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คำนำ

ประเทศไทยไดรับการยกยองจากสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชวีภาพวามกีารดำเนนิงานดานความหลากหลายทางชวีภาพทีเ่ขมแขง็ และเปน 1 ใน 11 ประเทศ
ทีม่กีารจดัทำนโยบาย มาตรการ และแผนดานความหลากหลายทางชวีภาพระดบัชาตมิาแลว 2 ฉบบั ตัง้แต
ป พ.ศ. 2541 ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ คณะกรรมการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ หรือ กอช. จึงไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 ตอจากนโยบาย มาตรการฯ
ฉบบัที ่2 ซึง่ไดสิน้สดุลงในป พ.ศ. 2550  ดงันัน้ นโยบาย มาตรการ และแผนการอนรุกัษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื พ.ศ. 2551-2555 นี ้จะเปนฉบบัที ่3  ซึง่ถอืเปนนโยบาย มาตรการ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพฉบับแรกที่ประเทศไทยจัดทำขึ้นในฐานะประเทศภาคีอนุสัญญาฯ
นโยบาย มาตรการฯ ฉบบันีไ้ดนำเปาหมายความหลากหลายทางชวีภาพ ป ค.ศ. 2010 ของการประชมุ
สุดยอดโลกวาดวยการพฒันาทีย่ัง่ยนืมากำหนดเปนเปาหมายหลกั  และไดกำหนดนโยบาย กลยทุธและ
แนวทางการดำเนนิงานดานการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพทีต่อบสนองแนวคดิ
การพฒันาอยางยัง่ยนื โดยมเีจตนารมณใหประเทศไทยสามารถบรรลเุปาหมายในการลดอตัราการสญูเสยี
ความหลากหลายทางชวีภาพลงไดอยางมนียัสำคญัภายในป ค.ศ. 2010 หรอื ป พ.ศ. 2553

นอกจากนี ้นโยบาย มาตรการและแผนการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ
อยางยัง่ยนื พ.ศ. 2551-2555 ยงัไดกำหนดกลยทุธและแผนปฏบิตักิารดานความหลากหลายทางชวีภาพ
ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเปนแผนกลยุทธ
ที่ประเทศภาคีไดรวมกันจัดทำขึ้นและไดรับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชวีภาพ สมยัที ่7 ใหใชเปนแนวทางในการดำเนนิการหยดุยัง้อตัราการสญูเสยีของ
ทรพัยากรชวีภาพ ทัง้ในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และในระดบัโลก เพือ่ความมัน่คงในการอนรุกัษและ
การใชประโยชนทรพัยากรชวีภาพอยางยัง่ยนื และการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทยีมและยตุธิรรม

คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพไดรวมกันพิจารณายกราง
สาระสำคญัในสวนของสถานการณ ประเดน็ปญหา วสิยัทศัน วตัถปุระสงค เปาหมายหลกั เปาหมาย
เฉพาะเรื่อง/ตัวชี้วัด รวมทั้งไดประสานจัดสงแผนงาน/โครงการดานความหลากหลายทางชีวภาพของ
หนวยงานเพื่อนำมาบรรจุไวในแผนปฏิบัติการ และไดจัดใหมีการประชุมหารือระดมความคิดเห็นจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนตลอดจนผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ

นโยบาย มาตรการ และแผนฯ ฉบับนี้จึงมีเนื้อหาสาระครบถวนและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่10 และแนวทางการดำเนนิงานอนรุกัษความหลากหลาย
ทางชีวภาพตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเปาหมาย ป ค.ศ. 2010
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบตอรางนโยบาย มาตรการฯ ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2551  เพือ่ใหเปนกรอบการดำเนนิงานดานความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทยในระยะ
5 ป คอื พ.ศ.  2551-2555

ในนามของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ กระผมหวังวา
หนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของจะไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการดำเนินโครงการภายใต
แผนปฏบิตักิารตางๆ เหมอืนดงัเชนนโยบาย มาตรการฯ 2 ฉบบัทีผ่านมา เพ่ือใหนโยบาย มาตรการ
และแผนฯ ฉบับนี้ บรรลุความสำเร็จตามที่ไดวางเปาหมายไว ทั้งนี้เพื่อใหประเทศไทยสามารถ
ลดการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพลงไดอยางมนียัสำคญัตลอดจนมกีารอนรุกัษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนืเพือ่ความมัน่คงทางนเิวศและฐานทรพัยากรของชาตซิึง่เปนฐาน
ของการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ขอขอบคณุ ผแูทนหนวยราชการ หนวยงานภาคเอกชน องคกรพฒันาเอกชน และประชาชน
ทัว่ไป ทีไ่ดมสีวนรวมชวยเหลอืในกระบวนการยกราง จนแลวเสรจ็สมบรูณ และขอบคณุฝายเลขานกุาร
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดดำเนินการและประสานใหงานนี้
สำเรจ็ลลุวงลงไดดวยดี

นายศกัดิส์ทิธิ ์ ตรเีดช
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

ประธานคณะอนกุรรมการอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ
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นโยบาย มาตรการ และแผน
การอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื

พ.ศ. 2551-2555

หลักการเหตุผล
ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีความผิดแผกแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตจาก

