
ปม.)  
ศธ. (สสวท.) 
กรมประชาสัมพันธ ์
ภาคธุรกิจ  
สถาบันการศึกษา 

๒๕๕8-๒๕59 70.00 

• จัดท าและประกวดเว็บไซต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในทุกจังหวัด 

ศธ. (สสวท.) 
ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 5.00 

• จัดท าจดหมายข่าวความหลากหลายทางชีวภาพใน
ด้านต่างๆ และสอดแทรกประเด็นเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพไว้ในจดหมายข่าวอื่นทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ 
จดหมายข่าวพื้นที่ชุ่มน้ า จดหมายข่าวแนวปะการัง 
จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ 

ทส. (สผ.) 
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

 

2558-2559 
 
 
 

0.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• สื่อสารผลงานและบริการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ 

ทส. (สพภ.) 2558-2559 20.00 

• เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสนธสิัญญา
และความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ า 

กต. (กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ) 

2558-2559 2.00 

1.1.1.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ค ว า ม รู้ ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ง า น
อนุกรมวิธาน และสร้างเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ด้ า น
อนุกรมวิธาน 

• ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความส าคัญของอนุกรมวิธาน
แก่ผู้ก าหนดนโยบายและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 

ทส. (สผ.) 2558-2559 5.00 

• ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความส าคัญของงานด้าน
อนุกรมวิธานท่ีเป็นพื้นฐานการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพผ่านสื่อท่ีเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 

ทส. (อสพ. สผ.) 2558-2559 
 
 

1.50 
 
 

• จัดแสดงนิทรรศการ “Thai Discovery” ด้าน
อนุกรมวิธาน 

ทส. (อส. อสพ.) 
วท. (อพวช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
องค์กรพัฒนาเอกชน 

2558-2559 5.00 

• จัดและแลกเปลี่ยนนิทรรศการ Flora-Fauna 
Discovery (พืช-แมลง) กับพิพิธภัณฑ์ในประเทศและ
นานาชาติ 

ทส. (อสพ. อส.) 
วท. (อพวช.) 

2558-2559 4.00 

• ผลักดันให้เกดิเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ระดับชาต ิ
 
 

ทส. (สผ.) 
วท. (อพวช.) 

2558-2559 3.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.1.1.4 ส่งเสริมการให้ความรู้และ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ที่ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว์ 
โดยผสานความส าคัญและความจ าเป็น
ในการอนุรักษ ์

• จัดงานวันรณรงค์การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว 
    

กษ. (กรมการข้าว) 2559 0.50 

• จัดอบรมเรื่องการอนุรักษ์ข้าวป่าในสภาพธรรมชาต ิ กษ. (กรมการข้าว) 2558-2559 0.12 

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น และ
การใช้สิ่งมีชีวิตบ่งช้ีคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ทส. (อสพ.) 2558-2559 1.00 

• จัดค่ายเยาวชน และอบรมมัคคุเทศก์ในสวน
พฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีและสวนรวม
พรรณไม้ป่า 16 สวน 

ทส. (อส.) 2558-2559 7.00 

• ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรเพื่อ
เสรมิสร้างความตระหนักแกส่าธารณชนถึงความส าคัญ
ของพืชด้านต่างๆ  

ทส. (อส.) 2558-2559 2.00 

• จัดอบรมเสริมสรา้งความตระหนกัแก่เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรถึงความส าคญัของพืชด้านต่างๆ 

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

2558-2559 4.50 

• จัดแสดงพันธุ์ข้าวในศูนย์เรยีนรูพ้ันธุกรรมข้าวพ้ืน
เมืองไทย 

กษ. (กรมการข้าว) 2558-2559 0.20 

• จัดตั้งและปรับปรุงพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา ทส. (อสพ.) 2558-2559 20.00 

• ประชาสัมพันธ์เสริมสรา้งความตระหนักแก่สาธารณชน
ถึงความส าคัญของสตัว์พื้นเมืองความส าคญัของโคขาว
ล าพูนในพิธีจรดพระนังคลัแรกนาขวัญ และโคพื้นเมือง
ต่อการเกษตรไทย 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 1.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ปรับปรุงศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (อส.) 2558-2559 5.00 

• ให้ความรู้เรื่องธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล และ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
 

ทส. (ทช.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๒๔.๕0 

• ปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา วท. (อพวช.) 2558-2559 68.00 

1.1.1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์และการ
ประชุมเพื่อสร้างความรู้ความตระหนัก 
แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

• จัดนิทรรศการหมุนเวยีนเพื่อให้ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 
ศธ. (สสวท.) 
วท. (อพวช) 
มท. (อปท.) 
ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• จัดนิทรรศการหมุนเวยีนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ี 
ชุ่มน้ า 

ทส. (สผ.) 2558-2559 1.00 

•  จัดค่ายเยาวชน  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายวิทยาศาสตร์
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (อสพ.) 
ศธ. (สสวท.)  
วท. (อพวช.) 
ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 20.00 

•  จัดกิจกรรมฉลองเนื่องในวันส าคัญด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ (วันสากลแห่งความหลากหลาย

ทส. (สผ. สส. อสพ.) 
วท. (อพวช.) 

2558-2559 14.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ทางชีวภาพ วันพ้ืนท่ีชุ่มน้ าโลก ทศวรรษสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ วันสิ่งแวดล้อมโลก  
วันสิ่งแวดล้อมไทย วันนกอพยพโลก เป็นต้น) รวมทั้ง 
สอดแทรกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในวันส าคัญ
อื่นๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ สัปดาหว์ิทยาศาสตร ์

มท. (อปท.) 
ภาคธุรกิจ 
องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา 
 

• จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

 ทส. (สพภ.) 2558-2559 60.00 

•  จัดกิจกรรมส าหรับประชาชนท่ัวไปด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น  โครงการปลูกปา่  
ปล่อยเตา่ทะเล เป็นต้น 

ทส. (ทช.) 
มท. (อปท.) 
ภาคธุรกิจ        
องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา 
 

2558-2559 10.00 

• จัดตั้ง ชมรม/กลุ่ม ด้านการอนุรกัษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ/พื้นที่ชุ่มน้ า 

ทส. (สผ.) 
มท. (อปท.) 
องค์กรพัฒนาเอกชน  
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 2.00 

• จัดเสวนาวิชาการร่วมกับผู้น าชุมชน ปราชญ์พื้นบ้าน ทส. (อสพ.) 2558-2559 1.00 

• ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาต ิ ทส. (อสพ.) 2558-2559 7.04 

• ส่งเสริมใหค้วามรู้และประโยชน์ของแมลงน้ าแก่
เยาวชนและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง อสพ.  

ทส. (อสพ.) 2559 - 



16 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.1.1.6 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งปรับปรุ งและพัฒนา
เทคนิค/ภาษาที่ใช้ในการเผยแพร่หรือ
สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพให้เข้าใจง่ายมี
ความเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงการติดตามและประเมินความ
ต้ องการ เสริ มสร้ า งสมรรถนะของ
หน่วยงานหรือบุคลากรในแต่ละระดับ 

• จัดอบรมใหค้วามรู้และเสริมสร้างเทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้องและผู้ที่มีหน้าท่ี
ในการถ่ายทอดความรู้ เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
นักวิชาการ มัคคุเทศก์ เจ้าหนา้ที่อุทยานฯ ครู อาจารย์
รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทส. (สผ. สส.) 
 
 

2559 
 
 
 

1.00 
 
 
 

• จัดอบรมมัคคเุทศก์ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ให้มีความรูด้้านความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื เพื่อให้สามารถ
น าไปสอดแทรกในการปฏิบัติงานประจ า 

ทส. (อสพ.) 
 

2558-2559 0.40 

 พัฒนาคู่มือ แนวทาง วิธีการ เทคนิคส าหรับใช้ในการ
สื่อสาร ประชาสมัพันธ์ การถ่ายทอดความรู้เรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2559 2.00 

1.1.1.7 จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• จัดประชุมวิชาการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระมารดาแห่งการ
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (อสพ. อสส.) 2558-2559 3.00 

• จัดประชุมวิชาการเนื่องในวันสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพและวันพ้ืนที่ชุ่มน้ าโลก 

ทส. (สผ.) 
 

2558-2559 5.00 

• จัดประชุมความหลากหลายทางชีวภาพประจ าปีของ
หน่วยงาน 

ทส. (อส.) 2558-2559 2.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• จัดสัมมนาและนิทรรศการเครือข่ายพฤกษศาสตร์
สากลเพื่อการอนุรักษ ์

ทส. (อสพ.) 2558-2559 2.50 

• จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในคุณคา่และ
ความส าคญั และประโยชน์จากการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมภิาค ท้องถิ่น
และชุมชน เพื่อการมีชีวิตอยู่อยา่งสอดคล้องปรองดอง
กับธรรมชาต ิ

ศธ. (สสวท.) 
 

2558-2559 
 
 
 
 

5.00 
 
 
 

• จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทะเลแก่ชุมชน 

สถาบันการศึกษา 
 

2558-2559 
 

0.50 

• จัดอบรมเยาวชนไทยสู่แหล่งเรยีนรู้สวนรุกขชาติใน
พื้นที่ต่างๆ 

ทส. (อส.) 2558-2559 3.00 

• มอบรางวัลให้หน่วยงานด้านการประชาสมัพันธ์ หรือ
สื่อท่ีมีการด าเนินงานด้านการน าเสนอรายการข่าว สาร
คดี บทความ สิ่งพิมพ์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
หรือเห็นความส าคญักับความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2558-2559 1.20 

• โครงการพิจารณาผู้มผีลงานดเีดน่ในงานด้านพื้นที่ 
ชุ่มน้ า ของประเทศไทย เพื่อรับรางวัล Ramsar 
Conservation Awards ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านัก
เลขาธิการอนสุัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มน้ าก าหนด เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารอนสุญัญาฯ พิจารณา (ทุก 3 ปี) 

ทส. (สผ.) 2558-2559 0.30 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.1.1.9 เสริมสร้างความตระหนกัถึง
ความส าคญัและบทบาทของชุมชน
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะ
บทบาทสตรีในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน  

 

• ส่งเสริมกจิกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และกิจกรรมการเรียนรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในชุมชน ในกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตร และเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน  
• ส่งเสริมบทบาทสตรีในท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ให้ตระหนักถึงคณุค่าความหลากหลายทางชีวภาพในการ
ประกอบอาชีพ 

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

2558-2559 4.50 

1.1.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
หลักสตูรของสถานศึกษาและ
และสถาบันการศึกษา ตลอดจน
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มี
อยู่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

1.1.2.1 ผนวก/สอดแทรกเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ในหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและของ
สถานศึกษาทุกระดับ และปรับปรงุและ
พัฒนาหลักสตูรที่มีอยู่ให้ทันสมัย 

• พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับนกัเรียน นักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์ทุกสาขา 

ศธ. (สพฐ. สกอ. สสวท.) 
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๓.๐0 

• ปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมีอยู่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 

ศธ. (สพฐ. สกอ. สสวท.) 
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

2559 2.00 

1.1.2.2 จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสอดแทรกไว้ในสาระวิชาเดิม
ที่มีอยู่ในแต่ละระดับ 

• จัดพิมพ์หนังสือเสริมประสบการณ์ แผ่นพับ ภาพพลิก 
โปสเตอร์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) e-book   
e-learning ซีดีรอม วีดีทัศน์ เกมต่างๆ เป็นต้น แจกให้
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 

ศธ. (สสวท.) 
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา 
 

2558-2559 ๕๐.๐5 

• จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลักสตูรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน 

ศธ. (สสวท.) 
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๕.๐0 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ใช้ ๒๐ ชนิดพันธ์ุสัตว์ ๑๐ ชนิดพันธ์ุพืชซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ปสีากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของ
ไทยเป็นสื่อการเรียนการสอน   

ศธ. (สสวท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๕.๐0 

• จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรการเรยีนการสอนและ
นวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ศธ. (สสวท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๑๕.๐0 

• สอดแทรกความรู้เรื่องภมูิปัญญาท้องถิ่นและความรู้
ภายในชุมชนในหลักสตูรการเรยีนการสอน 

ศธ. (สสวท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๕.๐0 

• พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปของพื้นที่สาธิต
หรือศูนย์ถ่ายทอดความรู้ที่มลีักษณะเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การด าเนินกิจกรรม (best practice) รวมทั้ง การเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง เช่น โรงเรียนธรรมชาติ 
ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ศธ. (สสวท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๑๐.๐0 

• จัดตั้งชมรม กลุม่ ค่ายเยาวชน ค่ายวิทยาศาสตร์ ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในสถานศึกษา และ
สถาบันการศึกษา และสนับสนุนให้มีการจดัทัศนศึกษา
นอกสถานที่ในเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (อสส.) 
ศธ. (สพฐ. สกอ.) 
สถาบันการศึกษา 

2559 3.00 
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1.2 แผนปฏิบัติการบูรณาการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและเครอืข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง 
    ชีวภาพอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ 
    หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ตัวชี้วัด ๑. มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงาน สถาบัน และจังหวัด เพิม่ขึ้น ร้อยละ 30 
 2.  มเีครือข่ายความร่วมมือเพิม่ขึ้นระหวา่งภาครัฐ ภาคธรุกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการด าเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 3. จ านวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการด าเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 4. มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง  

ชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพและอนุวัติการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1.2.1.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกลไกในการประสานการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดบัต่างๆ  ในรปูแบบของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานจากภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 

• จัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับหน่วยงาน สถาบัน และจังหวัด เพื่อประสานการ
บริหารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
หน่วยงานและจังหวัด 

ทส. (สสภ.) 
สธ. (กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ) 
ศธ. (สพฐ.) 

2558-2559 - 

• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการประสาน
และเชื่อมโยงการบรหิารจดัการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชาติ หน่วยงาน และจังหวัด 

ทส. (สผ.) 2558-2559 - 

1.2.1.2 จัดตั้งและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

• สนับสนุนการจดัตั้งองค์กรเครือข่ายการบริหารจดัการ
พื้นที่อนุรักษ์และถิ่นท่ีอยู่อาศัยในระดับท้องถิ่น 

ทส. (อส. ทช. ทสจ.)  
มท. (จังหวัด อปท.) 

2558-2559 - 

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะชุมชนเมือง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนชุมชนด้าน

ทส. (สผ.) 2558-2559 1.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ชีวภาพอย่างยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• จัดให้มีเวทีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
พัฒนาและหน่วยอนุรักษ ์
 

ทส. (สผ.) 
อก. 
มท.(อปท.) 
ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 2.00 

• สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พืชรวมถึงเพิ่มสมรรถนะและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้เครือข่าย 

ทส. (สผ. อส. อสพ.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 3.00 

• สร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้ในการจดัการป่า
ชุมชนให้แก่ท้องถิ่น 

ทส. (ปม.) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 - 

• สนับสนุนชุมชนผู้สูงอายเุอื้ออาทรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ทส. (ทสจ. นครนายก) 2558-2559 ๑๐.๐๐ 

1.2.1.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
สมรรถนะในการบังคับใช้กฎหมาย 
ข้ อบั งคั บ  มาต รกา ร  และกล ไ กที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• ศึกษาวิเคราะหเ์พือ่จัดท ากฎหมายด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อคุ้มครองชนิดพันธ์ุและถิ่นที่
อยู่อาศัย และก ากับดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

ทส. (สผ.) 2558-2559 4.00 

• จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และสมรรถนะให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ 
มาตรการ และกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 
 

ทส. (สผ. ทช.) 2558-2559 1.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.2.1.4 ส่งเสริมและสร้างมาตรการ 
จู ง ใจ ในการอนุ รั กษ์  ฟื้ นฟู  และใ ช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน รวมทั้ง ลดและขจัดแรงจูงใจ
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในทุกระดับ 

• ศึกษาวิเคราะหเ์พื่อก าหนดแนวทางในการลดและขจัด
แรงจูงใจท่ีมีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
ส่งเสริมมาตรการจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ทส. (สผ.) 
กค. (ส านักเศรษฐกิจการ
คลัง) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 4.00 

• ศึกษาและพัฒนาการให้คณุค่าของระบบความสัมพันธ์
ระหว่างภูมปิัญญาท้องถิ่นกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศตา่งๆ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ทส. (อส.) 2558-2559 6.00 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัตติามหลักการการจ่าย
คืนส าหรับบริการจากระบบนิเวศ (Payment for 
Ecosystem Services)  

ทส. (สผ. อส. สพภ.)  
มท. (อปท.) 
 

2558-2559 25.00 
 
 

1.2.1.5 พัฒนากลไกทางการเงินและ
กลยุทธ์ในการระดมทุน เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 

• ส ารวจจัดท าทะเบียนแหล่งเงินทุน และประเมินความ
คุ้มทุนของกิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทศวรรษท่ีผ่านมา 

ทส.  (สผ.) 
สงป. 
สศช. วช. 