ทกุแหลงรวมถงึระบบนเิวศทางบก ทางทะเลและทางน้ำอืน่ๆ  และการประกอบรวมทางนเิวศซึง่สิง่มชีวีติ
เปนสวนหนึง่ในนัน้ดวย ในการนีร้วมถงึความหลากหลายภายในชนดิพนัธุ  ระหวางชนดิพนัธแุละของ
ระบบนิเวศ

ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนองคประกอบสำคัญทั้งตอความเปนอยูของมนุษย
ตอความมัน่คงทางอาหาร ตอการแกไขปญหาความยากจน และตอการพฒันา

อยางไรกด็ ีการพฒันาโดยทีไ่มคำนงึถงึความยัง่ยนืของทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพ
การบริโภคทรัพยากรอยางฟุมเฟอยโดยไมคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟนตัวของทรัพยากร
เหลานั้น ประกอบกับการทำลายระบบนิเวศและแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของทรัพยากร เชน
การลักลอบตัดไมทำลายปา และสาเหตุอื่นๆ เชน การรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่น เปนเหตุใหมี
การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพอยางตอเนือ่ง

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เปนปญหาระดับโลกที่ทุกประเทศตองเรงหยุดยั้ง
ซึง่ในอดตีการสญูเสยีเกดิข้ึนในอตัรา 50-100 เทา ของอตัราการสญูพนัธตุามธรรมชาต ิและคาดวาจะเพิม่
ขึน้เปน 1,000-10,000 เทา ในอนาคตอนัใกลนี ้และมากกวา 31,000 ชนดิพนัธ ุจะสญูพนัธไุป

หากยงัมกีารสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพในอตัราตอเนือ่งเชนนีอ้ย ูปจจยัทีจ่ำเปนตอการ
ดำรงชีวิต ซึ่งเก็บเกี่ยวมาจากความหลากหลายทางชีวภาพก็จะตกอยูในความเสี่ยงดวยเชนกัน
เวนเสยีแตวา จะมกีารดำเนนิงานอยางเรงดวนของทกุประเทศในโลกใหบรรลเุปาประสงคและเปาหมาย
ทีจ่ะหยดุยัง้การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ

ความหวงกังวลในเรื่องการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนี้ ทำใหนานาประเทศหารือ
รวมกนัทัง้ในเวทกีารประชมุระหวางประเทศตางๆ และไดรวมกนัวางแนวทาง และการตัง้เปาหมายเพือ่
ใหนานาประเทศมคีวามตระหนกัและเกดิแนวทางทีช่ดัเจนเปนรปูธรรมในการดำเนนิงานเพือ่ใหบรรลถุงึ
วตัถปุระสงคในการอนรุกัษและการใชประโยชนทรพัยากรชวีภาพอยางยัง่ยนื และการลดอตัราการสญูเสยี
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางมนียัสำคญั เปาหมายดงักลาวคอื เปาหมายป ค.ศ. 2010 ของความ
หลากหลายทางชวีภาพ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 6 ณ
กรงุเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ในป ค.ศ. 2002 ไดใหการรบัรองแผนกลยทุธสำหรบัอนสุญัญาวาดวย
ความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่เนนใหภาคอีนสุญัญา และองคกรตางๆ ทบทวนกจิกรรมทีด่ำเนนิการ
โดยเฉพาะอยางยิง่กลยทุธและแผนปฏบิตักิารแหงชาตวิาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ เมือ่พจิารณา
ในสวนทีเ่กีย่วของกบัแผนกลยทุธของอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ

ทัง้นี ้ภาคอีนสุญัญาฯ ไดรวมกนัจดัทำแผนกลยทุธสำหรบัอนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนระดับชาติที่กำหนดทิศทาง
และการดำเนินงานใหไปสูเปาหมายเดียวกันทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และในระดับโลก โดยมี
วตัถปุระสงคของแผนคอื การหยดุยัง้อตัราการสญูเสยีของทรพัยากรชวีภาพ เพือ่ความมัน่คงในการอนรุกัษ
และการใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม
อนัเปนหลกัการทีส่ำคญัของอนสุญัญาประเดน็สำคญัๆ ทีก่ลาวถงึภายใตแผนกลยทุธ

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยัง่ยนื พ.ศ. 2551-2555 จงึไดกำหนดทศิทางการดำเนนิงานเพือ่การอนรุกัษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชวีภาพของประเทศ โดยสอดคลองกบักรอบการดำเนนิงานตามแผนกลยทุธอนสุญัญาฯ
ทัง้นีเ้พือ่การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศใหเปนไปในทศิทางเดยีวกนักบันานาประเทศ
ในขณะเดียวกันไดยึดความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งจะ
ผลักดันใหมีการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชี วภาพ
และการสรางความมัน่คงของฐานทรพัยากรและสิง่แวดลอมสกูารปฏบิตัติอไป

สถานการณ/ประเด็นปญหา
ประเทศไทยเปนแหลงรวมของกลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย-พมา ภูมิภาคอินโดจีน

และภมูภิาคมาเลเซยี ประมาณวามกีลมุพชืทีม่รีะบบทอลำเลยีงประมาณ 12,000 ชนดิ แบงไดเปนเฟรน
658 ชนดิ พชืเมลด็เปลอืย 25 ชนดิ และพชืมดีอกประมาณ 10,000 ชนดิ ซึง่ในจำนวนนีเ้ปนกลวยไมมากกวา
1,140 ชนดิ สวนกลมุพชืไมมรีะบบทอลำเลยีง พบวามปีระมาณ 2,154 ชนดิ หรอืมากกวา ไดแก สาหราย
และไบรโอไฟท (bryophytes) เชน มอส ฮอรนเวริต(hornwort) ลเิวอรเวริต (liverwort)