2558-2559 - 

• วิเคราะห์และประเมินความต้องการงบประมาณ
สนบัสนุนการอนุวัตตามประเด็นอุบัติใหม่ของอนุสัญญาฯ  
โปรแกรมงาน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง 

ทส. (สผ.) 2559 2.00 

• จัดท า dialogue ระหว่างผู้เกีย่วข้องกับการสนับสนุน
งบประมาณ เช่น ผู้บรหิารระดับสงู ส านักงบประมาณ 
นักการเมือง เพื่อใหม้ีความเข้าใจและสนับสนุนการจดัสรร
งบประมาณด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ทบทวนกฎระเบียบแนวทางและกลไกการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อโครงการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

ทส. (สผ.) 2559 - 

• ประเมินความต้องการทางการเงินและการจัดท ากล
ยุทธ์การระดมทุนและขับเคลื่อนทรัพยากรดา้นการ 
อนุวัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงอาเซียน  

ทส. (สผ.) 
กต. (กรมอาเซยีน) 
สศช. สงป. 

255๙ ๙.๐๐ 

• สนับสนุนทุนวิจัยตามแนวทางการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. 2011-2020 
และเป้าหมายไอจิ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์
การวิจัยของชาติ  

วช.  
นร. (สกว.) 
วท. (สวทช.) 
ศธ. (สกอ.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 50.00 

• ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยด้านอนุกรมวิธาน อาทิ 
 กองทุนเพื่ออนุกรมวิธานไลเคน เป็นต้น 

สถาบันการศึกษา   
 

2558-2559 0.05 

1.2.1.6 เสริมสร้างสมรรถนะของภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการอนุวัติการตาม
พันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสาร และ
ความตกลงที่เกี่ยวกับปกป้องคุ้มครอง 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• สรุปบทเรยีนเฉพาะเรื่องในการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2558 1.00 

• เสริมสร้างสมรรถนะการด าเนินงานตามพันธกรณีของ
พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2558-2559 2.00 

• สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม
คณะท างานวิชาการ (ATHEG,WG) คณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี (SBSTTA) สมัชชา
ภาคีอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(COP) สมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนา (COP-MOP) 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. 
อสพ.  อสส. ทช. สส.) 
วท. (อพวช. วว. ศช.)    
กษ. (กรมประมง  
กรมการข้าว  

2558-2559 7.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

สมัชชาภาคีอนุสญัญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้ า และโครงการ
พันธมิตรส าหรับการอนุรักษ์นกอพยพ รวมถึงพันธกรณี
ที่เกี่ยวข้อง 
 

กรมส่งเสรมิการเกษตร  
กรมวิชาการเกษตร  
กรมส่งเสรมิการเกษตร  
กรมปศุสตัว์ กรมพัฒนา
ที่ดิน) 
สธ. (อย. กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก)  
กค. (กรมศุลกากร) 

• เตรียมความพร้อม ความเห็น ทา่ที ให้แก่ผู้แทน
ประเทศไทยเข้าร่วมเจรจาต่อรองในการประชุมภายใต้
อนุสัญญาและความตกลงที่เกี่ยวข้อง 

ทส. (สผ.)  
กษ. (กรมการข้าว) 

2558-2559 2.50 

• ด าเนินความร่วมมือกับความตกลง/ความริเริม่ระหว่าง
ประเทศต่างๆ และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ : 
คณะท างานแห่งอาเซยีนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB) ศูนย์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งอาเซียน (ACB) 
คณะกรรมาธิการลุม่น้ าโขง (Mekong River 
Commission) และอื่นๆ 
 

ทส. (สผ.) 2558-2559 29.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• เสริมสร้างสมรรถนะนักเจรจาตอ่รองเพื่อสนับสนุนการ
เข้าร่วมประชุมเจรจาระหว่างประเทศด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 
กต. 

2558-2559 9.๐๐ 

1.2.1.7 พัฒนากลไกในการเช่ือมโยง
การด าเนินงานตามอนุสัญญาและความ
ตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

• หารือเพื่อหาแนวทางด าเนินงานร่วมกันเชิงพื้นที่หรือ
ประเด็นเดียวกันระหว่างหน่วยประสานงานกลางของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุสัญญาไซเตส (CITES) 

ทส. (สผ. อส. ทช. ปม.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร  
กรมปศุสตัว์ กรมประมง 
กรมการข้าว) 

2558-2559 3.20 

• จัดท าแผนปฏิบตัิการร่วมระหว่างอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาว่าด้วยการ
แปรสภาพเป็นทะเลทราย 

ทส. (สผ.)  
กษ. (กรมพัฒนาท่ีดิน) 

2558-2559 2.00 

1.2 .1 .8  ติ ดตามประ เมิ นผลการ
ด า เ นิ น ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายไอจิ 

• ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. 2011-2020 
และเป้าหมายไอจ ิ

ทส. (สผ.) 2558-2559 4.00 

1.2.2 บูรณาการการบริหาร
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยสอดแทรกเข้าสู่
นโยบายและแผนระดับชาติ 
ภาคส่วน องค์กร จังหวัด 
ท้องถิ่น และชุมชน 

1.2.2.1 สอดแทรกประเด็นและการ
ตระหนักเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ
ระดับจังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน และภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน องค์กร
ทางธุรกิจ เป็นต้น โดยอาจอยู่ในรูปแบบ

• ผลักดันเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยนืเข้าสู่นโยบาย/แผน 
และมาตรการทั้งในระดับประเทศ จังหวัด ท้องถิ่น และ
ชุมชน รวมถึงในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และพลังงาน 
 

ทส. (สผ.) 2558-2559 - 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ของความริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง
คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ศึกษาและจัดท าแนวทางการผสานประเด็นและความ
ตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่
นโยบายและแผนในภาคส่วนและระดับต่างๆ รวมถึงการ
ถ่ายทอดสู่แผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 

ทส. (สผ. สสภ. ทสจ. ) 2258 2.00 

• ส่งเสริมให้ท้องถิ่นบูรณาการคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศเข้าสู่
แผนพัฒนาระดับจังหวัดและท้องถิ่น 

ทส. (สผ. สป.ทส.)  
มท. (จังหวัด อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• จัดการหารือเพื่อผสานประเด็นเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพเข้าสู่นโยบายและแผนของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคธุรกิจ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม 

ทส. (สผ.) 2558 1.00 

1.2.2.2 พัฒนากลไกในการเช่ือมโยง
องค์ความรู้และวิทยาการด้านต่างๆ 
รวมถึง มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และ
สังคม เข้าสู่การก าหนดทิศทาง นโยบาย 
มาตรการ และแผนด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

• ส ารวจทัศนคตเิกี่ยวกับคณุค่าของความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับนโยบาย เพื่อประเมินสถานการณ์
ความตระหนักในความส าคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 
สถาบันการศึกษา 

2558 1.00 

• ศึกษาจัดท าตัวชี้วัดความส าเรจ็ของการด าเนินงานด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของแผนระดับต่างๆ 
รวมทั้ง กลไกการสนับสนุนจากภาครัฐในการบรหิาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 
สศช. 
มท. 

2558-2559 5.00 

• ศึกษาและพัฒนาแนวทางในการประยุกต์ใช้มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจดัการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2558-2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ศึกษา ประเมินมลูค่าการให้บริการของระบบนิเวศ 
ชนิดพันธ์ุ สายพันธุ์ท่ีส าคัญ และสายพันธ์ุพื้นเมืองในเชิง
เศรษฐศาสตรเ์พื่อการบูรณาการไว้ในแผนระดับต่างๆ 
บัญชีประชาชาติ และระบบการรายงานแห่งชาติ 

ทส. (สผ.) 
สถาบันการศึกษา 
 

2559 
 
 

4.00 
 
 
 

• ศึกษาประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ท่ีมี
ความส าคญัทางความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมี
ศักยภาพสูงดา้นการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

ทส. (สผ.) 
กก. (ททท) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๒๐.๐๐ 

1.2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมของภาค
ธุรกิจและประชาสังคมในการ
ปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 

1.2.3.1 จัดท าฐานข้อมูลภาคธุรกิจที่
ด าเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นทุนการ
ผลิต และให้การสนับสนุนในการปกป้อง
คุ้มครอง อนุรักษ ์ฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

• ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อภาคธรุกิจท่ีมีการสนับสนุน 
หรือด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ทส. (สผ.) 2558 1.00 

• รวบรวมและจัดท าทะเบียนข้อมลูภาคธรุกิจที่มีการใช้
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นทุนในการผลิต 

ทส. (สผ.) 
อก.  

2558-2559 5.00 

• พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมลูภาคธุรกิจที่ด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2559 2.50 

1.2.3.2 แสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรร่วมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

• จัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  ผลสัมฤทธ์ิและอุปสรรคของการ
ด าเนินงานท่ีท าไปแล้ว 

ทส. (สผ.) 2558-2559 8.00 

• สร้างความร่วมมือและเครือข่ายอนุรักษ์และใช้
ประโยชนส์ัตว์พื้นเมืองอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคเอกชน  
 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 2.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
(คุ้งบางกระเจ้า ต้นแบบการมสี่วนร่วม)  

ทส. (สพภ.) 2558-2559 27.52 

1.2.3.3  สนับสนุนให้ภาคธุรกิจจัดท า
แผนธุรกิจและกองทุนที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่สนับสนุนองค์กร
ชุมชนหรือท้องถิ่นหรือเครือข่ายภาค
ประชาชน 

• จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติทีเ่หมาะสมส าหรับด าเนิน
กิจกรรมของทุกภาคธรุกิจในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
รวมถึงอบรมการด าเนินงานและใช้คู่มือ  

ทส. (สผ. อส.) 
ภาคธุรกิจ 
เครือข่ายภาคประชาชน 

2558-2559 5.00 

• จัดตั้งสมาคม/มูลนิธิ ที่มีเจตนารมณ์เพื่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคประชาชน 

เครือข่ายภาคประชาชน 2558-2559 5.00 

• จัดตั้งกองทุนสนับสนุนองค์กรเอกชน/ชุมชนท้องถิ่นใน
การด าเนินการด ารงรักษาพ้ืนท่ีธรรมชาต ิ

ทส. (สผ.) 
ภาคธุรกิจ 

2558 2.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  อนุรักษ์ และฟืน้ฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  

 
2.1 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมาย   1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ลดอัตราการสญูเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม ้และระบบนิเวศชายฝั่ง 
  2. ภายในปี พ.ศ. 2559 การบรหิารจัดการพื้นท่ีคุ้มครองและระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการใหบ้ริการทางนิเวศ 
  3. ภายในปี พ.ศ. 2559 ชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามและชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีขึ้น 
 
ตัวชี้วัด  ๑. อัตราการสญูเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง 
  2. มีพื้นท่ีป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
  3. ประกาศพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อย 1 แห่ง 
  4. จ านวนโครงการฟื้นฟูระบบนเิวศที่เสื่อมโทรม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ 
  5. พื้นที่คุ้มครองที่มีอยู่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยร้อยละ 30 
  6. ชนิดพันธ์ุที่ใกล้สูญพันธ์ุ และชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่น อย่างน้อย 5 ชนิด มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความเข้มแข็งในการบรหิาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่
อนุรักษ์ตามกฎหมาย 

2.1.1.1 ประเมินสถานภาพ/ศักยภาพ
ของระบบนิเวศและศึกษาวิ เคราะห์
ผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อวาง
แผนการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม และ
สร้างกระบวนการยอมรับของชุมชนและ
สาธารณชน  

• ประเมินสถานภาพ/ศักยภาพของระบบพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ประเภทต่างๆ และวิเคราะหผ์ลกระทบให้ครอบคลมุทุก
มิติในการสร้างกระบวนการยอมรบัควบคู่กับการให้
ความรู ้

ทส. (อส. ทช.)  
กษ.  
มท. (อปท.)  
องค์กรพัฒนาเอกชน  
สถาบันการศึกษา  

2558 
 
 
 

3.10 
 
 
 

2.1.1.2 ส่งเสริมการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมการจัดการ
พื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ส ารวจและจัดตั้งพ้ืนท่ีคุ้มครองที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง 
 

ทส. (ทช.)  
วท.  
มท. (อปท.) 

2558-2559 
 

15.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

   -ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศแนวปะการัง หญ้า
ทะเลและป่าชายเลนในบรเิวณอ่าวไทย  
   -ส ารวจและจดัตั้งพื้นที่คุ้มครองที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง (ไลเคน) 

สถาบันการศึกษา 
 

2.1.1.3 สนับสนุนการศึกษาส ารวจและ
วิจัยที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติและองค์ประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศต่างๆ 

• ส ารวจตดิตามตรวจสอบประเมนิสถานภาพและจัดท า
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
ต่างๆ 
   -ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศกองหินใต้น้ า
บริเวณอ่าวไทย 
   -ส ารวจและจดัท าฐานข้อมลูความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศลุม่น้ า ปากแม่น้ า แนวปะการัง 
หญ้าทะเล และเกาะ 

ทส. (สผ. ทช.)  
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา  
องค์กรพัฒนาเอกชน 
 
 
ทส. (ทช.) 
 
 

2558-2559 
 

113.50 
 
 
 
 
 

• ส ารวจจัดจ าแนกและประเมินสถานภาพของชนิดพันธ์ุ
ไม้ป่าในพ้ืนท่ีอนุรักษ์และจัดท าระบบฐานข้อมูลตาม
บัญชีรายชื่อชนิดพันธ์ุที่ใกล้สูญพันธุ ์
    -โครงการประเมินสถานภาพไม้หวงห้ามที่ถูกคุกคาม
ในสภาพที่อยู่อาศัยตามธรรมชาต ิ

ทส. (อส.) 2558-2559 15.00 

• ส ารวจและจัดท าฐานข้อมลูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

ทส. (ปม.) 2558-2559 8.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.1.1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
รักษาป่าเชิงรุก 

• จัดหาและเพิ่มขีดความสามารถเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการส ารวจประเมินสถานภาพ ตรวจสอบติดตาม
การเปลีย่นแปลงสภาพป่า  
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตรวจสอบสิทธิครอบครอง
ในพื้นที่ป่าไม้ และจดัท าระบบฐานข้อมูล 

ทส. (ทช. ปม.) 2558-2559 400.00 

2.1.1.5 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ใน
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

• อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถใช้กฎหมายระเบยีบปฏิบตัิ หลักการทาง
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ รวมทั้ง
กฎหมายคุม้ครองและส่งเสรมิภูมปิัญญาการแพทย์แผน
ไทย 

ทส. (ทช.) 
ชุมชนท้องถิ่น 
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด) 

2558-2559 
 
 

2558-2559 

6.00 
 
 
งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย/งบ
จังหวัด 

2.1.1.6 พัฒนาระบบและจัดตั้งพื้นที่
คุ้มครองเพิ่มเติมในการคุ้มครองพื้นที่ที่มี
ระบบนิเวศ พิเศษเฉพาะรวมถึงชนิด
พันธุ์ท่ีหายากอย่างมีประสิทธิภาพ 

• จัดท ามาตรการคุ้มครองเพ่ิมเติมและก าหนดเขตพื้นที่
อนุรักษ์ในระบบนิเวศเปราะบางและวางกรอบแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศ (corridor) 

ทส. (อส. ทช.) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 4.20 

2.1.1.7 จัดให้มีระบบหรือช่องทางการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการรับฟังความคิดเห็น 
เ พื่ อ น า ม า จั ดท า แผน งานก า หน ด
มาตรการ ในการบริหารจัดการพื้นที่

• สนับสนุนและผลักดันให้เกดิการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนงานมาตรการในการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองและถิ่นอาศยัในระดับท้องถิ่น 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช.) 
จังหวัด  
ชุมชนท้องถิ่น 
 

2558-2559 
 
 
 

6.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

คุ้มครองและถิ่นอาศัย สธ. (กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก/
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด) ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย/งบ
จังหวัด 

2.1.1.8 ฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ีก าหนด 

• ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย/ชุมชนที่มีความเสื่อมโทรมด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นโมเดล ภาคละ 1 พื้นที่ 
(5 พื้นที)่  
• ด าเนินงานฟ้ืนฟูสภาพชุมชน/สังคม/สิ่งแวดล้อม โดย
เน้นด้านการใช้พลังงาน/การคมนาคม/อุตสาหกรรม
ท้องถิ่น 

มท. 2558-2559 50.00 

2.1.1.9 จัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านต่างๆ 
ของประเทศ เพื่อวางแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และเฝ้าระวังรักษาระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ 
และพันธุกรรมที่มีความส าคัญ  

• จัดท าฐานข้อมูลภมูิสารสนเทศความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านการประมงให้มีความครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอีกท้ังสามารถบรูณาการและเช่ือมโยงกันได้
ระหว่างหน่วยงาน 

กษ. (กรมประมง) 2558 10.00 

2.1.2 ลดอัตราการสญูเสีย
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
และด าเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศ
เสื่อมโทรมให้สามารถด ารงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการให้บริการ
ทางนิเวศ เพ่ือรองรับการ

2.1.2.1 ด าเนินการปกป้องคุ้มครอง 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ า 
โดยเฉพาะระบบนิ เ วศที่ โ ดด เด่นมี
ความส าคัญต่อชุมชนได้รับการคุ้มครอง 
จากต้นน้ าถึงปลายน้ าแบบบูรณาการ

• ก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการจดัการและเง่ือนไขการ
ใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ีโดย
บูรณาการและมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ทส. (ทช.) 
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั)   

2558-2559 
 

2558-2559 

100.00 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย/งบ
จังหวัด 



33 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ และการ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย 