ประเทศไทยมีสัตวมีกระดูกสันหลังอยูประมาณ 4,591 ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม 302 ชนดิ ซึง่ประมาณรอยละ 42 เปนพนัธสุตัวของคาบสมทุรมลายู รอยละ 34 ถอืกำเนดิ
มาจากดนิแดนอนิโดจนีหรอือนภุมูภิาคอนิโดจนีและอนิเดยีน ทีเ่หลอืรอยละ 24 เปนชนดิพนัธทุีก่ระจาย
ตวัอยทูัว่ทวปีเอเชยี นกอยางนอย 982 ชนดิ สตัวเลือ้ยคลาน 350 ชนดิ สตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบก 137
ชนดิ ปลาพบไมนอยกวา 2,820 ชนดิ เปนปลาน้ำจดื 720 ชนดิ ปลาทะเล 2,100 ชนดิ ซึง่คดิเปนรอยละ 10
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ของจำนวนชนิดพันธุปลาของโลก สวนสัตวไมมีกระดูกสันหลังคาดวามีประมาณ 83,000 ชนิด
แตขณะนีส้ามารถจำแนกวนิจิฉยัไดเพยีง 14,000 ชนดิ สวนใหญเปนแมลง

แตทวาความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทยกำลงัลดลงอยางตอเนือ่ง สาเหตสุำคญัคอื
การใชประโยชนทรพัยากรชวีภาพเกนิศกัยภาพของระบบนเิวศ ไดแก การตดัไมทำลายปา การขดุ/ถม หวย
หนอง คลอง บงึ แมน้ำ ลำธาร นอกจากนี้การคาชนิดพันธุสัตวและพืช การลกัลอบตดัไมสำคญัทาง
เศรษฐกจิ ไดแก ไมกฤษณา การดกัจบัและสงขายเสอืโครง หมี ลิน่ เตา มาน้ำ รวมทัง้การลาสตัวปา
อยางตอเนื่องและรุนแรง มีผลใหจำนวนประชากรในธรรมชาติลดลง  โดยสรุปแลวการเปลี่ยนแปลง
แหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ เปนตนวา การปรับเปลี่ยนปาชายเลนใหเปนพื้นที่เลี้ยงกุง ปาพรุเปน
พื้นที่ปลูกพืชไรพืชสวน ปาดงดิบเปนอางเก็บน้ำและเขื่อนพลังไฟฟา ปาชายหาดเปนที่พักตากอากาศ
ปาเขาหินปูนเปนเหมืองและทุงน้ำจืดเปนเมือง จัดวาเปนการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางรนุแรงทีส่ดุ

มหีลกัฐานทีพ่บวาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ไดเกดิผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชวีภาพแลว และผลกระทบนีจ้ะยงัคงเกดิขึน้ตอไป ในการประเมนิระบบนเิวศแหงสหสัวรรษ  ไดมกีาร
จดัลำดบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะมผีลกระทบตอเนือ่งตอองคประกอบของชนดิพนัธขุองความ
หลากหลายทางชวีภาพ ดงันี้

การแพรกระจายเกดิการเปลีย่นแปลง
อตัราการสญูพนัธเุพิม่ขึน้
ชวงเวลาในการสบืพนัธเุกดิการเปลีย่นแปลง
ระยะเวลาของฤดกูารเจรญิเตบิโตของพชืเกดิการเปลีย่นแปลง

การแพรระบาดของชนดิพนัธตุางถิน่ เปนปญหาทาทายซึง่คกุคามความหลากหลายทางชวีภาพ
มีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพและธรรมชาติ ขามพรมแดนประเทศ ภูมิภาคและทั่วโลก
การดำเนินงานใดๆ เพื่อปองกันการนำเขา การแพรระบาดของชนิดพันธุตางถิ่น และปฏิบัติการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที มีประสิทธิภาพ จะตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานและ
ระหวางประเทศ

จุดออนของประเทศไทยที่ทำใหการดำเนินงานดานการอนุรักษไมเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเทาที่ควร คือยังมีการสงเสริม สนับสนุนการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพไมเพียงพอ
นกัวทิยาศาสตรชวีภาพโดยเฉพาะนกัอนกุรมวธิานไมมเีสนทางในอาชพี (career path)  ทนุสนบัสนนุ
การวิจัยมีนอย  อีกทั้งไมมีการขยายผลงานวิจัยเขาสูภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นการใหการศึกษา
และการสรางความตระหนกัเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพยงัไมสามารถดำเนนิการไปอยางจรงิจงัและ
ตอเนื่อง ประชาชนมักมีความตระหนักในเรื่องการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพนอย ขาดการ
ประชาสมัพนัธและใหการสนบัสนนุอยางเพยีงพอ ผนูำชมุชนหลายแหงยงัคงขาดความสนใจและความ
เขาใจในเรือ่งการอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพ

ถอยแถลงนโยบาย
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพของประเทศไทยอยางยั่งยืน เพื่อ
ความมั่นคงทางนิเวศและฐานทรัพยากรของชาติ
ซึ่งเปนฐานของการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน

วสิยัทศัน
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศผูนำในการ

อนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชวีภาพอยางยัง่ยนื และพฒันากาวหนาในการศกึษา
และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
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วตัถปุระสงค
เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของความ

หลากหลายทางชีวภาพใหเปนฐานที่มั่นคงของ
การดำรงชวีติของคนไทย ควบคกูบัการวจิยัคณุคา
ความหลากหลายทางชีวภาพใหนำมาใชประโยชน
ทางเศรษฐกิจของประเทศไดอยางยั่งยืน รวมทั้ง
สร า งกลไกในการ เข าถึ งและมีก ารแบ งปน
ผลประโยชนจากการพัฒนาความหลากหลายทาง
ชีวภาพใหกับประเทศอยางยุติธรรมและเทาเทียม

เปาหมายหลกั
ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพลงอยางมีนัยสำคัญโดยสามารถธำรงรักษา
ระบบนเิวศประเภทตางๆ ชนดิพนัธ ุแหลงพนัธกุรรม
ทีส่ำคญั และคมุครององคประกอบความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เกี่ยวของไวไดอยางยั่งยืน
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ตวัชีว้ดั
พื้นที่ปาไมไมนอยกวารอยละ 33 และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 18

ของพื้นที่ประเทศ
พื้นที่ทะเลและชายฝงอยางนอยรอยละ 20 ของพื้นที่นานน้ำไทยไดรับการประกาศ

เปนพื้นที่คุมครอง
แหลงหญาทะเลและพะยนูไดรบัการประกาศเปนพืน้ทีค่มุครองอยางนอย 1 แหง
พืน้ทีช่มุน้ำทีม่คีวามสำคญัระหวางประเทศไดรบัการขึน้ทะเบยีนเพิม่ขึน้อยางนอย 5 แหง
พืน้ทีป่าชายเลน 50,000 ไร
ชนดิพนัธทุีใ่กลสญูพนัธ/ุเฉพาะถิน่ อยางนอย 10 ชนดิ มจีำนวนประชากรเพิม่ขึน้และ

ไดรบัการคมุครองและฟนฟใูนแหลงทีอ่ยอูาศยัตามธรรมชาติ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการสงเสริม/ฟนฟู เพื่อการใชสอย

เปนวตัถดุบิ เปนแหลงพลงังานทดแทน และการใชประโยชนเชงิพาณชิย อยางนอย 10 แหลง
มีทะเบียนแหงชาติวาดวยความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีหรือความรูพื้นบาน

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื ภายในป พ.ศ. 2555
มีกลไก แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ หรือกฎหมายที่สนับสนุนการใชประโยชน

การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ไดรับการยอมรับ และนำไปใช
ในทางปฏบิตัไิด อยางนอย 1 กลไก

มแีนวทางปฏบิตัวิาดวยการวเิคราะหผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพ
มีนโยบายระยะยาวของประเทศไทยเกี่ยวกับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตอความหลากหลายทางชวีภาพ
มีกลไก เกณฑ กฎระเบียบเพื่อควบคุม ดูแล กำจัดและติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ

ตางถิน่ทีร่กุรานซึง่ความหลากหลายทางชวีภาพ
มกีรอบการดำเนนิงานแหงชาตวิาดวยความปลอดภยัทางชวีภาพทีส่นบัสนนุการปฏบิตังิาน

ในการใชประโยชนและควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศ
มแีนวทางเชงิปรมิาณดานการวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพแหงชาตอิยางมปีระสทิธผิล
มีและใชระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูและสราง

ความตระหนกัเกีย่วกบัการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื

มแีละใชฐานขอมลูทีเ่กีย่วของกบังานวจิยัดานความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่สนบัสนนุ
การบรหิารโครงการดานการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ ภายในป พ.ศ. 2553

มกีารเชือ่มโยงเปนเครอืขายฐานขอมลูและอนกุรมวธิานอยางนอย 2 ระบบ
มโีครงการรณรงคเพือ่เสรมิสรางความตระหนกัโดยผานกจิกรรมและสือ่ตางๆ อยางนอย

10 โครงการ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพจัดตั้งคณะกรรมการความ

หลากหลายทางชวีภาพ
มีรายงานแสดงความสำเร็จของการดำเนินงานของประเทศไทยเพื่อบรรลุเปาหมาย

ความหลากหลายทางชวีภาพ ป 2010
มกีลไกการเผยแพรขอมลูขาวสารความหลากหลายทางชวีภาพ (CHM) ศนูยเผยแพรขอมลู

ขาวสารความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศ (BCH) และมกีารเชือ่มโยงเครอืขาย
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กลยทุธ 1 คุมครององคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการ แผนปฏิบัติการ
1.1 อนรุกัษระบบนเิวศทางทะเลและชายฝง และระบบนเิวศเกาะ
1.2 คมุครองระบบนเิวศพืน้ทีช่มุน้ำ และสงเสรมิการใชประโยชน

อยางยัง่ยนื
1.3 เสรมิสรางความแขง็แกรงใหแกระบบพืน้ทีค่มุครอง
1.4 ฟนฟูระบบนิเวศเพื่อคืนธรรมชาติใหแกประเทศไทย แผนปฏิบัติการอนุรักษระบบ