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ
เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ าที่เสื่อมโทรม
ให้กลับคืนความสมบูรณ์โดยด าเนินการ
ตามแนวพระราชด าริ 

มท.(อปท.)
สถาบันการศึกษา 
เครือข่าย 

 

2.1.2.2 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อระบบนิเวศ 

• รวบรวมความรู้เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
พื้นที่ชุ่มน้ า จ าแนก ระบุ งานวิจัยท่ีจ าเป็นและจัดท า
มาตรการบรรเทาและเยยีวยา 

ทส. (สผ.) 2558 2.00 

• จัดประชุมหารือและวางกรอบการด าเนินงานและ
เสนอแนะนโยบายเพื่อจดัการดูแลความหลากหลายทาง
ชีวภาพและลดผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมที่ก่อให้เกดิ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ทส. (สผ.) 2558-2559 5.00 

• จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและให้ค าแนะน า/
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการด ารงรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพให้สามารถช่วยสนับสนุนวัฏจักร
ของน้ าได้อย่างยั่งยืน 

ทส. (สผ. อส. ทช.) 
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั)  
มท. (อปท.)
สถาบันการศึกษา 
เครือข่าย 

2558-2559 
 

2558 

- 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย/งบ
จังหวัด 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ก าหนดนโยบายระยะยาวของประเทศไทยเกี่ยวกับการ
การปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2558 4.00 

2.1.2.3 ฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะ
ระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรมทั่วประเทศ 

• ส ารวจพ้ืนท่ีชุ่มน้ า พ้ืนท่ีป่า พ้ืนท่ีการเกษตร พื้นที่รก
ร้างว่างเปล่าทั่วประเทศเพื่อก าหนดแนวทางฟื้นฟู 

ทส. 2558-2559 20.00 

• จัดท าแผนปฏิบตัิการร่วมภาครัฐ ภาคธุรกิจเพื่อปลูกป่า 
ฟื้นฟูแม่น้ า ล าคลอง หนองบึง ไรน่าร้าง เพื่อฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยค านึงถึงการใช้ชนิดพันธ์ุ
พื้นเมืองเป็นหลัก 

ทส. (สผ. อส. ปม.) 
ภาคธุรกิจ 
  

2558-2559 2.00 

• สนับสนุนโครงการน าร่องท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางและ
กลไกการด าเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การท าลายปา่และความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศ
ก าลังพัฒนา (REDD+) 

ทส. (อส. ) - - 

• บูรณะฟื้นฟูและคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตพื้นท่ี
สวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อดูดซับกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

ทส. (อ.อ.ป.) 2558-2559 515.56 

• โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ า 
ถวายพ่อ” (พื้นที่เขื่อนท่ีได้รับพระราชทานนาม 9 แห่ง) 
(บ ารุงรักษา) 
 
 

กฟผ. 2558 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.1.3 จัดท ากลไกในการ
ปกป้องคุ้มครอง และฟื้นฟ ู
ชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นและ 
ชนิดพนัธุ์ท่ีถูกคุกคามตาม
ทะเบียนชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม
ของประเทศไทย 

2.1.3.1 จัดท ามาตรการเชิงนโยบาย
กฎหมายและการจัดการรวมถึงแผนการ
ปกป้องคุ้มครอง และฟื้นฟูชนิดพันธุ์
พื้นเมือง ตลอดจนแหล่งที่อยู่อาศัย
ดังกล่าวโดยให้ล าดับความส าคัญกับชนดิ
พันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ใกล้สูญ
พันธุ์ และใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง  

• จัดท ามาตรการ/แผนการคุ้มครองและฟื้นฟูพืชและ
สัตว์ในทะเบียนรายชื่อชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามของ
ประเทศไทย 

ทส. (สผ. อส. ทช.) 
กษ. (กรมประมง) 
สถาบันการศึกษา  
องค์กรพัฒนาเอกชน 

2558-2559 4.25 

2.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนโดยการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นและ
ผู้เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเครือข่ายเพื่อดูแล 
คุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธ์ุพื้นเมือง 

• จัดตั้งเครือข่ายคุม้ครองชนิดพันธุ์พ้ืนเมืองที่ถูกคุกคาม
โดยชุมชนมสี่วนร่วม ควบคู่กับการเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู ้

ทส. (อส.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสตัว์ กรมประมง) 
มท. (อปท.)
สถาบันการศึกษา   

2558-2559 4.00 

2.1.3.3 ส่งเสริมบทบาทการด าเนินงาน
ของหน่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ในกา ร
ด า เนินงานด้านอนุรั กษ์  ฟื้นฟู  และ
ปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์พืชและสัตว์
นอกถ่ินท่ีอยู่อาศัย 

 

 

 

• จัดท าโปรแกรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธ์ุที่ถูก
คุกคามนอกถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงการน ากลับคืนสู่
ธรรมชาต ิ
    -แผนงานอนุรักษ์ วิจัย เพาะขยายพันธ์ุและฟื้นฟสูัตว์
ป่า : เลียงผา เต่าบก กวางผา กบทูด ละมั่ง อ่ึงกราย กบ
อกหนาม พญาแร้ง แร้งเทาหลังขาว ไก่จุก และ
สัตว์เลื้อยคลานกลุ่ม Varanidae 
    -แผนงานน าสัตว์ปา่คืนสู่ธรรมชาติ : นกกระเรยีน
พันธุ์ไทย เต่าบก กวางผา นกตะกรุม 
    -โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมไม้หวงห้าม 

กษ. (กรมวิชาการเกษตร)   
วท. 
สถาบันการศึกษา 
ทส. (อสส.) 
 
 
 
ทส. (อสส.) 
 
ทส.(อส.) 

 
 
 

2558-2559 
 
 
 

2558-2559 
 

2558-2559 

 
 
 

150.00 
 
 
 

100.00 
 

15.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

 ที่ถูกคุกคามนอกถ่ินอาศัย 
    -โครงการขยายพันธ์ุไม้ป่าและการคืนพันธุกรรมสู่ถิ่น
เดิม 
    -โครงการบริหารจัดการเมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าในสภาพถิ่น
เดิม 

 
 
 

 
 
 
 

• โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนเิวศหิ่งห้อยป่าชายเลน
ด้วยความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวท่ี
ยั่งยืน 

ทส. (อสพ.) 
 

2558 1.00 

• โครงการอนุรักษ์เพ่ือสนองพระราชด าร:ิ การศึกษา
ชีววิทยา นิเวศวิทยาและอนุกรมวธิานของหิ่งห้อย เพื่อ
การอนุรักษ์โดยมสี่วนร่วมของชุมชน 

ทส. (อสพ.) 2558 0.20 

• โครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยที่เกดิจากการผสมพนัธุ์ในรูปแบบต่างๆ 

ทส. (อสพ.) 
 

2558 0.36 

• โครงการศึกษาการตั้งถ่ินฐานของราไมคอไรซาร์หลัง
ปล่อยฟ้ามุ่ยในสภาพกึ่งธรรมชาต ิ

ทส. (อสพ.) 
 

2558 0.36 

• โครงการส ารวจความหลากหลายของชนิดพันธ์ุและ
นิเวศวิทยาของแมลงปอในภาคเหนือของประเทศไทย 
เพื่อจัดท าพิพิธภัณฑ์แมลงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติติ ์

ทส. (อสพ.) 
 

2558-2559 2.55 

• โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุพืชที่ถูกคุกคามและ
เสี่ยงต่อการสญูพันธ์ุในสภาพปลอดเชื้อ 
 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 2.95 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• โครงการอนุรักษ์กล้วยไมไ้ทย (รองเท้านารี หนวดฤาษี 
รองเท้านารีปีกแมลงปอ สกุลสิรินธรเนีย สกลุเอื้องดินใบ
ไผ่ เอื้องมือชะนี ฟ้ามุ่ย) และปลูกเลี้ยงฟ้ืนฟูประชากรใน
ระบบนิเวศโดยการอบรมชุมชน 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 3.23 

• โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แบบบูรณาการ 
  - กิจกรรมศึกษาและส ารวจกล้วยไม ้
  - กิจกรรมราไมเคอร์ไรซ่าในกล้วยไม้ 
  - กิจกรรมกล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือ 
  - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ปา่
แบบมีส่นร่วมของชุมชนบ้านปงไคร้ จ. เชียงใหม่ เพ่ือ
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
  - กิจกรรมทะเบียนเครื่องหมายพันธุกรรมกล้วยไมไ้ทย 
  - กิจกรรมธนาคารเมลด็พันธ์ุกลว้ยไมไ้ทย 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 10.67 

• ศึกษาการขยายพันธ์ุไม้ปา่หายากใกล้สูญพันธ์ุเพื่อการ
อนุรักษ์และน าคืนสู่ธรรมชาต ิ

ทส. (อส.) 
 

2558-2559 5.00 

• คืนกล้วยไมสู้่แหล่งกระจายพันธ์ุในธรรมชาติโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 0.60 

• อนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้
ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 0.80 

• อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองนอกถ่ินอาศัยในหน่วยงาน
ภาครัฐและเกษตรกร 
 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 2.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• อนุรักษ์พ้ืนธุ์สัตว์พื้นเมืองนอกถ่ินอาศัยโดย
เทคโนโลยีชีวภาพ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 3.00 

• จัดตั้งศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้าน 
ปศุสัตว ์

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 200.00 

• ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
พืชอาหารสัตว ์

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 10.19 

• อนุรักษพ์ันธุกรรมสตัว์พื้นเมืองไทยและใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 4.58 

• โครงการผลิตลูกพระโคจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 0.50 
 

• การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์ทางปศุสัตว ์ กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 1.00 
• โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางด้านปศุสัตว ์

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 1.66 

2.1.3.4 สนับสนุนงานวิจัยและตดิตาม
การเปลีย่นแปลงชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม
เพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุ 
 

 

 

• ศึกษาวิจัยชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ 
   -ไลเคน 
   -โครงการจัดสร้างแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ในสภาพ
ถิ่นเดิม 
   -โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่าไม้และ
พลวัตรของระบบนิเวศป่าไม้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

ทส. (อส.) วท. กษ.  
สธ. องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบนัการศึกษา  
 

2558-2559 
 
 

25.00 
 

0.15 
40.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ศึกษาชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ 

ทส. (อส.) 2558-2559 13.20 

• อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามและเสีย่งต่อการ
สูญพันธ์ุในสภาพปลอดเชื้อ 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 2.95 

• อนุรักษ์กล้วยไมไ้ทย (รองเท้านารี หนวดฤาษี รองเท้า
นารีปีกแมลงปอ สกลุสริินธรเนีย สกุลเอื้องดินใบไผ่ 
เอื้องมือชะนี ฟ้ามุ่ย) และปลูกเลี้ยงฟื้นฟูประชากรใน
ระบบนิเวศโดยการอบรมชุมชน 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 3.23 

2.1.3.5 ด าเนินการฟื้นฟูชนิดพันธุ์ใน
แหล่งน้ าธรรมชาติที่ถูกคุกคาม และมี
ประชากรลดลง 

• จัดล าดับความส าคัญและวางมาตรการในการฟื้นฟู
ระบบนิเวศส าคญั 

ทส.  
กษ.  

2558-2559 - 

• เพาะและขยายพันธ์ุเพื่อเพ่ิมจ านวนสัตว์น้ าและพืชน้ าท่ี
อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในธรรมชาติ เพื่อความสมดลุ
ของระบบนิเวศ 

ทส.  
กษ. 

2558-2559 - 

2.1.3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง 
และจัดตั้งเครือข่ายเพื่อดูแล ปกป้อง
คุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
ในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

• จัดตั้งเครือข่ายชุมชนเพื่อดูแล ปกป้องคุ้มครองและ
ฟื้นฟูชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม 

ทส.  
กษ. 
 มท.(อปท.)  
ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 - 

• โครงการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ประชามีสุข (อ่างเก็บน้ า
เขื่อนอุบลรัตน)์ 

กฟผ.  
กษ. (กรมประมง) 
จ.ขอนแก่น  
จ.หนองบัวล าภ ู
 

2558-2559 4.75 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.1.4 อนุรักษ์และปกป้อง
คุ้มครองความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุ
สัตว์ สตัว์น้ า สัตวเ์ลี้ยง สาย
พันธุ์ปา่และพื้นเมือง จุลินทรีย์ 
รวมถึงชนิดพันธ์ุอื่นที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และนิเวศวิทยา 

2.1.4.1 ประเมินสถานภาพการใช้
ประโยชน์ของสายพันธุ์สัตว์ในการผลิต
ปศุสัตว์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและศักยภาพ
ของชนิดพันธุ์สัตว์ที่มีอยู่ในประเทศไทย 
และใช้เป็นฐานในการพัฒนาปรับปรุง
การผลิตสัตว์ในอนาคต รวมทั้งพัฒนา
ดัชนีช้ีวัดความยั่งยืนในการใช้และการ
ผลิตสินค้าปศุสัตว์ 

• ส ารวจจัดจ าแนกและประเมินสถานภาพของพันธุ์ 
ปศุสัตว์และจดัท าระบบฐานข้อมูล 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559  

2.1.4.2 อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครอง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ใช้ใน
การผลิตอาหารและการเกษตร 

• จัดท าแนวทางการระมดัระวังความเสยีหายอัน
เนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่อาจเกดิขึ้นต่อ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมทางการเกษตรและสาย
พันธุ์ป่า รวมทั้งชนิดพันธ์ุที่ใกล้สูญพันธุ์ เฉพาะถิ่น  
หายาก 

ทส. (สผ.) 
วท. (ศช.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสตัว์ กรมประมง)  
สถาบันการศึกษา 

2558 10.00 

• พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรมที่ใช้ใน
การผลิตอาหารและการเกษตร 

ทส. กษ. สธ. มท.   
สถาบันการศึกษา  
องค์กรพัฒนาเอกชน 

2558-2559 - 

2.1.4.3 ส ารวจ รวบรวมและศึกษาเช้ือ
พันธุกรรมพืชและสัตว์ป่า กลุ่มที่ส าคัญ 
จากแหล่งพันธุกรรมต่างๆ 

• ส ารวจรวบรวมและศึกษาเชื้อพนัธุกรรมพืชและสัตว์ปา่
ที่ส าคัญจากแหล่งธรรมชาติและนอกถิ่นอาศัย 
    -โครงการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชป่าและสัตว์ปา่
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยสอดคล้องกับกรอบ
การด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ไอจิ 

ทส. (ทช.) 
 
ทส. (อส.) 

2558-2559 
 
2558-2559 

25.00 
 

10.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

    -โครงการจดัท าฐานข้อมูลสมรรถนะแหล่งเชื้อ
พันธุกรรม 
    -โครงการขยายพันธ์ุไม้ป่าและการคืนพันธุกรรมสู่ถิ่น
เดิม 
    -โครงการบริหารจัดการเมล็ดพนัธุ์ไม้ป่านอกสภาพ
ถิ่นเดิม 
• ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมข้าว กษ. (กรมการข้าว) 2559 3.00 
• อนุรักษ์ข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ กษ. (กรมการข้าว) 2558-2559 0.20 
• โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

กฟผ. 2558-2559 95.00 

• รวบรวมและจัดท าข้อมลูพันธุกรรมระดับชีวโมเลกลุ 
(ข้อมูลดีเอ็นเอ) ของพืชและสตัว์ปา่แต่ละชนิดทีส่ าคญั
จากแหล่งธรรมชาต ิ

สถาบันการศึกษา 2558-2559 20.00 

• การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพพืชอาหารสัตว ์

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 10.00 

2.1.4.4 ส่งเสริม และสนับสนุน
ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช สัตว์ และจลุนิทรีย ์
 

• จัดตั้ง/พัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืช สัตว์  
และจลุินทรีย ์
    -โครงการจดัสร้างสวนรวมพันธ์ุไม้ป่า 
    -โครงการปรับปรุงพันธุกรรมไม้ป่า 
    -โครงการจดัสร้างธนาคารจลุินทรีย์ทางสัตวแพทย ์

ทส.  กษ.  วท. 
สถาบันการศึกษา 
ทส. (อส.) 
 
กษ. (กรมปศุสัตว์) 

 
 

2558-2559 
 

2558-2559 

 
 

20.00 
 

30.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• โครงการส ารวจรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชพื้นเมือง พืชป่า ท่ีเป็นเครือญาติกับพืชปลูก 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 0.90 

• โครงการส ารวจความหลากหลายของพืชในภาคเหนือ 
- ความหลากหลายของพืชมีท่อล าเลียงบริเวณเขา

หินปูนในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสโุขทัย 
- ความหลากหลายของพืชมีท่อล าเลียงบริเวณเขา

หินปูนในอุทยานแห่งชาตดิอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
- ความหลากหลายของพืชมีท่อล าเลียงบริเวณเขา

หินปูนในอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท จังหวัดล าปาง 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 4.50 

• โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ : ธนาคารเมล็ด
พันธุ์และราไมคอร์ไรซากล้วยไม ้

ทส.(อสพ.) 2558-2559 2.60 

• โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเก็บรักษาพันธุกรรมพืชใน
สภาพปลอดเช้ือ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

ทส.(อสพ.) 2558 8.00 

• เครือข่ายคลังเก็บรักษาจลุินทรียแ์ห่งประเทศไทย 
(TNCC) และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอาเซียน 

วท. (สวทช. วว.)                
กษ. (กรมวิชาการเกษตร)
สธ.
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

2558-2559 - 

• โครงการธนาคารเช้ือพันธุ์สัตว์น้ าและพรรณไม้น้ า เพื่อ
เก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพรรณไม้น้ าสายพันธ์ุ
จากธรรมชาติและจากการเพาะเลีย้งและปรับปรุงพันธุ์ 
เก็บรักษาระยะยาวโดยวิธีแช่แข็ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
การปลูกเลี้ยงในโรงเรือนและระบบไฮโดรโพรนิกส ์

กษ. กรมประมง 2๕๕๘-2559 2.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

๒.1.4.5 การลดความเสีย่งจากการสูญ
พันธุ์ของสายพันธ์ุพืชพื้นเมืองและสัตว์
พื้นเมืองโดยเก็บรักษาสายพันธ์ุพืช
พื้นเมืองและสตัว์พื้นเมืองของไทยใน
รูปแบบธนาคารดีเอ็นเอ (Bio-Bank) 

•  จัดท าทะเบียนพืชพื้นเมืองและสัตว์พื้นเมืองของไทย ทส.(สพภ.) ๒๕๕๘–๒๕๕๙ ๕๐.๐๐ 
•  จัดท า “ลายพมิพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint)” พืช
พื้นเมืองและสตัว์พื้นเมืองของไทย 

ทส.(สพภ.) ๒๕๕๘–๒๕๕๙ ๕๐.๐๐ 

•  จัดท าแหล่งเก็บรักษาพันธุ์พืชพื้นเมืองและสัตว์พืช
เมืองของไทย ในรูปแบบที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต (ซาก) และ
ลายพิมพ์ดเีอ็นเอ 

ทส. (สพภ.) และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๕๕๘–๒๕๕๙ ๕๐.๐๐ 

2.1.4.6 สนับสนุนงานวิจัยท่ี
ด าเนินการโดยภาคธุรกจิ องค์กรพัฒนา
เอกชนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
และสตัว์พื้นเมืองอย่างยั่งยืน 

• ส่งเสริมภาคธรุกิจ องค์กรพัฒนาเอกชนด าเนินการวิจัย
พันธุกรรมพืชและสัตว์พื้นเมือง โดยแบ่งปันผลประโยชน์
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
    -โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชป่าและสตัว์ป่าที่เกี่ยวข้อง
กับสมดลุของระบบนิเวศป่าไม ้

กษ. ทส. วท. 
องค์กรพัฒนาเอกชน 
ชุมชนท้องถิ่น  
ทส. (อส.) 

2558-2559 5.00 

2.1.5 พัฒนาและผลักดันให้ทุก
ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องด าเนินการ
ตามเป้าหมายและแนวทางการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและกล
ยุทธ์ระดับโลก 

2.1.5.1 จัดท าแนวทางและมาตรการที่
สอดคล้องกับเปา้หมายและแนวทาง
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว ์

• จัดท ายุทธศาสตร์ส าหรับการอนุรักษ์พืชที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายกลยุทธ์ทั่วโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช 
รวมถึงจัดท าแนวทางและก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์
พืชในประเทศไทย 

ทส. (สผ. อส.) 2558-2559 11.00 

2.1.5.2 สร้างเครือข่ายและเสริมสร้าง
สมรรถนะเครือข่ายในการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายและแนวทางการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
และสัตว์ 

• สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พืชรวมถึงเพิ่มสมรรถนะและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้เครือข่าย 

ทส. (อสพ. อส.) 2558-2559 3.00 
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2.2 แผนปฏิบัติการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
เป้าหมาย   1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษยต์่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโดยเฉพาะแนวปะการังและระบบนเิวศเปราะบางท่ีได้รับ 
      ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 
 
ตัวชี้วัด  1. จ านวนเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยจากภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจ ากัด โครงการพัฒนา และการ  
      เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  2. แนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.2.1 จัดการพื้นที่
เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และการป่าไม้ อย่าง
ยั่งยืนและรับผดิชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
หลักประกันในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ โดยผนวก
ประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ในมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1.1 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการเพาะปลูกพืชเกษตร และ
การเลี้ยงปศุสัตว์ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริม
ให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติ 

• ก าหนดมาตรฐานการเพาะปลูกพืชเกษตร และการ
เลี้ยงปศุสัตว์ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติ 
 

ทส.  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสตัว์) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 - 

2.2.1.2 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดย
ค านึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและส่งเสริมให้เกษตรกรน าไป
ปฏิบัติ 

• ก าหนดมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยค านึงถึง
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสรมิให้
เกษตรกรน าไปปฏิบัต ิ
 
 

ทส.  
กษ. (กรมประมง) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 - 

๒.2.1.3 ใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
ควบคุมเพื่อให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวจากพืช
ป่ามีความยั่งยืน 
 

• จัดท ามาตรการส่งเสรมิการใช้ผลิตภณัฑ์จากพืช 
ซึ่งได้มาจากแหล่งท่ีมีการจัดการอย่างยั่งยืน 

กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 2558-2559 - 

• จัดท าทะเบียน ติดตาม และตรวจสอบผลผลิตที่ได้จาก
พืชป่า 
• จัดท ามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้มาจาก

ทส. (อส. สพภ.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
สธ. (สถาบันการแพทย์

2558-2559 - 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

แหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน 
• เสริมสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้ประโยชน์จากพืชป่า
อย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันการเก็บเกี่ยวเกินศักยภาพ 
• จัดท าวิธีการและข้อเสนอแนะการเก็บผลผลิตจากป่า
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

แผนไทย)  
มท. (อปท.) 
ภาคเอกชน  
ชุมชนท้องถิ่น  
องค์กรพัฒนาเอกชน 

2.2.1.4 อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์พืชป่า
ไม่ให้สญูพันธ์ุเนื่องจากการคา้ระหว่าง
ประเทศ 

• ส่งเสริมการบังคับใช้และด าเนินการตามกฎหมาย
ภายใต้อนุสัญญาไซเตสอย่างเคร่งครัด 
• ติดตาม ตรวจสอบสถานภาพชนิดพันธุ์พืชป่าที่มีการ
ค้าขายระหว่างประเทศเพื่อจัดท ามาตรการคุ้มครอง 
• สนับสนุนและเสริมสร้างความเขม้แข็งของเครือข่าย
เฝ้าระวังการค้าพืชป่าท่ีผดิกฎหมาย 

ทส. (อส.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
กต.  
กค. (กรมศุลกากร)  
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
องค์กรพัฒนาเอกชน 

2558-2559 - 

2.2.2 ควบคุมและป้องกัน
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ้ืนท่ีชุ่มน้ า และระบบ
นิเวศเปราะบางอ่ืน ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการ
ขยายตัวของชุมชน ภาวะ
มลพิษ การประมงเกิน
ขีดจ ากัด และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.2.2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรั พย ากรช ายฝั่ ง  แ ล ะ ร ะบบนิ เ ว ศ
เปราะบางอื่น อย่างผสมผสานและบูรณา
การตามโปรแกรมงานของอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
 

• วิเคราะห์ศักยภาพการรองรับผลกระทบในด้านต่างๆ 
จากกิจกรรมมนุษย์ของระบบนเิวศเปราะบาง เพื่อ
ก าหนดมาตรการรักษาและควบคมุดูแลผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
    -ความสามารถในการกลับสูส่ภาพเดิมของแนว
ปะการังในน่านน้ าไทย 
 
    -ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของไล
เคน และราทะเล 

 
 
 
 
ทส. (ทช.) 
สถาบันการศึกษา 
 
สถาบันการศึกษา 

 
 
 
 
2558-2559 
 
 
2558-2559 

 
 
 
 

7.90 
 
 

3.10 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์ระบบนเิวศทะเล ชายฝั่งและเกาะ และ
ระบบนิเวศเปราะบางอ่ืน 
 

ทส. (ทช.) 
มท. (จังหวัด อปท.) 
ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 165.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศเปราะบางจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเตรียมมาตรการเพื่อ
รับมือในอนาคต 

ทส. (ทช.) 
 
 

2558-2559 
 
 

0.50 
 

 
• ประเมินพ้ืนท่ีที่เหมาะสมในการฟื้นฟูแนวปะการังที่
ได้รับความเสียหายจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว 

สถาบันการศึกษา 2558-2559 9.50 

2.2.2.2 ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
เปราะบาง 

• จัดท าแนวทางส าหรับผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวน ติดตามตรวจสอบ และ
วางมาตรการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศตา่งๆ จากโครงการพัฒนา  

ทส. (สผ.) 2558-2559 - 

• ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณส์ูญเสีย
ระบบนิเวศทะเล ชายฝั่งและเกาะ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง และปัจจัยคุกคาม 

ทส. (ทช.) 2558-2559 229.00 

• ติดตามตรวจสอบสถานภาพถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
นอกพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเล ชายฝัง่ และเกาะ ท่ีถูก
คุกคามหรือถูกแบ่งแยก 

ทส. (ทช.) 2558-2559 4.00 

• โครงการแปลงศึกษาถาวรและโครงสร้างสังคมพืชใน
สวนบ้านร่มเกล้าในพระราชด าริ จ.พิษณุโลก 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 1.20 

2.2.2.3 ควบคุมกิจกรรมการประมง
ไม่ให้กระทบเสยีหายรุนแรงต่อชนดิพันธ์ุ
สัตว์น้ าท่ีถูกคุกคาม และแหล่งที่อยู่อาศัย 
 

• ควบคุมกิจกรรมการประมงไม่ใหก้ระทบเสียหาย
รุนแรงต่อชนิดพันธ์ุสตัว์น้ าท่ีถูกคุกคาม และแหล่งที่อยู่
อาศัย 

- โครงการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามและควบคุมการท า
ประมงพ้ืนท่ีทั่วไปครอบคลุมพื้นท่ี 23 จังหวัด
ชายทะเล 
- โครงการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามและควบคุมการท า
ประมงพ้ืนท่ีแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน

กษ. (กรมประมง) 2558-2559   
 
 

270.00 
 
 

297.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ครอบคลมุพื้นท่ี 15 จังหวัดชายทะเล 
- โครงการเสรมิสร้างการจดัการชุมชนประมงต้นแบบ 
- โครงการยุวและเยาวชนประมง 
- โครงการการปฏิบตัิงานร่วมเครือขา่ยเฝ้าระวังการ
ท าประมง 

 
32.40 
9.00 
5.40 

 
• ก าหนดมาตรการแกไ้ขผลกระทบการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ า
ต่อปริมาณสตัว์น้ าส ารองและระบบนิเวศท่ีเป็นแหล่ง
วางไข่และอนุบาลตัวอ่อน 

กษ. (กรมประมง) 2558 0.20 

• ส่งเสริมการจดัการสัตว์น้ าเพื่อการประมงตามข้อถือ
ปฏิบัติเพื่อการประมงอย่างรับผดิชอบ (code of 
conduct for responsible fisheries) 

กษ. (กรมประมง) 2558-2559 10.00 

• วิเคราะห์แนวโนม้ปริมาณสัตว์น้ าต่อก าลังการจับและ
ศักยภาพการจบัสัตว์น้ า 

กษ. (กรมประมง) 2558-2559 1.00 

• ศึกษาเส้นทางและผลกระทบของชนิดพันธ์ุที่มีการ
เคลื่อนย้ายขา้มถิ่นภายในประเทศ 

กษ. (กรมประมง) 2558 1.00 

• ทบทวนช่องว่างของกฎหมาย นโยบายที่เอื้อต่อการ
ประมงอย่างไม่ยั่งยืน 

กษ. (กรมประมง) 2558-2559 - 

2.2.2.4 วางกลไกควบคุมและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบมลพิษต่อระบบนิเวศ 

• ก าหนดนโยบายและมาตรการบริหารจดัการมลพิษ ทส. (คพ.) 2558-2559 265.30 
• จัดท าและรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 อย่างต่อเนื่องส าหรับกิจกรรม
หลักประเภทโรงไฟฟ้า เขื่อน เหมอืง และสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง 

กฟผ. 2558-2559 งบประจ าปี กฟผ. 

• ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าและสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคญั เพื่อวิเคราะห์ปญัหาสาเหตุ
ของมลพิษและผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ทส. (สผ. คพ.) 
มท. (จังหวัด อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 20.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพ
แหล่งน้ าผิวดิน น้ าทะเล และผลกระทบจากกากของ
เสียอันตราย) 

ทส. (คพ.) 2558-2559 1,177.58 
 

• ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเล ปริมาณมวลสารใน
ทะเลและปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี (red tide)  

ทส. (ทช.) 2558-2559 50.00 

• จัดให้มีระบบหรือช่องทางการมสี่วนร่วมของชุมชน 
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบของมลพิษ 
  -แผนงานการสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าโดยชุมชนท้องถิ่น 
(โรงไฟฟ้าจะนะ, โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ,โรงไฟฟ้าวังน้อย) 
 

กฟผ. 2558 1.70 

2.2.2.5 ทบทวนหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ 
กฎหมายเพื่อวางรูปแบบ/กรอบแนวทาง
การหยุดยั้งการท าลายระบบนิเวศประเภท
ต่างๆ  
 

• ศึกษาเพื่อทบทวน ปรับปรุงและยกระดับกฎระเบียบ 
เกณฑ์ แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพในกรณีระบบนิเวศ
เปราะบาง (เกาะ,ป่าต้นน้ า) (Intensive biodiversity 
impact assessment) เข้าสู่นโยบายและกฎหมายการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทส. (สผ.) 
 

 
 
 

2559 
 
 
 
 
 

2.00 
 
 
 
 
 

• ศึกษาจัดท ากฎระเบียบที่แก้ไขการใช้กฎหมายที่เอื้อ
ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศธรรมชาติไปเป็นพ้ืนท่ีใช้
ประโยชน ์

ทส. (ทช.) 2558 3.00 

2.2.2.6 ส่งเสริมกระบวนการชดใช้และ
เ ยี ย ว ย า ก ร ณี ก า ร พัฒน า ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

• ศึกษาเพื่อผนวกมาตรการชดใช้และเยยีวยาผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพไวใ้นกฎระเบยีบ 

ทส. 2559 5.00 

• ส่งเสริมอาชีพทดแทนอาชีพท่ีเกีย่วกับการท าลายหรือ
ก่อให้เกิดการสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

กษ. (กรมประมง กรม
ส่งเสริมการเกษตร) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 10.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.2.2.7 จัดหาเงินทุนสนับสนุนการ
จัดการพื้นที่คุ้มครองหรือระบบนิเวศที่
ส าคัญ  

• จัดท ามาตรการ/กลไกทางการเงินหรือเงินอุดหนุนจาก
ผู้ไดร้ับประโยชน์ไปยังผูร้ักษาทรัพยากร 

ทส.  
กค.  
ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 - 

2.2.3 ควบคุมและจัดการ
ประชากรของพืชและสตัว์ให้มี
ความสมดุลกับระบบนเิวศ 
รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามจาก
โรคอุบัติใหม่ทีม่ีผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

2.2.3.1 ส่งเสริมให้มีการส ารวจโรคติดต่อ
ที่มีความส าคัญระหว่างสัตว์ป่าและปศุสัตว์ 

• ส ารวจโรคติดต่อที่ส าคญัในหมูปา่ ทส. (อสส.) 2558-2559 2.50 
• ส ารวจโรคปากเท้าเปื่อยและโรคติดต่อส าคัญ 
ในกระทิง ณ เขตรักษาพันธุส์ัตว์ปา่ เขาแผงม้า 

ทส. (อสส. อส.) 2558-2559 7.00 

2.2.3.2 ส่งเสริมให้มีการส ารวจโรคและ
สร้างมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คน 

• ส ารวจวัณโรคในสัตว์เลี้ยงและควาญช้าง ทส. (อสส.) 2558-2559 1.50 
• ส ารวจโรคในสัตว์ปา่กลุ่มชะมด-อีเห็น 
 

ทส. (อสส.) 2558-2559 1.00 

2.2.3.3 ป้องกันการเกิดโรคระบาด • แก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง กษ. (กรมประมง) 2558 72.70 
 

2.2.3.4 การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และ
เชื้อดื้อยา 

• โครงการส ารวจและศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของจุลินทรีย์ก่อโรคในปศสุัตว ์

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 1.20 

• โครงการส ารวจและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในปศุสตัว์ กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 2.70 
• โครงการจัดตั้งธนาคารจลุินทรียท์างสัตว ์ กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 8.40 
• ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหมใ่นสัตว์ธรรมชาต ิ ทส. (อส.) 2558-2559 27.69 

2.2.4 ส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

2.2.4.1. พัฒนาและส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการตามวิธีการปฏิบัติที่ดีในการ
ผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ และความ
เข้มแข็งของชุมชน เช่น ส่งเสริมกิจกรรม
เกตรในชุมชนเมืองตามหลักแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

• ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารสกัดทาง
ชีวภาพ และเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคม ี
 

กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 2558-2559 - 

• สร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรโดย 
การถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
และถ่ายทอดเทคโนโลยสีมัยใหมผ่สมผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

2558-2559 - 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ส่งเสริมการขยายพื้นท่ีอนุรักษ์สตัว์น้ าเพื่อการประมง
ทะเลพื้นบ้าน และการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าเศรษฐกิจท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กษ.(กรมประมง) 
 

2558-2559 - 

• เผยแพร่องค์ความรู้การเพิม่ประสิทธิภาพในกระบวน
ผลิตปศุสตัว์ให้ไดม้าตรฐานปลอดภัยและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 - 

2.2.4.2 สนับสนุนให้สถานที่ราชการ 
สถานศึกษาและศาสนสถาน เป็นพื้นที่น า
ร่องกิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น ศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้พื้น
ถิ่น ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม พื้นที่สีเขียว
ในอาคาร เป็นต้น 

• ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
พื้นที ่

ทส. (สผ.) 
มท. (อปท.) 