นเิวศ
1.5 อนรุกัษคมุครองและปองกนัรกัษาระบบนเิวศปาไม
1.6 อนรุกัษและฟนฟตูนน้ำลำธาร
1.7 อนรุกัษปาชายเลนและฟนฟคูวามสมบรูณของสตัวน้ำ
1.8 คมุครองและฟนฟชูนดิพนัธเุฉพาะถิน่ และชนดิพนัธพุืน้เมอืง แผนปฏิบัติการคุมครอง

ทีถ่กูคกุคาม และฟนฟชูนดิพนัธุ
1.9 อนรุกัษและฟนฟปูระชากรสตัวปาหายากหรอืถกูคกุคามใน

พื้นที่คุมครอง
1.10 อนรุกัษความหลากหลายของเชือ้พนัธพุชื จลุนิทรยี แมลง แผนปฏิบัติการอนุรักษ

และไรศัตรูธรรมชาติ สายพนัธุ/เชือ้พนัธุ
1.11 ลดการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพทีเ่กีย่วของกบั

การผลติปศสุตัว
1.12 ดำเนนิงานตามกลยทุธทัว่โลกสำหรบัการอนรุกัษพชื แผนปฏบิตักิารกลยทุธทัว่โลก

(Global Strategy for Plant Conservation-GSPC) สำหรบัการอนรุกัษพชื (GSPC)

ผลผลิต
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงของประเทศ ไดรับการคุมครองอยางมี

ประสิทธิผล
พืน้ทีร่ะบบนเิวศธรรมชาตไิมลดลงและมคีวามหลากหลายชนดิของพชืสตัวเพิม่ขึน้
ชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคามไดรบัการคมุครองและฟนฟู

ตัวชี้วัด
คมุครองและรกัษาระบบนเิวศประเภทตางๆ ของประเทศไทยไวได ดงันี้

พืน้ทีป่าไมไมนอยกวารอยละ 33 และตองเปนพืน้ทีป่าอนรุกัษไมนอยกวารอยละ
18 ของพืน้ทีป่ระเทศ

พืน้ทีท่ะเลและชายฝงอยางนอยรอยละ 20 ของพืน้ทีน่านน้ำไทยไดรบัการประกาศ
เปนพื้นที่คุมครอง

แหลงหญาทะเลและพะยนูไดรบัการประกาศเปนพืน้ทีค่มุครองอยางนอย 1 แหง
พืน้ทีช่มุน้ำทีม่คีวามสำคญัระหวางประเทศไดรบัการขึน้ทะเบยีนเพิม่ขึน้อยางนอย

5 แหง
พืน้ทีป่าชายเลน 50,000 ไร

ชนดิพนัธทุีใ่กลสญูพนัธ/ุเฉพาะถิน่ อยางนอย 10 ชนดิ มจีำนวนประชากรเพิม่ขึน้และ
ไดรบัการคมุครองและฟนฟใูนแหลงทีอ่ยอูาศยัตามธรรมชาติ
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กลยทุธ 2 สนับสนุนการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

มาตรการ แผนปฏิบัติการ
2.1 สงเสรมิการพฒันาศกัยภาพทรพัยากรชวีภาพเพือ่การใช แผนปฏบิตักิารพฒันาและใช

ประโยชนเชงิพาณชิย ประโยชนความหลากหลายทาง
2.2  เสรมิสรางแรงจงูใจในการอนรุกัษและใชประโยชนความ ชวีภาพอยางยัง่ยนื

หลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื
2.3 พฒันาปาไมเพือ่เสรมิสรางเศรษฐกจิและพลงังานทดแทน
2.4  คมุครองและดำรงรกัษาความรทูีส่บืทอดตามธรรมเนยีม แผนปฏบิตักิารสงวนรกัษา

ประเพณซีึง่เกีย่วเนือ่งกบัการอนรุกัษและใชประโยชนความ ความรูที่สืบทอดตาม
หลากหลายทางชวีภาพ ธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วกบั

ความหลากหลายทางชวีภาพ
2.5 เอือ้อำนวยตอการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชนจาก แผนปฏบิตักิารเขาถงึและ

การใชประโยชนทรพัยากรชวีภาพอยางยตุธิรรมและเทาเทยีม การแบงปนผลประโยชน

ผลผลิต

ทรพัยากรชวีภาพไดรบัการสงเสรมิ/ฟนฟ ูเพ่ือการใชสอย เปนวตัถดุบิเปนแหลงพลงังาน
ทดแทน และการใชประโยชนเชงิพาณชิย

ทะเบียนแหงชาติวาดวยความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีหรือความรูพื้นบาน
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื

กลไก แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ หรือกฎหมาย ที่สนับสนุนการใชประโยชน
การเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน

ตัวชี้วัด

ทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพไดรบัการสงเสรมิ/ฟนฟเูพือ่การใชสอยเปนวตัถดุบิ
เปนแหลงพลงังานทดแทน และการใชประโยชนเชงิพาณชิย อยางนอย 10 แหลง

มีทะเบียนแหงชาติวาดวยความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีหรือความรู
พืน้บานทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื ภายในป
พ.ศ. 2555

มีกลไก แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ หรือกฎหมายที่สนับสนุนการใชประโยชน
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ไดรับการยอมรับ
และนำไปใชในทางปฏบิตัไิด อยางนอย 1 กลไก
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กลยทุธ 3 ลดการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการ แผนปฏิบัติการ
3.1 ลดการสญูเสยีระบบนเิวศและแหลงทีอ่ยอูาศยัตามธรรมชาติ แผนปฏิบัติการลดผลกระทบ

ทีเ่กดิจากผลกระทบจากโครงการพฒันา ตอความหลากหลายทางชวีภาพ
3.2 ควบคมุและลดผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพ

จากการทองเทีย่ว
3.3 ศกึษาการเปลีย่นแปลงองคประกอบความหลากหลายทาง แผนปฏิบัติการบรรเทา

ชวีภาพเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และ ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
วางมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง สภาพภมูอิากาศ
สภาพภมูอิากาศทีม่ตีอความหลากหลายทางชวีภาพ

3.4 ควบคมุการคกุคามจากชนดิพนัธตุางถิน่ทีร่กุราน แผนปฏิบัติการชนิดพันธุ
ตางถิน่ทีร่กุราน

3.5 ควบคมุดแูลมใิหเกดิผลกระทบทางลบตอความหลากหลาย แผนปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางชวีภาพจากการใชเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม ทางชวีภาพ

ผลผลิต

เครือ่งมอื/ กลไก และฐานขอมลูในการลดการคกุคามความหลากหลายทางชวีภาพ

ตัวชี้วัด

มแีนวทางปฏบิตัวิาดวยการวเิคราะหผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพ
มีนโยบายระยะยาวของประเทศไทยเกี่ยวกับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตอความหลากหลายทางชวีภาพ
มกีลไก เกณฑ กฎระเบยีบเพือ่ควบคมุ ดแูล กำจดัและตดิตามตรวจสอบชนดิพนัธุ

ตางถิน่ทีร่กุราน ซึง่ความหลากหลายทางชวีภาพ
มีกรอบการดำเนินงานแหงชาติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพที่สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในการใชประโยชน และควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศ
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กลยทุธ 4 สงเสรมิการวจิยั การฝกอบรม การใหการศกึษา
สรางความตระหนักและสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขาย
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการ แผนปฏิบัติการ
4.1 จดัทำนโยบายและแนวทางหรอืแผนงานการวจิยัความ

หลากหลายทางชวีภาพแหงชาติ
4.2 จดัหาทนุสนบัสนนุการวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพและ แผนปฏบิตักิารวจิยัและสำรวจ

การฝกอบรมอยางตอเนือ่ง ความหลากหลายทางชวีภาพ
4.3 ใหความสำคญัอนัดบัแรกแกการสำรวจความหลากหลายทาง

ชวีภาพ
4.4 สำรวจ วจิยั และรวบรวมขอมลูทางดานพนัธกุรรมของสิง่มชีวีติ
4.5 ดำเนนิงานตามการรเิริม่ทัว่โลกทางอนกุรมวธิาน (Global แผนปฏบิตักิารการรเิริม่ทัว่โลก

Taxonomy Initiative - GTI) ทางอนกุรมวธิาน (GTI)
4.6 ใชระบบการศกึษาทัง้ในและนอกระบบรวมทัง้การศกึษา

ตามอธัยาศยั สงเสรมิการใหการศกึษา และความรทูางดาน
ความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ใน/นอกหองเรยีน

4.7 สรางเครอืขายพนัธมติรความรวมมอืกบัภาคธรุกจิเอกชน
เพือ่ดำเนนิกจิกรรมตอเนือ่ง ในการปลกูฝงจติสำนกึ และ
กระตนุการมสีวนรวมในการอนรุกัษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื แผนปฏบิตักิารสงเสรมิความรู

4.8 สงเสรมิการดำเนนิงานรวมระหวางภาครฐั และองคกร ความตระหนกัเรือ่งความ
พฒันาเอกชนใหความรแูละสรางความตระหนกัเรือ่ง หลากหลายทางชวีภาพ
ความหลากหลายทางชวีภาพแกชมุชน

4.9 จดัการปาไมเพือ่การนนัทนาการและการศกึษาธรรมชาติ
4.10 จดัหาทนุสนบัสนนุองคกรพฒันาเอกชน สถาบนัการศกึษา

ในทองถิน่และชมุชน ในการดำเนนิกจิกรรมรณรงคสงเสรมิ
ความตระหนกั และเผยแพรความรเูรือ่งความหลากหลาย
ทางชวีภาพ

4.11 สงเสริมการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศเพื่อใหชุมชนทองถิ่น
และองคกรพฒันาเอกชนวางแผนการจดัการอนรุกัษและ
ใชประโยชนอยางยัง่ยนื

ผลผลิต

เครื่องมือ/กลไก ฐานขอมูล ในการสงเสริมดานการอนุรักษ วิจัยและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชวีภาพ

สงเสริมการวิจัย การฝกอบรม การใหการศึกษา สรางความตระหนักเพื่อลดอัตรา
การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ

ตัวชี้วัด

มีแนวทางเชิงปริมาณดานการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติอยางมี
ประสิทธิผล

มีและใชระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูและ
สรางความตระหนกัเกีย่วกบัการอนรุกัษ และใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื

มแีละใชฐานขอมลูทีเ่กีย่วของกบังานวจิยัดานความหลากหลายทางชวีภาพ เพ่ือสนบัสนนุ
การบรหิารโครงการดานการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ ภายในป พ.ศ. 2553