 

2558-2559 5.00 

2.2.4.3 ส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
โดยค านึงถึงความสามารถในการให้บริการ
ของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและจดัการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเทีย่วท่ียั่งยืน 

ทส. 
กก. (ททท.) 
มท. (อปท.) 
 

2558-2559 8.00 

• ส่งเสริมการพัฒนาศึกษาวิจัยและส่งเสริมการลงทุน
เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 

ทส. (สพภ.) 
วว. 
กก. 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 - 

• จัดท าและเสรมิสร้างสมรรถนะในการด าเนินการตาม
กลไกการเฝา้ระวังและตดิตามผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศใน
ระดับท้องถิ่น 

ทส. (สผ.) 
กก. (ททท.) 

255๘-2559 ๓.๐๐ 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   ทส. (สพภ.) 2558-2559 49.15 
2.2.4.4 สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมองค์
ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดแสดง
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น งานวิจัยชุมชน ทั้งในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค จังหวัด และระดับท้องถิ่น 

• โครงการศูนยร์วบรวมองค์ความรู้และจัดแสดงการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

วท. (อพวช.) 2558-2559 400.00 

• สนับสนุนศูนยส์่งเสริมการเรยีนรูแ้ละพัฒนาทรัพยากร
ป่าชายเลนให้มคีวามพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู ้

ทส. (ทช.) 2558-2559 - 

• สร้างศูนย์พัฒนาการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญัญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนของชุมชน  
 

ทส. (สพภ.) 2558-2559 55.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

2.3  แผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เป้าหมาย   ภายในปี พ.ศ. 2559 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ าเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 
 
ตัวชี้วัด  ๑. จ านวนนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ ที่ได้รับการผนวกเรื่องการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ า 
  ๒. มีเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ เฝ้าระวัง รักษา ระบบนเิวศพื้นที่ชุ่มน้ า 
  3. พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซต์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 แห่ง 
  4. จ านวนระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการยกระดับให้มสีถานภาพดีขึ้นกว่าเดิม 
  5. จ านวนจังหวัดที่มีทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าของจังหวัด 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.3.1 บูรณาการเรื่องพื้นที ่
ชุ่มน้ าเข้าสู่นโยบาย และแผนใน
ระดับต่างๆ 

2.3 .1 .1  สนับสนุน ให้ภ าคส่ วนที่
เกี่ยวข้องด า เนินการจัดท าแผนการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับ
นานาชาติ และระดับชาติ พร้อมทั้ง
ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผน
ไปผสานสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและ
แผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 

• ส่งเสริมให้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าเป็น
วาระแห่งชาต ิ

ทส. (สผ.) 2559 
 

- 

• จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการบูรณาการความ
หลากหลายทางชีวภาพ/พื้นที่ชุ่มน้ า ในระดับนโยบาย
และแผนแต่ละภาคส่วน 
 

ทส.  
กษ.  
หน่วยด าเนินงานดา้นพ้ืนท่ี
ชุ่มน้ า/ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จังหวัด 

2559 
 

- 

2.3 .1.2 จัดท าและสนับสนุนการ
ด า เนินการตามแนวทางปฏิบัติ ที่ ดี
ส าหรับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า 

• การจัดท าคู่มือมาตรฐานการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ าที่มี
ความส าคญัระหว่างประเทศ 

ทส. (สผ.) 
 

2559 
 

0.50 

• การรวบรวมแนวทางปฏิบตัิที่ดีในการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี
ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด 
 

ทส. (สผ.) 
กษ. (กรมพัฒนาท่ีดิน) 
มูลนิธิพ้ืนท่ีชุ่มน้ าไทย 
Thai Water Partnership   

2559 2.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• โครงการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่
ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน 

ทส. (สผ.) 
กษ. (กรมพัฒนาท่ีดิน) 
มูลนิธิพ้ืนท่ีชุ่มน้ าไทย 
Thai Water Partnership   

2559 5.00 

2.3.1.3 ผลักดันให้ประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อ
คุ้มครองพื้นที่ ชุ่มน้ า พื้นที่ส าคัญทาง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้าง
สมดุ ลระหว่ า งการพัฒนาและการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ 

• ศึกษาและจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ีชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ จ านวน 5 แห่ง 

ทส. (ทน.) 
 

 

2559 125.00 

• ศึกษาผลกระทบของการขุดลอกหรือการด าเนินการ
ใดๆ ที่อาจส่งผลเสียที่มากกว่าการได้แค่พ้ืนท่ีเก็บกักน้ า 
โดยมีแผนการบริหารจัดการน้ าที่ได้มา รูปแบบการขุด
ลอกที่จะอนุรักษ์ระบบนิเวศ รูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ า
บางแห่งที่อยู่ใกล้ชุมชนให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
หรือให้สามารถใช้ประโยชน์ไดสู้งสดุ 

ทส. (ทน.) 2559 20.00 

2.3.1.4 ผลักดันให้มีการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ทะเบียน
รายนามพื้นท่ีชุ่มน้ าที่มีความส าคญัระดับ
นานาชาติ และระดับชาติของประเทศ
ไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ า 

• จัดท าขอบเขตพื้นท่ีชุ่มน้ าพร้อมแนวกันชนโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 

ทส. (สผ. ทสจ.) 
มท. (อปท.) 

2558- 2559 
 

2.00 

- • การติดตามผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 

ทส. (สผ.) 
 

2559 
 

0.50 
 

- • การส ารวจและจดัท าทะเบยีนพื้นที่ชุ่มน้ าระดับจังหวดั
ทุกจังหวัด 

ทส. (สผ. ทสจ.) 
มท. (อปท.) 
ชุมชน 
 
 

2559 
 

150.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการพัฒนา
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อก าหนดขอบเขตการพัฒนาพื้นที่ชุ่ม
น้ าให้อยู่ในความสมดุล 

ทส. (สผ. ทน.) 
กษ. (กรมชลประทาน 
กรมพัฒนาท่ีดิน) 

2559 50.00 

2.3.1.5 ผสานการด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน และ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อผลักดัน
ให้สามารถลดการสูญเสียระบบนิเวศ 
เช่น พื้นที่ชุ่มน้ า ระบบนิเวศเกษตรบน
พื้นที่สูง 

• ส่งเสริมบทบาทของชุมชนที่อนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ าใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
 

ทส.  
สธ.  
ศธ.  
ชุมชนท้องถิ่น  
องค์กรพัฒนาเอกชน   
สถาบันการศึกษา 

2559 
 
 
 
 

195.00 
 
 
 
 

 

• ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องมูลค่าบริการจากพ้ืนท่ีชุ่มน้ าใน
เรื่องน้ า การเกื้อกูลต่อสุขอนามยั และการกินดีอยู่ดี 
ตลอดจนความผาสุกของชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
 

ทส. สธ. ศธ.  
ชุมชนท้องถิ่น  
องค์กรพัฒนาเอกชน   
สถาบันการศึกษา 

2559 
 

5.00 
 

• ส่งเสริมบทบาทสตรีท้องถิ่นในการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ า ทส. สธ. ศธ.  
ชุมชนท้องถิ่น  
องค์กรพัฒนาเอกชน   
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 5.00 

2.3.1.6 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการพื้นที่โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ควบคู่ไปกับการ
ประเมินสถานภาพ/ศักยภาพในแต่ละ
ระบบนิเวศที่มีความส าคัญและศึกษา

• วางรูปแบบและกฎเกณฑ์ทีเ่หมาะสมส าหรับชุมชน 
ท้องถิ่นในการเฝ้าระวังรักษาระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้ า  
   - จัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ า
ระดับจังหวดั 
 

ทส. สธ. ศธ. 
มท. (อปท) 
องค์กรพัฒนาเอกชน    
ชุมชนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 20.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติ    - ศึกษาการเกิดโรคในคนท่ีเกดิจากการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ชุ่มน้ า รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนท่ี
สัมพันธ์กับโรค ได้แก่ โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ
ใบไม้ในเลือด โรคฉี่หนู และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะน า
โรคอื่นๆ เช่น ไขเ้ลือดออก มาลาเรีย เป็นต้น 

จังหวัด  
 

• ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อเฝ้าระวังระบบ
นิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้ า 

ทส. (สผ.)  2558-2559 9.00 

2.3.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่ ว ม มื อ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบเฝ้าระวังกิจกรรมและการใช้
ประโยชน์ในระบบนิเวศต่างๆ 

• ส่งเสริมการศึกษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลง
ระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้ าที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการพัฒนาของมนุษย์ 

ทส.   
ทส. (อปท.) 
จังหวัด 
ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 20.00 

2.3.2 ปกป้องคุ้มครองระบบ
นิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้ า และส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

2.3.2.1 ด าเนินงานตามพันธกรณี 
โปรแกรมงาน ข้อมมติของสมัชชาภาคี 
และการริเริ่มของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่
ชุ่มน้ า  และอนุสัญญาว่ าด้ วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• ติดตามตรวจสอบสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคญั
ระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต ์

ทส. (สผ.) 2559 2.50 

• ฟื้นฟูระบบพื้นท่ีชุ่มน้ าและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนเิวศพื้นที่ชุ่มน้ า 

- หนองเล็งทราย หนองฮ่าง กว๊านพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

- หนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย 
- เขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพัน จังหวดั

มหาสารคาม 
- เขตห้ามล่าสตัว์ป่าวัดไผล่้อม จังหวัดปทุมธานี 
- เขตห้ามล่าสตัว์ป่าตาลเอน และพืน้ท่ีชุ่มน้ าทุ่ง

ทส. (อส.) 
มท. (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง) 

 

2559 12.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวง จังหวัดชัยภูม ิ
- เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองหัวคู จังหวัดหนองบัวล าภู 
- เขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลสาบ จังหวัดสงขลา 

• จัดตั้งเครือข่ายพื้นท่ีชุ่มน้ าระดับชาติ 
- สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนในพื้นที่แรม

ซาร์ไซต์ ตลอดจนจดัท ามาตรฐานการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ชุ่มน้ า 

ทส. (สผ.) 
กก. (กรมการท่องเที่ยว 
ททท.) 

2559 
 

2.50 

2.3.2.2 น าเสนอให้พื้นที่ ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญเป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar 
site) และจัดท าแผนการจัดการอย่างมี
ส่วนร่วม ก าหนดเขตอนุรักษ์/เขตการใช้
ประโยชน์ พร้อมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการบริหารจัดการแรมซาร์
ไซต์ เฉพาะแห่ง 

• เสนอพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญ
ระหว่างประเทศ (แรมซารไ์ซต์) อย่างน้อยปีละ 3 แห่ง 

ทส. (สผ.) 2558-2559 2.50 

• จัดท าแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ส าหรับพื้นท่ีชุ่ม
น้ าท่ีมีความส าคัญระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีการ
แบ่งเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเป็นเขตพัฒนา เขตอนุรักษ ์
พร้อมท้ังก าหนดแนวกันชนพ้ืนท่ี และกิจกรรมทีส่ามารถ
กระท าได้และห้ามกระท าในพ้ืนท่ี ปีละ 2 แห่ง 

ทส. (สผ. อส.) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 100.00 

• จัดท าผังเมืองรวม/ผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดให้พ้ืนท่ี
ชุ่มน้ าธรรมชาตเิป็นพื้นที่เขียวหรือพื้นที่อนุรักษ์ 

มท. (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง) 

2558-2559 100.00 

• การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ า 
ที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ 

กษ. (กรมพัฒนาท่ีดิน) 
 

2558-2559 60.00 

• การส ารวจ จ าแนกและจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนช่ือ
พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคญัระดับท้องถิ่น 

กษ (กรมพัฒนาท่ีดิน) 2558-2559 6.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.3.2.3 ส ารวจพื้นที่ชุ่มน้ าเพิ่มเติมทั้ง
ก า ยภ าพแ ละ ชี วภ า พ  แ ละ สั ง ค ม
เศรษฐกิจเพื่อทบทวน และปรับปรุง
ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญของ
ประเทศไทยและทบทวนแก้ไข เพื่อ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถปกป้องคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ า ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

• ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกีย่วข้องเพื่อคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ า
อย่างมีประสิทธิผล 

ทส. (สผ. อส. ทช.) 
กษ. (กรมประมง) 

2558-2559 2.00 

• ศึกษาผลกระทบของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
การใช้พื้นที่ต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพใน
พื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด 

กษ. (กรมประมง) 
สถาบันการศึกษา  
(ม.มหิดล) 
จังหวัด 

2558-2559 12.00 

• ปรับปรุงและจดัท าข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ าเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงทะเบยีนพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคญัระหว่าง
ประเทศ โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีรว่มกับภาพถ่ายทาง
ดาวเทียม 

กษ. (กรมพัฒนาท่ีดิน) 2558-2559 37.50 

• ศึกษาประชากรนกอพยพในพื้นที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในพ้ืนท่ี
อนุรักษ ์

ทส. (อส.) 2558-2559 18.00 

• ศึกษาชนิดและประชากรนกน้ าและนกอพยพในพ้ืนท่ี
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญเร่งด่วนในการศึกษา 

- เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขื่อนป่าสัก 
- พื้นที่ชุ่มน้ าที่เป็นเกาะต่างๆ ในภาคใต ้
- พื้นที่ชุ่มน้ าลุ่มแม่น้ ามลู 
- พื้นที่ชุ่มน้ าลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง 
- พื้นที่ชุ่มน้ าที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง 
- พื้นที่ชุ่มน้ าแม่น้ ายม 
- พื้นที่ชุ่มน้ าปากแม่น้ าเวฬุ และอ่าวคุ้งกระเบน 

ทส. (อส.) 2558-2559 20.00 

• ส ารวจสถานภาพพื้นที่พรุ/หนองบึงน้ าจืดในประเทศ
ไทย 

ทส. (สผ.) 2558-2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ทบทวนสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ าทั่วประเทศ ทส. (สผ. สป.ทส. อส.  
ทน. คพ. ทสจ. สสภ. ) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 30.00 

• ศึกษาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบนเิวศพื้นที่ชุ่มน้ า การเปลีย่นแปลง
ประชากรและการสรา้งรังวางไข่ของนกน้ าในประเทศ
ไทยในพ้ืนท่ีชุ่มน้ า 

ทส. (อส.) 2558-2559 25.00 

• ประเมินสถานภาพทางประชากรและการแพร่กระจาย
ของนกน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีชุ่มน้ าของประเทศไทยเพื่อ
ก าหนดกรอบด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากร 

ทส. (อส.) 2558-2559 3.00 

• ส ารวจและจัดท าทะเบียนพื้นท่ีชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระดับท้องถิ่น ประเภทหนอง บึง พรุ ในแต่ละลุ่มน้ า 

ทส. (ทน.) 2558-2559 50.00 

• ติดตามตรวจสอบสถานภาพและจัดท าขอบเขตพื้นท่ี
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับท้องถิน่ท่ัวประเทศ 

กษ. (กรมพัฒนาท่ีดิน) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 100.00 

2.3.2.4 ผสานการด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน และ
ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ชุ่มน้ าเข้า
ด้วยกัน เพื่อผลักดันให้สามารถลดการ
สูญเสียระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ าลงอย่างมี
นัยส าคัญภายในปี พ.ศ. 2560 

• จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน
เพื่อเสนอผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีชุ่มน้ า
ตลอดจนการแลกเปลีย่นปัญหาและประสบการณ์ในการ
ท างาน 

ทส. (สผ. สส.) 2558-2559 2.50 

• อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูพ้ืนท่ีชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระดับท้องถิ่น ประเภท หนอง บึง และพรโุดยไม่กระทบ
ต่อระบบนิเวศธรรมชาติดั้งเดิม 
 

ทส. (ทน.) 
 
 

2559 
 

50.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนเป็นผู้เสนอ
พื้นที่ชุ่มน้ าขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต ์

ทส. (สผ.) 
มท. (อปท.) 

2559 - 
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2.4 แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
เป้าหมาย   ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการจ าแนกระบุและจัดท าทะเบียนของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนเิวศวิทยาต่างๆ และเส้นทางการแพร่ระบาดที่ส าคัญ 
 
ตัวชี้วัด  มีข้อมูลทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทางการแพร่ระบาดตามล าดับความส าคัญ 

  

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.4.1 จ าแนก ระบุ และ
จัดล าดับความส าคัญของชนิด
พันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน และ
เส้นทางการแพรร่ะบาดควบคุม
หรือก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีมี
ล าดับความส าคญัสูง และ
ด าเนินมาตรการจัดการเส้นทาง
การแพร่ระบาดเพื่อป้องกันการ
น าเข้า และการตั้งถิ่นฐานท่ี
รุกราน 

2.4.1.1 จ าแนก ระบุ และจัดล าดับ
ความส าคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 

• ปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิน่ท่ีควรป้องกัน 
ควบคุมและก าจัดของประเทศไทย 

ทส. (สผ.)  
 