มกีารเชือ่มโยงเปนเครอืขายฐานขอมลูและอนกุรมวธิานอยางนอย 2 ระบบ
มโีครงการรณรงคเพือ่เสรมิสรางความตระหนกัโดยผานกจิกรรมและสือ่ตางๆ อยางนอย

10 โครงการ
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กลยทุธ 5 เสริมสรางสมรรถนะใหแกประเทศไทยในการดำเนินงานตาม
ความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการ แผนปฏิบัติการ
5.1 ตัง้คณะกรรมการความหลากหลายทางชวีภาพระดบัหนวยงาน

เพือ่ดแูลการดำเนนิงานใหสอดคลองกบัคณะกรรมการ แผนปฏบิตักิารเสรมิสราง
ระดับชาติ สมรรถนะอนวุตัการอนสุญัญา

5.2 สงเสรมิการดำเนนิงานตามอนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย วาดวยความหลากหลายทาง
ทางชวีภาพและการรวมพลงัระหวางอนสุญัญาทีเ่กีย่วกบั ชวีภาพ
ความหลากหลายทางชวีภาพ

5.3 ดำเนนิงานเพือ่บรรลคุวามสำเรจ็ตามเปาหมายความหลากหลาย แผนปฏิบัติการประเทศไทย
ทางชวีภาพป ค.ศ. 2010 มงุสเูปาหมายความหลากหลาย

ทางชวีภาพ ป ค.ศ. 2010
5.4 จดัตัง้กลไกการเผยแพรขอมลูขาวสารความหลากหลายทาง

ชวีภาพ (CHM) และดำรงรกัษาเครอืขายขอมลูขาวสารความ แผนปฏบิตักิารเผยแพร
หลากหลายทางชวีภาพ แลกเปลีย่นขอมลูขาวสาร

5.5 จดัตัง้และดำรงรกัษาศนูยเผยแพรขาวสารความปลอดภยัทาง ความหลากหลายทางชวีภาพ
ชวีภาพ (BCH)

5.6 สงเสรมิถายทอดเทคโนโลยแีละความรวมมอืทางเทคโนโลยี

ผลผลิต
เครือ่งมอื / กลไก ในการเสรมิสรางสมรรถนะใหแกประเทศในการดำเนนิงานตามความตกลง

ระหวางประเทศทีเ่กีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพ

ตัวชี้วัด
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพจัดตั้งคณะกรรมการความ

หลากหลายทางชวีภาพ
มรีายงานแสดงความสำเรจ็ของการดำเนนิงานของประเทศไทย เพือ่บรรลเุปาหมายความ

หลากหลายทางชวีภาพ ป ค.ศ. 2010
มกีลไกการเผยแพรขอมลูขาวสารความหลากหลายทางชวีภาพ (CHM) ศนูยเผยแพร

ขอมลูขาวสารความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศ (BCH) และมกีารเชือ่มโยงเครอืขาย

แผนการอนรุกัษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื

พ.ศ. 2551-2555
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กลยทุธ 1 คุมครององคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนปฏบิตักิารอนรุกัษระบบนเิวศ

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.1 อนรุกัษระบบนเิวศทางทะเลและ สนบัสนนุการดำเนนิงานการจดัการพืน้ทีท่างทะเล จัดทำมาตรการคุมครองเพิ่มเติมและกำหนด ทช. 2551-2555 40.00
ชายฝง และระบบนเิวศเกาะ และชายฝงแบบผสมผสานใหสำเรจ็ตามเปาประสงค เขตพืน้ทีอ่นรุกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง

การอนรุกัษตามโปรแกรมงานของอนสุญัญาวาดวย ดำเนนิการรวบรวมผลการวเิคราะหผลกระทบ ทช. 2551-2554 20.00
ความหลากหลายทางชวีภาพ โครงการพฒันาทีเ่กดิขึน้ในทะเลอนัดามนั และ

อาวไทย และจดัทำแผนทีร่ะบเุขตพืน้ทีท่ีม่คีวาม
หลากหลายทางชวีภาพสงู (biodiversity
important area-BIA) และพืน้ทีว่กิฤตทาง
ความหลากหลายทางชวีภาพ (biodiversity
hotspot) ในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร

ดำเนนิการวเิคราะหความสามารถในการรองรบั สพท. 2551-2554 22.00
(carrying capacity) การพฒันาตางๆ รวมถงึ ทช.
การทองเทีย่ว ของทะเลอนัดามนัและอาวไทย

จดัทำพืน้ทีส่าธติการฟนฟแูนวปะการงั ม.รามคำแหง 2552-2555 9.00
เพือ่ใชประโยชนการทองเทีย่วเชงินเิวศ

คมุครองความหลากหลายทางชวีภาพของเกาะ แบงเขตการใชประโยชนแนวปะการงั ทช. 2551-2552 72.00
ในนานน้ำไทยทีม่ปีระมาณ 700 เกาะ เกาะทีอ่ยนูอก เกาะราชา จงัหวดัภเูกต็
เขตพืน้ทีค่มุครองใหไดผลประมาณ 15% ของเกาะ ประกาศพืน้ทีท่างทะเลและชายฝงทีม่คีวาม สผ. 2552-2555 20.00
ทั้งหมดที่อยูนอกเขตพื้นที่คุมครอง หลากหลายทางชวีภาพสงู ใหเปนพืน้ทีค่มุครอง ทช.
เพิม่พืน้ทีค่มุครองทางทะเลและชายฝงและ สิง่แวดลอม ตาม พ.ร.บ. สงเสรมิและรกัษา