2558-2559 3.00 

• ศึกษาและประเมินชนิดพันธ์ุต่างถิ่น รวมถึงจัดล าดับ
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่อนุรักษ ์
   -โครงการศึกษาและประเมินชนดิพันธ์ุต่างถิ่นในสวน
พฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีและสวนรวม
พรรณไม้ป่า 16 สวน 

ทส. (อส.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 43.00 

• ศึกษา ส ารวจ และจัดล าดับชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน รวมทั้ง
จัดล าดับชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนเิวศ สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสุขอนามยัของชุมชน 

จังหวัด  
มท. (อปท.)  
ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 40.00 

2.4.1.2 ศึกษา จ าแนก จัดล าดับเส้นทาง
และวิธีการเข้ามาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
รวมทั้ งศึกษา ส ารวจ ในแง่ของการ
แพร่กระจายและแนวโน้มการรุกราน
ตลอดจนผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

• ศึกษา ส ารวจ รวบรวม ประเมินเส้นทางและวิธีการเข้า
มาของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นทั้งการตั้งใจน าเข้าและติดเข้ามา
กับสิ่งอ่ืน รวมถึงปัจจัยในการแพรร่ะบาด แนวโนม้ และ
ความรุนแรงในการรุกรานและผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ และจดัท ามาตรการก าจดั/
ควบคุม เช่น 

ทส. (อสส.) 
กษ. (กรมประมง 
กรมวิชาการเกษตร  
กรมส่งเสรมิการเกษตร 
กรมปศุสตัว์) 
คค. (กรมเจ้าท่า) 

2558-2559 
 

30.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

   -น าเข้าเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง สัตวส์วยงามใน aquarium 
และ terrarium เหยื่อ และอาหาร 
   -น าเข้าเพื่อการศึกษาวิจยั : โครงการการจัดท าแผน
ประชากรสัตว ์
   -ติดมาจากน้ าอับเฉาและชนิดพนัธุ์เกาะติด : โครงการ
ศึกษาชนิดพันธ์ุต่างถิ่นและชนิดพนัธุ์เกาะติด 
(biofouling) จากกิจกรรมการเดนิเรือ        
   -น าเข้าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและปศุสตัว ์
   -น าเข้าเพื่อประโยชน์ด้านการอนุรักษ ์
   -ติดมากับการท่องเที่ยว และอืน่ๆ 
• ติดตาม ตรวจสอบชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว และมี
แนวโน้มรุกรานท่ีส าคญั และด าเนนิปฏิบัติการก าจัด/
ควบคุม 

ทส. (อส.) 
กษ. (กรมประมง 
กรมปศุสตัว ์
กรมวิชาการเกษตร) 

2558-2559 20.00 

• จ าแนกชนิดและจ านวนของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีเข้ามา
ในแต่ละเส้นทาง เพื่อหาเส้นทางที่มีชนิดพันธ์ุเข้ามาใน
ประเทศมากท่ีสุด 

คค. (กรมเจ้าท่า) 
กษ. (กรมปศุสัตว ์
กรมวิชาการเกษตร  
กรมประมง) 

2558-2559 10.00 

• ศึกษาเส้นทางและผลกระทบของชนิดพันธ์ุที่มีการ
เคลื่อนย้ายขา้มถิ่นภายในประเทศ 

กษ. (กรมวิชาการเกษตร  
กรมปศุสตัว์  
กรมประมง) 
 

2558-2559 25.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• มดต่างถิ่นที่รุกรานที่มผีลกระทบต่อสัตวไ์ม่มีกระดูกสัน
หลังในพื้นที่อนุรักษ ์

ทส. (อสพ. อส.) 2558-2559 
 

 

2.4.1.3 ปรับปรุงกลไก และประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 

• จัดท าแนวทางประเมินชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่อาจส่งผล
กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ 
เศรษฐกิจ และสุขอนามยัของประชาชนในประเทศไทย 

ทส. (สผ.)  
วท. (อพวช.) 
กษ. (กรมประมง  
กรมวิชาการเกษตร  
กรมปศุสตัว์) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 
 
 

10.00 
 
 

• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อท าคู่มือการดูแล
จัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่น (both exotic and invasive 
alien species) ในสวนพฤกษศาสตร ์

ทส. (อสพ.) 2558 0.30 

• ขยายขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ CITES IPPC OIE  
ให้ครอบคลุมเรื่องชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานสากล 

ทส. (อส.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ  
กรมปศุสตัว)์ 

2558-2559 8.00 

2.4.1.4 จัดท า พัฒนา ปรับปรุง กลไก 
เกณฑ์ กฎระเบียบ เพื่อควบคุม ดูแล 
ก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่คุกคามความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• พัฒนากฎ/ระเบยีบ/แนวทาง หรอืระบบการ
ควบคุมดูแลการแพร่กระจายของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่
รุกราน และจัดท ากลไกการป้องกัน ประเมินวเิคราะห์
ความเสีย่งของชนิดพันธ์ุสัตว์น้ าต่างถิ่นที่เข้ามาใช้
ประโยชน์ในประเทศ 

กษ. (กรมประมง 
กรมปศุสตัว์  
กรมวิชาการเกษตร) 

2558-2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ปรับปรุงมาตรการ กฎระเบยีบ กลไกการด าเนินงาน
ทางกฎหมายและวิธีปฏิบตัิในการบริหารจดัการให้
สามารถป้องกัน ควบคุมและก าจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นใน
พื้นที่อนุรักษ์สอดคล้องกับการด าเนินงานสากล 

ทส. (อส. สผ.) 
กห. (กองทัพเรือ) 

2558-2559 10.00 

• ศึกษากฎหมาย มาตรการ กลไกที่เกี่ยวข้องกับชนิด
พันธุ์ต่างถ่ินทางทะเล เพื่อวางมาตรการ กลไก
ภายในประเทศให้สามารถควบคมุและจัดการชนิดพันธ์ุ
ต่างถิ่นที่รุกรานทางทะเลได ้

คค. (กรมเจ้าท่า)  2558-2559 10.00 

2.4.1.5 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการ
น าชนิดพันธุ์ ต่ างถิ่ นที่ รุ กรานหรื อมี
แนวโน้มที่รุกรานไปใช้ประโยชน์ 

• ศึกษาวิจัยการน าชนิดพันธ์ุต่างถิน่ไปใช้ประโยชน์เพื่อ
ลดปัญหาการแพร่ระบาด 

มท. (อปท.) 
วท. (สวทช.)  
สถาบันการศึกษา  
ชุมชน  
วช. 

2558-2559 20.00 

• ศึกษาเปรียบเทียบประโยชน์และผลกระทบของชนิด
พันธุ์ต่างถ่ินในด้านสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เศรษฐกิจ 

ทส. (ออป.)  
วท. (สวทช.)  
กษ. (กรมชลประทาน)  
วช. สถาบันการศึกษา 

2558-2559 8.00 

• ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศที่มีผลต่อการ
แพร่กระจายของชนิดพันธ์ุต่างถิ่น  
 

ทส. (สผ.)  
สถาบันการศึกษา   
วช. 

2558-2559 20.00 

• ศึกษาวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน 
ควบคุม ก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรกุราน 

กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสรมิการเกษตร  

2558-2559 11.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

กรมชลประทาน  
กรมประมง ) 
ทส. (อส.) 
วท. (สวทช.) 
วช. 
ศูนย์วิจัยควบคุมศตัรูพืช
โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ  

• โครงการวิจัยการปลูกทดสอบแม่ไม้ยโูรฟลิลา เพื่อ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุคณุภาพสูง 

ทส. (ออป.) 2558-2559 0.50 

2.4.1.6 ติดตามและเฝ้าระวังการรุกราน
ของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

• ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
ติดตาม ก าจัด ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รกุราน 
 

จังหวัด  
กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

2558-2559 10.00 

• เฝ้าระวังการแพร่ระบาด และลดผลกระทบของชนิด
พันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
 

ทส. (อส.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง กรมปศสุัตว์) 

2558-2559 10.00 

2.4.1.7 เสริมสร้างสมรรถนะให้กับ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ ง
ประชาชนให้สามารถตรวจสอบ ป้องกัน 
เฝ้าระวัง ควบคุม และก าจัดชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นที่รุกราน 

• จัดท าเครื่องมืออย่างง่ายส าหรับการจ าแนกชนิดพันธ์ุ
ต่างถิ่นที่รุกราน 
 
 
 

ทส. (สผ. อส.) 
วท. (อพวช.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง  
กรมปศุสตัว์ ) 

2558-2559 
 

11.40 
 
 
 

• ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบตัิการให้สามารถจ าแนก
และรายงานการแพรร่ะบาดของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่

กษ. (กรมประมง  
กรมวิชาการเกษตร 

2558-2559 16.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

รุกรานได้ พร้อมท้ังสามารถก าจดัชนิดพันธ์ุต่างถิ่น
เหล่านั้นได้อย่างถูกวิธ ี

กรมปศุสัตว)์ 
วท. (อพวช.)  

• จัดท าช่องทางและสร้างเครือข่ายการแจ้งข้อมูลชนิด
พันธุ์ต่างถ่ิน 

ทส. (สผ. อส. อสส. อสพ.) 
วท. (อพวช. สวทช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร  
กรมประมง  
กรมชลประทาน)  

2558-2559 15.00 

• สร้างกลุ่มเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 

ทส. (อส. อสส. อสพ.) 
วท. (อพวช.)  
กษ. (กรมประมง 
กรมวิชาการเกษตร) 
ศูนย์วิจัยควบคุมศตัรูพืช
โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 4.00 
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2.5 แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
เป้าหมาย   ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแลมิให้เกดิผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการ 

ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่
 
ตัวชี้วัด มีเครื่องมือ กลไก ส าหรับประเทศไทยในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.5.1 ควบคุมดูแลมิให้เกิดผล
กระทบทางลบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่

2.5.1.1 ทบทวน ปรับปรุง กรอบงาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติปี 
2550 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การใช้ประโยชน์และการควบคุมดูแล
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศ 

• ศึกษาวิเคราะห์กรอบงานความปลอดภัยทางชีวภาพ
เพื่อควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรม (LMOs) 
ที่น าไปใช้โดยตรงเป็นอาหารคน หรืออาหารสัตว์ และ
กระบวนการแปรรูป 

กษ. (กรมประมง) 2558-2559 1.00 

• การศึกษาเชิงนโยบาย/มาตรการ ควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่ก่อโรคในสภาพควบคุมระดับ
อุตสาหกรรมใหส้อดคล้องกับพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮ
นาว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ  

วท. (สวทช. ศช.) 2559 
 

1.00 

2.5.1.2 พัฒนากลไกการประสานงาน 
และ เผยแพร่ ข้ อมู ลข่ า วสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

 

 

• เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครอืข่ายศูนย์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH) 

ทส. (สผ.) 
วท. (ศช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง 
กรมปศุสตัว)์ 
สธ. ( อย. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 10.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.5.1.3 เสริมสร้างสมรรถนะด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ แก่หน่วยงานต่างๆ 
รวมทั้ง เอกชน และประชาชน 

• พัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบตัิการเพื่อทดสอบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

วท. (ศช.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร  
กรมปศุสตัว ์กรมประมง) 
สธ. (อย. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
สถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 20.00 

• เพิ่มสมรรถนะส าหรับนักประเมนิและวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรม 

วท. (ศช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสตัว์ กรมประมง) 
สธ. (อย.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 
 

10.00 

• แผนงานการเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพส าหรับนักวิชาการ นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน 

วท. (ศช.) 2559 2.00 

• เสริมสร้างสมรรถนะดา้นความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของห้องปฏิบัติการโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัว
เชื้อจุลินทรีย์  

วท. (วว.) 2558-2559 350.00 

2.5.1.4 วางระบบแนวทางปฏิบัติใน
การก ากับดูแลการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พั น ธุ ก ร ร ม  แ ล ะผ ลั ก ดั น ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินการตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของ

• ด าเนินการเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
พ.ศ. .... และจัดท ากฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง 

ทส. (สผ.) 
วท (ศช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสตัว ์
กรมประมง มกอช.) 

2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. .... 

 

สธ. (กรมวิทยาศาสตร์การ 
แพทย์ อย.) 
กค. (กรมศุลกากร) 

2.5.1.5 การอนุวัตการตามพิธีสาร 
คาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และพิธีสารนาโงยา-
กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผดิและ 
ชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ 

• การให้สัตยาบันพิธสีารเสริมนาโงยากัวลาลมัเปอร ์
ว่าด้วยการรับผดิและชดใช้ตามพิธสีารคาร์ตาเฮนาว่า
ด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 
 

2558 0.50 

• การจัดท าแนวทางปฏิบัต/ิหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ประเมินความเสียหายตามบริบทของพิธีสารเสริมฯ  

ทส. (สผ.) 2559 3.00 

2.5.2 ส่งเสรมิความร่วมมือใน
การคุ้มครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความปลอดภยั
ทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2.5 .2 .1 จั ด เตรียมกฎเกณฑ์และ
แนวทางในเรื่องการรับผิดและชดใช้เมื่อ
เกิดความเสียหายต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการขนส่ง 
การน าผ่ าน  การดู แล  และการ ใ ช้
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เคลื่อนย้าย
ข้ามพรมแดน 

• จัดท าแนวทางระมัดระวังล่วงหนา้ด้านความปลอดภยั
ทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ทส. (สผ.) 2558 2.00 

• สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางระมัดระวัง
ล่วงหน้าในการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
เคลื่อนย้ายขา้มพรมแดนอย่างปลอดภัย 

ทส. (สผ.) 
วท. (ศช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสตัว์ กรมประมง) 
สธ. (อย. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

2559 15.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

 
3.1 แผนปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม 

 
เป้าหมาย   1. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีกลไกและบังคับใช้กฎระเบียบที่เกีย่วข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลการ 
    เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 

2. ภายในปี พ.ศ. 2559 พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบง่ปันผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรพัยากรชีวภาพและภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  
 
ตัวชี้วัด  ๑. มีและใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศท่ีมีหน้าที่ในการก ากับดูแลการเข้าถงึและแบ่งปันผลประโยชน์จาก 
     ทรัพยากรพันธุกรรม 
  2. มีกลไกการด าเนินงานเพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 

3. มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

3.1.1 ปกป้องคุ้มครองแหล่ง
และทรัพยากรพันธุกรรมในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร
พันธุกรรม โดยเร่งรัดให้มีการ
จัดท าและปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
และกลไกในการเข้าถึง แบ่งปัน
ผลประโยชน์ และตดิตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ และเตรียม
คว ามพร้ อม ในกา ร ด า เ นิ นก า ร ให้
สัตยาบันพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการ
เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและ
เท่าเทียม 

• ศึกษาวิเคราะหผ์ลกระทบและประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาฯ รวมถึงความพร้อมของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการด าเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ 

ทส. (สผ.)  2558 - 

• จัดประชุมเผยแพรส่าระของพิธีสารนาโงยาฯ แก่ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ. 
อสส.)  
วท. (ศช. วว.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง  
กรมปศุสตัว์)  
สธ. (กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์)  

2558-2559 
 
 
 
 
 
 
 

4.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

สถาบันการศึกษา หน่วยวิจัย
ต่างๆ  
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

 
 
 
2558-2559 

 
 

 
งบกองทุนภูมิ

ปัญญาการแพทย์
แผนไทย 

3.1.1.2 เร่งรัดให้มีการจัดท าและ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการ
เข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ 

• พัฒนาและปรับปรุงกลไก กฎระเบียบ และแนวทาง
การด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ. 
อสส.)  
วท. (ศช. วว. สวทช.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง กรม
ปศุสัตว์ สวก.)  
สธ. (กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์)  
พณ. (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)  
ศธ. (สกอ. สถาบันการศึกษา)  
วช. ชุมชนท้องถิ่น      
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
 

2558-2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558-2559 
 

 

10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย 

• พัฒนากลไกในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์  
และตดิตามตรวจสอบการใช้วัสดุชีวภาพ 
 

วท. (สวทช. ศช.) 
 

2558-2557 1.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนกฎระเบียบและกลไกท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อจัดท ามาตรการเชิงนโยบาย กฎหมายและ
องค์กร ท่ีสอดคล้องกับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ. 
อสส.)  
วท. (ศช. วว.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง  
กรมปศุสตัว์)  
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  
ศธ. (สกอ.)  
สถาบันการศกึษา 

2558-2559 9.00 

• ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและข้อตกลงในการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรชีวภาพ 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ. 
อสส.)  
วท. (ศช. วว.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง  
กรมปศุสตัว์)  
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
สถาบันการศกึษา  
หนว่ยวิจัยต่างๆ  ชุมชนท้องถิ่น  

2558-2559 5.00 

• ศึกษา พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ใหค้รอบคลมุทรัพยากร
ชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

ทส. (สผ. อส.) 
กษ. (กรมปศุสัตว์) 
สธ. (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

2558-2559 7.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

3.1 .1 .3 บูรณาการหลักการและ
เ ง่ือนไขการเข้าถึงและการแบ่ งปัน
ผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
เ ข้ า ไ ป อ ยู่ ใ น แ น ว ท า งป ฏิ บั ติ ข อ ง
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

• ส่งเสริมและผลักดันการบังคับใช้ระเบียบ
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึง
และการไดร้ับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ พ.ศ. 2554 ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทส. (สผ.) 
 

2558-2559 - 

• จัดท าระเบยีบและกลไกเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพระดับหน่วยงาน  
ให้เป็นไปตามตามพันธกรณีของพธิีสาร 
นาโงยาฯ และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงและการไดร้ับผลประโยชน์
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554  

ทส. (สผ.อส.ปม.ทช.อสพ. อสส.)  
วท. (ศช. วว.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง  
กรมปศุสตัว์)  
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  
สถาบันการศกึษา 

2558-2559 10.00 

• เสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานตามพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ และ
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติวา่ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเข้าถึงและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ. 
อสส.)  
วท. (ศช. วว. สวทช.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง  
กรมปศุสตัว์ สวก.)  
สธ. (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  
พณ. (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)  
ศธ. (สกอ.) 
สถาบันการศกึษา)  
วช. ชุมชนท้องถิ่น      

2558-2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

 
2558-2559 

 
งบกองทุนภูมิ

ปัญญาการแพทย์
แผนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

3.2 แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เป้าหมาย   ภายในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
ตัวชี้วัด  1. เพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาผลติภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. มีระบบฐานข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

3.2.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

 

3.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ศึ กษา วิ จั ย ทรั พย าก ร ชี วภ าพ  ที่ มี
ศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 
ร ว ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ โดยอาศัยองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

• การศึกษาความคุ้มคา่ (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) ที่เป็นผล
จากการสนับสนุนผู้ประกอบธรุกิจจากฐานชีวภาพ  

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 
 

0.80 

• ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเหด็พื้นเมืองอีสานเพื่อ
อนุรักษ์และเสรมิสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย ์

วท. (วว.) 
 

2558-2559 ๖๒.๒7 
 

• ชุดโครงการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากพืชสมุนไพร และจลุินทรีย์  

วท. (วว.) 
 

2558-2559 4.00 
 

• การวิจัยและพัฒนาไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าและใช้ 
ประโยชน ์

ทส. (ปม.) 2558-2559 0.96 

• ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ
จุลินทรียด์้านปศสุัตว์เพื่อคุ้มครองพันธุกรรมปศสุัตว์และ
เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์  

กษ. (กรมปศุสัตว์) 
 

2558-2559 
 

30.00 
 

• วิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจ: ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มัน
ส าปะหลัง อ้อย ล าใย ทุเรียน มังคดุ สัปปะรด ถ่ัวเหลือง 
ส้มโอ มะพร้าวน้ าหอม พืชสมุนไพร พืชผักและเห็ด พืช
ไร่ และไม้ผลเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
 

กษ (กรมวิชาการเกษตร) 
 

๒๕๕8-๒๕59 
 

50.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• วิจัยและพัฒนาพืชสวนอุตสาหกรรม กษ (กรมวิชาการเกษตร ๒๕๕8-๒๕59 
 

15.00 

• วิจัยและพัฒนาพืชกลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับ กษ (กรมวิชาการเกษตร) 
 

๒๕๕8-๒๕59 
 

15.00 

• วิจัยศึกษาพืชทดแทนพลังงาน 
 

กษ (กรมวิชาการเกษตร) ๒๕๕8-๒๕59 20.00 

• ศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนท้องถิ่น 

ทส. (สพภ.) 
 

๒๕๕8-๒๕59 
 

50.00 
 

• การให้ทุนอุดหนุนกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

วช. 2558 - 

• การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่เพื่อการ
พาณิชย ์

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๑.๖๐ 

• การวิจัยเห็ดปา่กินได้ชนิดเอคโตไมคอรไ์รซา่ ทส. (ปม.) 
 

๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๒๒ 

• การเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า
ผลิตผลป่าไม ้

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๑.๖๔ 

• การใช้ประโยชน์ไม้สน ๕ ชนิด ดา้นพลังงานและ
เคมีภณัฑ ์

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๖๖ 

• การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์
ครั่ง 
 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๖๖ 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของไม้สนประดิพัทธ์ใน
อนาคต 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๘๖ 

• การทดสอบพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดู่เพื่อ
การปลูกป่าเศรษฐกิจ 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๐๗ 

• การวิจัยและพัฒนาไม้หอมแก่นจนัทร์เพื่อการค้า 
 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๑๘ 

• การจัดการสวนป่าสักอยา่งยั่งยืนเพื่อเกษตรกร 
 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๙๔ 

• การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้
ยางรัก 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๔๐ 

• การวิจัยและพัฒนาไผต่ามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๑.๐๖ 

• การปรับปรุงพันธุ์ไมส้นประดิพัทธ์ ระยะที่ ๒ ส าหรับ
การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๕๘ 

• การศึกษาเชิงเศรษฐกิจด้านผลผลิตป่าไม ้
 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๓๘ 

• การวิจัยและพัฒนาสวนป่าเชิงเศรษฐกิจและการใช้ไม้
สวนป่าเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๘.๔๒ 

3.2 .1 .2 ส่ งเสริมการ เป็นหุ้นส่ วน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนส าหรับ
การวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์
และพัฒนาการ ใ ช้ประ โยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยประโยน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพสูผู่้ประกอบการ  
 
 
 

วท. (วว.) 2558-2559 - 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

3.2.2 เสริมสรา้งสมรรถนะ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

3.2.2.1 เสริมสร้างสมรรถนะในการ
พึ่งพาตนเองของชุมชนด้านเทคโนโลยี 
การผลิต  และการตลาด ในการใ ช้
ประโยชน์และการสร้างผลิตภัณฑ์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาบ่มเพาะ
วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมให้เข้มแข็งในการผลิตสินค้า
และบริการให้ได้มาตรฐาน 

• การผลติสินค้าและบริการชุมชนคุณภาพและสร้าง
วิสาหกิจชีวภาพเข้มแข็ง  
 
 

ทส. (สพภ.) 
 
 
 

2558-2559 
 
 
 

55.50 
(แผนการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน สพภ.) 

• โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยหลักสตูรการบริหารจัดการ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) 5 ภูมิภาค  

วท. (วว.) 2558-2559 332.00 
 

• การพัฒนาส่งเสริมอาชีพจากการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนของสัตว์พื้นเมือง ผลติเป็นสนิค้าและบริการชุมชน 
ต่อยอดเป็นเชิงธุรกิจ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 5.00 

• ศึกษาพัฒนาต่อยอดองค์ความรูแ้ละภมูิปัญญาท้องถิ่น
ในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรชีวภาพ
ทางด้านปศุสัตวเ์ชิงพาณิชย์ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 5.00 

• การขึ้นทะเบียนพันธุ์สตัว์พื้นเมืองประจ าถิ่น กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 6.16 
• โครงการพัฒนาสตัว์เลีย้งไทย กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 1.26 

3.2.2.2 พัฒนาสมรรถนะในการแข่งขัน
ของประเทศโดยการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการผลิต 
การบริโภคสีเขียว การสร้างนวัตกรรม 
และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

• ศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะ และด าเนินการด้าน
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ /พัฒนากลไก กฎ ระเบยีบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ  

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 7.20 
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.) 

• การพัฒนาตรารับรองและการรบัรองผลติภณัฑ์ชีวภาพ 
(Bioeconomy) 

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 17.68 
(แผนการสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน สพภ.) 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• โครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสรมิธุรกิจการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ  

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 12.00 
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.) 

• ศึกษานโยบายและจัดท าข้อเสนอท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
ของสินค้าชีวภาพท้ังในและต่างประเทศ  

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 
 

4.90 
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.) 

• การพัฒนาจับคู่ธุรกิจ และการศกึษาเพื่อพัฒนาสินค้า
และบริการโดยความร่วมมือกับเอกชน/ผู้ประกอบการ 
สถาบันการศึกษา บริการให้ค าปรกึษาและบ่มเพาะธุรกิจ 
 

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 50.83 
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.) 

• ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและพัฒนาผลติภณัฑ์จาก
สัตว์ป่า 

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 50.83 
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.) 

• การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับต่างประเทศใน
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

ทส. (สพภ.) 
 
 

2558-2559 
 
 

30.74 
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.) 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• โครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 75.00 
(แผนการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน สพภ.) 

3.2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประยุ กต์ ใ ช้ เ ทค โน โ ลยี ชี วภ าพ ใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ
อุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงการน า
นวัตกรรมมาใช้ทดแทนการน า เข้ า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

• จัดตั้งและดูแลศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand 
Bioresource Research Center (TBRC)  

วท. (สวทช. ศช.) 2558-2559 55.00 

• สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมในเชิงพาณิชย์  

วท. (ศช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
สธ. (อย.)
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลติหัวเช้ือจุลินทรีย์  วท. (วว.) 2558-2559 240.00 
• การศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) ของประเทศไทย 

วท. (สวทน. สวทช. ศช.) 2558 0.55 

3.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลและ
องค์ความรู ้

3.2.3.1 พัฒนาฐานข้อมูล • การบูรณาการเครือข่ายสื่อสารแลกเปลีย่นข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Gang) 
• จัดท าสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและบญัชี
รายการทรัพย์สินชีวภาพเพื่อเผยแพร่ 
• โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพแห่งชาต ิ(National Bio-
Economy Database Clearing House) 
 
 

ทส. (สพภ.) 
 
 
ทส. (สพภ.) 
 
ทส. (สพภ.) 

2558-2559 
 
 

2558-2559 
 

2558-2559 

30.40 
 
 

45.60 
 

664.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

3.2.3.2 ศึกษาเพื่อการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้/ภูมิปัญญา 

• โครงการศึกษาพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพเชิง
พาณิชย ์
• โครงการศึกษาตลาดสินค้าผลติภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 
(ในประเทศ/ต่างประเทศ) 
 

ทส. (สพภ.) 2559 
 
 

2559 

60.00 
 
 

12.00 
 

• โครงการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชวงศ์ขิง-
ข่า  การใช้ประโยชน์พืชสกุลมหาหงส์ เพื่อพัฒนาเป็น
ต้นแบบผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ต้านการ
อักเสบ  

ทส. (อสพ.)  2558 1.99 

3.2.3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ • ศึกษาและจัดตั้งศูนย์เรยีนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่นในเมือง 
• โครงการพัฒนาสถาบันเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio-
Economy Acadamy) เพื่อฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการประกอบธุรกิจชีวภาพ 

ทส. (สพภ.) 
 
ทส (สพภ.) 

2558-2559 
 
๒๕๕8-๒๕59 

24.8๐ 
 

3.๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

   
4.1 แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมลู 

 
เป้าหมาย   1. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการจดัการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู่ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทีม่ีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด  ๑. มีระบบฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตรส์นับสนุนการก าหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
  2. สัดส่วนนักอนุกรมวิธานประจ าอยู่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึน้ 
  3. มีกลไกในการบรูณาการและเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
  4. มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

4.1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาการ
จัดการองค์ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพรวมถึง
การประยุกต์ใช้และถ่ายทอด 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 

4.1.1.1 จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในการ
ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้
และบุคลากรด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงอนุกรมวิธาน 

• ศึกษา ก าหนดแนวทางและแผนงานในการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้
ครอบคลมุการพัฒนาองค์ความรู้บคุลากร การเผยแพร่
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณุค่าและความส าคญั
ของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง พัฒนาความรู้
ด้านอนุกรมวิธานและฐานข้อมลูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 

ทส. (สผ.)  
กษ.  
วท. (วว. สวทช. สวทน.)   
สธ.  
ศธ. 

2558-2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

 
 

• โครงการคลังทรัพยากรชีวภาพและวัสดุวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพ  

 วท. (วว.) 2558 9.50 

4.1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรนักวิจัย และนักอนุกรมวิธาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ 

• ผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
ปริญญาตร-ีโท-เอก 

สถาบันการศึกษา 2558-2559 - 
 

• อบรมบุคลากรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการด าเนินงานอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สส.)  
วท. (สวทช.) 
กษ. (กรมพัฒนาท่ีดิน 
กรมปศุสตัว์ กรมประมง)  
ศธ.   

2558-2559 10.00 

• อบรมเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติว่าดว้ยการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สส. อส. ปม.)  
วท.  
กษ.  

2558-2559 10.00 

• จัดฝึกอบรมบคุลากรในการส ารวจและตดิตาม
ตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ทส.  
(สผ. อส.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• จัดอบรมหลักสูตร International Certificate 
Course on Biodiversity Monitoring and 
Management 
 

อสพ.  
สถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

2558-2559 10.00 

• ผลักดันให้เกดิการเพิม่ส่วนงานและต าแหน่งนัก
อนุกรมวิธานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้งาน

ส านักงาน กพ. 2558-2559 - 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

อนุกรมวิธานเป็นวิชาชีพพิเศษเป็นสาขาขาดแคลนโดย
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษส าหรับวิชาชีพ 
• จัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานตามความ
ต้องการของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
    -อนุกรมวิธานไลเคน  

ทส. (อส.)  
วท. 
กษ. (กรมปศุสัตว์ กรม
วิชาการเกษตร กรม
ประมง)  
ส านักงาน กพ. 
สถาบันการศึกษา 
 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 
 
 
 
 
 
 
 

2558-2559 

- 
 
 
 
 
 
 
 

2.00 
• จัดสรรทุนฝึกอบรมและดูงานด้านอนุกรมวิธานอย่าง
ต่อเนื่อง 
    -อนุกรมวิธานไลเคน  

ทส. (อส.) 
วท. (อพวช.)  
กษ. (กรมปศุสัตว ์
กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 
 
 
 
 

2.00 
 
 
 
 

• ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัรเพื่อใช้ความรูด้้าน
อนุกรมวิธานส าหรับปฏิบตัิงาน 
 
   -โครงการเสริมสร้างสมรรถนะพนักงานด้าน 
Application of International Environmental Law 

 
 
 
ทส. (อสพ.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 

 
 
 

2558-2559 
 

 
 
 

3.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

: Biodiversity 
   -ฝึกอบรมอนุกรมวิธานส าหรับปฏิบัติงาน (Advance 
Taxonomy) พืช/แมลง 
• เสริมสร้างสมรรถนะ นักอนุกรมวิธานแมลงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

- การอบรมนักอนุกรมวิธานแมลงในวงศ์ 
Scolytidae,Empididae 

 
ทส. (อสพ. อส.) 
 
 
 
ทส. (อสพ.) 

 
2558-2559 

 
 
 

2559 
 

 
1.50 

 
 
 

1.00 

• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็นนักอนุกรมวิธาน
สมทบ 
    -อนุกรมวิธานไลเคน 

ทส. (อส.)  
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 0.25 

• ฝึกอบรมและส่งเสรมิให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นนัก
อนุกรมวิธานท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณ ี

มท. (อปท.)
สถาบันการศึกษา  

2558-2559 0.20 

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น 
(Principle Taxonomy) และการระบุชนิดพืช (Plant 
Identification)  

ทส. (สผ. อส. อสพ.) 
วท. (อพวช.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 
 

2.00 
 

4.1.1.3 สนับสนุนการด าเนินงานและ
ผลักดันการจดัตั้งและเพิ่มสมรรถนะ
พิพิธภัณฑ์และธนาคารเชื้อพันธุ์ พืช 
สัตว์ และจลุินทรีย์ใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 

• พัฒนาการพิพิธภัณฑ์แมลงของ อสพ. ระยะที่ 1  
 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 10.00 

• จัดสร้างพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยาพืช และสัตว์ทะเลฝั่ง
อ่าวไทย จังหวัดระยอง 

ทส. (ทช.) 2558-2559 75.00 

• ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรพืชและสตัว์ทะเล 
 

ทส. (ทช.) 2558-2559 2.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

4.1.1.4 เสริมสร้างสมรรถนะ
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน 

ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่าย ใน
การศึกษา ส ารวจ และจัดเก็บข้อมลู
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ชนิดพันธ์ุ
พืช พันธุ์สัตว์ พ้ืนท่ีสีเขียวและระบบ
นิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้ าในเขตเมือง เพื่อให้
ทราบถึงสถานภาพความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ี 

• จัดฝึกอบรมบคุลากรในการศึกษา ส ารวจ และตดิตาม 
ตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ. อส.) 
วท. (อพวช.) 
สถาบนัการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• จัดท าคู่มือการตดิตามตรวจสอบการเปลีย่นแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 3.20 

• จัดท าคู่มืออนุกรมวิธานท้องถิ่น วท. (อพวช.)  
มท.(อปท.)
สถาบันการศึกษา  

2558-2559 0.25 

• จัดท าคู่มือแนะน าแมลงที่พบในสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์

ทส. (อสพ.) 2558-2559 1.00 

4.1.1.5 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
อนุกรมวิธาน 

• จัดท า Fauna of Thailand (เน้นกลุ่มสิ่งมีชีวิตทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

 
- Coral of Thailand 
- Flora of Thailand 

ทส.(ทช.) 
วท.(อพวช.)  
สถาบันการศึกษา  
สถาบันการศึกษา 
ทส. (อสพ.) 

2558-2559 
 
 

2558-2559 

- 
 
 

4.00 

• จัดท าทะเบียนรายการชื่อชนิดพนัธุ์สิ่งมีชีวิตในประเทศ
ไทย (Checklist) 

ทส. (สผ.) 
วท. (อพวช.) 

2558-2559 5.00 

• ด าเนินแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่กลุ่มป่าภูเขยีว-น้ าหนาว 

ทส. (อส.) 2558-2559 60.00 

• โครงการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาส าคญั (Hot Issues) 
ที่เกี่ยวกบัการคกุคามชนดิพันธุ์ท่ีส าคัญในระบบนิเวศตา่งๆ  

ทส. (สผ.) 2558-2559 20.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ส่งเสริมการวิจัยด้านอนุกรมวิธานในระบบนิเวศท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง พ้ืนท่ีอ่อนไหว และพื้นที่
วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ 
    -อนุกรมวิธานไส้เดือนทะเล 
    -อนุกรมวิธานไลเคน 
    -อนุกรมวิธานของกลุ่มสตัว์เจาะไช (borer) ในระบบ
นิเวศแนวปะการัง 
    -อนุกรมวิธานของโคพิพอดในระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเล 
    -อนุกรมวิธานพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
    - อนุกรมวิธานของไบรโอไฟต์และเฟิร์นบริเวณ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
    - อนุกรมวิธานของไบรโอไฟตบ์ริเวณเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าดอยเชียงดาว 

ทส. (สผ.) 
สถาบันการศึกษา  
 
ทส. (ทช.) 
สถาบันการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 
 
สถาบันการศึกษา 
 
ทส. (อสพ.) 
 
สถาบันการศึกษา 
 
สถาบันการศึกษา 

 
 
 

2558-2559 
2558-2559 
2558-2559 

 
2558-2559 

 
2558-2559 

 
2558-2559 

 
2558-2559 

 
 
 

4.00 
0.50 
5.00 

 
4.00 

 
5.00 

 
1.00 

 
1.00 

• ศึกษาและทบทวนอนุกรมวิธานพืชวงศ์บัวในประเทศไทย ทส. (อสพ.) 2558 0.25 
• ส่งเสริมการวิจัยด้านอนุกรมวิธานในระบบนิเวศท่ีมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน ได้แก่ ระบบนเิวศภูเขา ระบบนิเวศเกาะ  

ทส. (สผ. อส. ทช.) 
วท. (อพวช.) 

2558-2559 - 

• ส่งเสริมการวิจัยด้านอนุกรมวิธานพืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ ในพ้ืนท่ีคุ้มครองทั่วประเทศ 

ทส. (อส.) 2558-2559 10.00 

• ส่งเสริมการศึกษาเบื้องต้นด้านซสิเท็มมาติกส์ในกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตที่ส าคญั 
    - ซิสเท็มมาติกส์ของมอสส์ (moss) ในประเทศไทย 

วท. (อพวช.) 
สถาบันการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

  
 

2558-2559 

 
 

3.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

    - ซิสเท็มมาติกส์ของลเิวอร์เวริต์ (liverwort) และ
ฮอร์นเวริ์ต (hornwort) ในประเทศไทย 

สถาบันการศึกษา 2558-2559 2.00 

• ส่งเสริมการวิจัยด้านอนุกรมวิธานระดับจังหวดั สถาบันการศึกษา 
มท. (กรมการปกครอง) 

2558-2559 - 

4.1.1.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อเป็นฐานในการปรับตัว
แ ล ะ บ ร ร เ ท า ผ ล ก ร ะ ทบ จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่มีต่อระบบนเิวศแนวปะการังและหญ้าทะเล และ
มาตรการในการฟื้นฟูแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลที่
เสื่อมโทรม 

ทส. (ทช.)
สถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
 

2558-2559 8.00 

• ศึกษาและจ าแนกพ้ืนท่ีอ่อนไหวและระบบนิเวศส าคัญ
ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และก าหนดแผนปฏิบตักิารคุ้มครองและฟื้นฟ ู

ทส. (สผ.) 2559 10.00 
 

 
• ศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศปา่ไม้และสตัว์ป่าจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และเตรียมมาตรการ
ในการรับมือกับการเปลีย่นแปลงและการจัดการระบบ
นิเวศและสัตว์ปา่ในอนาคต 

ทส. (อส.) 2559 15.00 

• การวิจัยคาร์บอนในสวนป่าของประเทศไทยเพื่อแก้ไข
ภาวะโลกร้อน 

ทส. (ปม.) 2558-2559 2.50 

• ส ารวจชนิดพันธ์ุพืช พันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ปศุสตัว์ที่มี
ความทนทานต่อสภาวะความแห้งแล้ง ความร้อนและน้ า
ท่วมขัง และคัดเลือกและเพาะเลี้ยงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ า 
และพันธุ์ปศุสตัว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่
หลากหลาย 

กษ. (กรมประมง 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสตัว์ กรมการข้าว) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 40.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อระบบนิเวศเกษตร 

สถาบันการศึกษา 2558-2559 20.00 

• ศึกษาโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่อุบัติใหม่จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ทส. (สผ.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
สถาบันการศึกษา  

2558-2559 8.00 

• การใช้ประโยชน์ไม้วงศ์อบเชยในภาวะโลกร้อน ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๕๖ 
 

• ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศต่อ
การจัดการเมล็ดพันธ์ุไม้ป่า 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๒๖ 

• การกักเก็บคาร์บอนของไผ่เศรษฐกิจบางชนิด ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๓๔ 
• แผนปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศภาคปศสุัตว ์ กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 1.33 

4.1.1.7 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยี
ขั้นสูงและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• ส ารวจและรวบรวมข้อมูลของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ใช้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2559 3.00 

• วิเคราะห์จดัล าดับความส าคญัและความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีพื้นบ้านเพื่อส่งเสรมิให้ใช้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพภมูินิเวศน์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
และเจา้หน้าท่ี 

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

2558-2559 1๐.00 

• ประเมินความต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น
ความหลากหลายทางชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆ และ
จัดท ากรอบการด าเนินงานเพื่อเอือ้อ านวยการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.)  2558 1.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

4.1.2 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล 

4.1.2.1 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถานภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่
คุ้มครอง และชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและ
ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศ (Thailand’s 
Red Data) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินการด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 

• ศึกษา ส ารวจ และปรับปรุงสถานภาพชนิดพันธ์ุที่ถูก
คุกคามและใกล้สญูพันธ์ุของประเทศไทย (Thailand’s 
red data) 

ทส. (สผ. อส. ทช.) 
วท. (อพวช.) 
กษ. ( กรมประมง  
กรมวิชาการเกษตร) 

2558-2559 3.00 

• จัดท าทะเบียนรายการสถานภาพชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม
ในประเทศไทยกลุ่มสัตวไ์ม่มีกระดกูสันหลัง 

ทส. (สผ.) 2558 5.00 

4 .1.2 .2  จั ดท า ค ลั ง ข้ อ มู ล  ( web 
portal)  ด้ านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และทะเบียนรายการทรัพยากร
ชี วภ าพ  แล ะ ภู มิ ปั ญ ญา ท้ อ ง ถิ่ น ที่
เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากลที่สามารถ
ใช้ในการอ้างอิงและแสดงถึงแหล่งที่มา
ไ ด้ เ พื่ อ ปก ป้ อ ง แล ะ คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ
ประโยชน์ของประเทศ 

• สร้างและเผยแพร่คลังข้อมลูความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดท านโยบายระดับชาติ
ในเรื่อง pollinator, ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน และชนิด
พันธุ์อพยพ 
 

ทส. (สผ.) 2558-2559 5.00 

• จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระหว่าง
หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมลูความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 

วท. (สวทช. อพวช. วว.) 2558-2559 10.00 

• จัดท าฐานข้อมูลจลุินทรีย ์ สถาบันการศึกษา
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 

2558-2559 0.45 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตามแบบ Darwin 
Core (Thai) เพื่อเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 

ทส. (สพภ.) 2558-2559 ๔๒.๕0 

4.1.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและ
กลไกเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(Clearing House Mechanism) และ
องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้ง ฐานข้อมูลสถานภาพ 
ขอบเขต แนวกันชน และแผนที่พื้นที่ชุ่ม
น้ าท่ีเป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ใน
ทุกระดับ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึ ง ร ะบบข้ อมู ลสนับสนุ นกา ร
ตัดสินใจในเชิงนโยบาย 

• ขยายการด าเนินกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ
หลากหลายทางชีวภาพสูส่ถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานในภูมิภาคและจังหวดัและเช่ือมโยงเครือข่าย
และกลไกฯ 

ทส. (สผ. สป.ทส.)
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• ธ ารงรักษาเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
มีความยั่งยืนเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและสนับสนุน
การติดตามการด าเนินงานภายใตน้โยบาย มาตรการและ
แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชนค์วามหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ทส. (สผ.) 2558-2559 5.00 

• จัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ (ABS-CH) ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร กฎเกณฑ์ งานวิจัยเรื่อง
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ทส. (สผ. ทช. อส. ปม.) 
กษ. (กรมการข้าว 
กรมปศุสตัว์  
กรมวิชาการเกษตร  
กรมประมง) 

2558-2559 7.50 

• จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ความรูเ้กี่ยวกับพ้ืนท่ีชุ่มน้ า
และฐานข้อมลูพื้นที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย 

ทส. (สผ.) 2558-2559 1.00 

• ส ารวจและจัดท าฐานข้อมลูพื้นทีชุ่่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระดับท้องถิ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และภาคตะวันออก 
 

กษ. (กรมพัฒนาท่ีดิน) 2558-2559 10.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• สนับสนุนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาเผยแพร่ข้อมูล
ด้านอนุกรมวิธานผ่านกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
    -อนุกรมวิธานไลเคน 
    -อนุกรมวิธานเฟิร์น 
    -อนุกรมวิธานไบรโอไฟท์ 

กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
สถาบันการศึกษา 

 

2558-2559 0.75 

• เผยแพร่ข้อมลูด้านอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น 

ทส. (สผ.) 2558-2559 2.00 

• โครงการถ่ายทอดความรู้ดา้นพืชเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนัก
พฤกษศาสตร์ท้องถิ่น หลักสูตรเชิงปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น 
และช้ันสูง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ การถ่ายภาพ
ทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตรการอบรมให้ความรู้ทางพืช
และสิ่งแวดล้อม หลักสตูรค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการจัดบรรยายทางวิชาการ 

ทส. (อสพ.) 
 

2558-2559 7.22 

• จัดการภาพถ่ายและข้อมลูแมลงตัวอย่าง: ถ่ายภาพ
และพัฒนาฐานข้อมลูเพื่อจัดการภาพและข้อมลูแมลงใน
พิพิธภัณฑ ์

ทส. (อสพ.) 2558-2559 0.80 

• แปลงข้อมูลและตัวอย่างแมลงของ Roger Beeveer 
ให้เป็นระบบดิจิทอล: ถ่ายภาพและจัดการข้อมูลแมลง
ตัวอยา่ง  
 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 0.80 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• แปลงหนังสือรายช่ือแมลงและไรในประเทศไทยให้เป็น
ระบบดิจิทอล 

ทส. (อสพ.) 2559 0.40 

• แปลงคู่มือการจัดท าป้ายสื่อความหมายของสตัว์ไมม่ี
กระดูกสันหลัง ในเส้นทางศึกษาธรรมชาตเิพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นระบบดิจิทอล 

ทส. (อสพ.) 2559 0.40 
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4.2 แผนปฏิบัติการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
เป้าหมาย   ภายในปี พ.ศ. 2559 มีข้อมลูและทะเบียนแห่งชาตเิรื่องภูมิปญัญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านท่ีสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด  จ านวนฐานข้อมูลและทะเบยีนแหง่ชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านท่ีสนับสนุนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

   

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา (ปี) 
งบประมาณ(ล้าน

บาท) 
4.2.1 ส่งเสรมิและรักษาภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยสนับสนุนให้มีการ
ประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด และ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

 

4.2.1.1 จัดท าข้อมูล/ทะเบียนแห่งชาติ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้
พื้นบ้านท่ีเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 

• ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บข้อมลูภูมิปญัญาท้องถิ่น 
หรือความรู้พื้นบ้านท่ีชุมชนใช้ในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น  

ทส. (สผ. ปม. ทช.) 
กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร)   
วธ. ชุมชนท้องถิ่น 
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 
 

2558-2559 
 
 
 
 

2558-2559 

9.00 
 
 
 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย 

• รวบรวมข้อมูลพืชที่ใช้ประโยชน์ในวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินงานส าหรับพืชที่มีการใช้
ประโยชน์มากและพืชที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วและมี
แนวโน้มสญูพันธ์ุจากการไมไ่ด้ใช้ประโยชน ์

ทส. (สผ.)  
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 

2558-2559 
 

2558-2559 

1.50 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย 
• โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธ์ุใน
ภาคเหนือตอนบน 

ทส. (อสพ.) 2558 1.10 

• โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวชองในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย 
 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 1.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา (ปี) 
งบประมาณ(ล้าน

บาท) 
• โครงการศึกษาศักยภาพของพืชอาหารพื้นเมืองเพื่อ
น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสขุภาพ 

ทส. (อสพ.) 2558-2557 1.50 

• โครงการศึกษาสารเคมีในพืชสมนุไพรกลิ่นหอม ทส. (อสพ.) 2558-2559 1.20 
4.2.1.2 สนับสนุนการจดัท าข้อมลูและ
ประยุกต์ใช้กลไกการแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดี้านภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น การประดิษฐ์คิดคน้ใหม่
และวิถีปฏิบตัิของชุมชนท้องถิ่นส าหรับ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยนื 
 
 

• วิเคราะห์และจ าแนกภูมิปญัญาท้องถิ่น  ความรู้
พื้นบ้าน การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ และวิถีปฏิบตัิของ
ชุมชนท้องถิ่นที่ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน พร้อมจัดท ามาตรการเชิงนโยบาย 
การบริหารจัดการ แนวทางปฏิบัตแิละคู่มือการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นกรณีตัวอยา่งที่สามารถถ่ายทอดไปยัง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 

ทส. (สผ. ปม.)  
วธ. 
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 
 

2558-2559 
 
 

2558-2559 

2.00 
 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย 

• ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ขอ้มูลภูมปิัญญาท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชน และประเทศเพื่อให้
เกิดผลส าเร็จในทางปฏิบตั ิ

ทส.  กษ. พณ. วธ. สธ. 
 
กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

2558-2559 
 

2558-2559 

- 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย 
4.2.1.3 ส่งเสริมการด ารงรักษาระบบ
นิเวศท่ีชุมชนที่ใช้ความรู้ที่สืบทอดตาม
ธรรมเนยีมประเพณี จัดการและดแูลมา
เป็นเวลานานอย่างยั่งยืน 
 

• ส ารวจจัดท า Inventory ระบบนิเวศท่ีคล้ายคลึงกับซา
โตยามา (Satoyama) และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่
เกี่ยวข้อง 

ทส. (สผ.)  
กษ. (กรมปศุสัตว์  
กรมวิชาการเกษตร   

2558 3.00 

• จัดท านโยบายและแผนปฏิบตัิการเพื่อดูแลคุ้มครอง
ระบบนิเวศท่ีคล้ายคลึงกับซาโตยามา 
 
 
 

ทส. (สผ.)  
ชุมชนท้องถิ่น 

2558 1.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา (ปี) 
งบประมาณ(ล้าน

บาท) 
4.2.1.4 สง่เสริมและรักษาการใช้
ประโยชนภ์ูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้
พื้นบ้านท่ีเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้คงอยู่และใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ด ารงรักษาภูมิปญัญาท้องถิ่นหรอืความรู้พื้นบ้านท่ี
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   -โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนจัดการ
เพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์  
    -โครงการสนับสนุนการส ารวจและศึกษาสมุนไพรใน
พื้นที่ถ่ินก าเนิด 
    -โครงการความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน
การอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสรมิและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 

สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 

2558-2559 งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย 
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ค าย่อ 
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กค. กระทรวงการคลัง 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กห. กระทรวงกลาโหม 
คค. กระทรวงคมนาคม 
คพ. กรมควบคุมมลพิษ 
ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ทน. กรมทรัพยากรน้ า 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทสจ. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี
ปม. กรมป่าไม ้
พณ. กระทรวงพาณิชย ์
มกอช. ส านักงานมาตรฐานสนิค้าและเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ
มท. กระทรวงมหาดไทย 
วช. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 
วว. สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ศช. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 
สกว. ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 
สกอ. ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
สงป. ส านักงบประมาณ 
สธ. กระทรวงสาธารณสุข 
สป.ทส. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สป.กษ. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สผ. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สพฐ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สพภ. ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) 
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สวทช. ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
สวทน. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ 
สศช. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สส. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สสภ. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
สสวท. สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 
อปท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ 
อย. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
อส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่และพันธุ์พชื 
อสพ. องค์การสวนพฤกษศาสตร ์
อสส. องค์การสวนสตว ์
ออป. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

 
 

 
 