มาตรการดแูลใหมากขึน้อยางนอยใหไดพืน้ที ่20% คณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535
ของพืน้ทีน่านน้ำภายในเขตเศรษฐกจิจำเพาะของไทย จดัทำแผนยทุธศาสตรทะเลอนัดามนั และ ทช. 2551-2554 20.00
ในป ค.ศ. 2010 และ 25% ในป ค.ศ. 2012 แผนยทุธศาสตรอาวไทย เพือ่อนรุกัษและใช

ประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื
โดยทกุภาคสวนมสีวนรวม

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการอนุรักษระบบนิเวศ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

สงเสรมิและสนบัสนนุการมสีวนรวมของชมุชน สรางเครอืขายชมุชนเพือ่การเฝาระวงัการ ทช. อส. 2551-2554 5.00
ทองถิน่ในการอนรุกัษระบบนเิวศทางทะเลชายฝง ลกัลอบจบัสตัวน้ำและการทำประมงในพืน้ที่ กรมประมง อปท.
และเกาะ อนรุกัษ

บรหิารจดัการทรพัยากรดอนหอยหลอด ทช. อบต. 2552-2555 6.00
ดำเนนิกจิกรรมฟนฟบูรหิารทรพัยากรทางทะเล ทช. 2551-2554 53.69

บรเิวณลมุน้ำทาจนีและบางปะกง
บรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝง ทช. 2552-2555 30.00

พืน้ทีม่หาชยัฝงตะวนัออก
เสรมิสรางการมสีวนรวมของชมุชนเพือ่การ ทช. 2551-2554 20.00

อนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรทางทะเลและชายฝง
จดัทำฐานขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพและ พฒันาฐานขอมลูเพือ่ประกอบการวางนโยบาย ทช. 2551-2554 16.00

การดำเนนิงานของหนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ภาครฐั ทศิทางดำเนนิการและกจิกรรมตางๆ ทางทะเล
เอกชน และองคกรพฒันาเอกชน ในทะเลอนัดามนั และชายฝง
และอาวไทย และรวบรวมเพือ่เผยแพรในกลไกเผยแพร จัดทำระบบขอมูลการใชประโยชนที่ดินและ กรมที่ดิน 2551-2554 60.00
ขอมลูขาวสารความหลากหลายทางชวีภาพ (CHM) การถอืครองทีด่นิในพืน้ทีช่ายฝงทะเล อบต. ทช.

กรมพฒันาทีด่นิ
จดัทำระบบฐานขอมลูทรพัยากรและการใช ทช. 2551-2554 10.00

ประโยชนทรพัยากรทางทะเลฝงอนัดามนั

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการอนุรักษระบบนิเวศ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.2 คมุครองระบบนเิวศพืน้ทีช่มุน้ำ และ ดำเนนิงานตามพนัธกรณ ี โปรแกรมงาน ขอมติ ติดตามตรวจสอบสถานภาพพื้นที่ชุมน้ำที่มี สผ. 2551-2555 2.50
สงเสรมิการใชประโยชนอยางยัง่ยนื ของสมชัชาภาค ีและการรเิริม่ของอนสุญัญาวาดวย ความสำคญัระหวางประเทศหรอืแรมซาร ไซต

พืน้ทีช่มุน้ำ และอนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย ฟนฟูระบบพื้นที่ชุมน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน อส. 2553-2554 12.00
ทางชวีภาพ เพือ่สรางแหลงเรยีนรเูกีย่วกบัระบบนเิวศพืน้ทีช่มุน้ำ

- หนองเลง็ทราย หนองฮาง กวานพะเยา
  จงัหวดัพะเยา
- หนองกอมเกาะ  จงัหวดัหนองคาย
- เขตหามลาสตัวปาดนูลำพนั
  จงัหวดัมหาสารคาม
- เขตหามลาสตัวปาวดัไผลอม จงัหวดัปทมุธานี
- เขตหามลาสตัวปาวดัตาลเอน และพืน้ทีช่มุน้ำ
  ทงุมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
- เขตหามลาสตัวปาหนองแวง จงัหวดัชยัภมูิ
- เขตหามลาสตัวปาหนองหวัคู
  จงัหวดัหนองบวัลำภู
- เขตหามลาสตัวปาทะเลสาบ จงัหวดัสงขลา
จัดตั้งเครือขายพื้นที่ชุมน้ำระดับชาติ สผ. 2551-2555 2.50

นำเสนอใหพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญเปน เสนอพืน้ทีช่มุน้ำทีม่คีวามสำคญัระดบันานาชาติ สผ. 2551-2555 2.50
แรมซารไซต (Ramsar site) และจดัทำแผนการจดัการ และระดับชาติขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ำที่มี
อยางมสีวนรวม กำหนดเขตอนรุกัษ/เขตการใช ความสำคญัระหวางประเทศ (แรมซารไซต)
ประโยชน พรอมทัง้จดัตัง้คณะกรรมการกำกบัดแูล อยางนอยปละ 3 แหง
การบรหิารจดัการแรมซารไซต เฉพาะแหง จดัทำแผนการอนรุกัษและใชประโยชนสำหรบั สผ. 2551-2555 100.00

พืน้ทีช่มุน้ำทีม่คีวามสำคญัระหวางประเทศอยาง อส.
ยัง่ยนื โดยมกีารแบงเขตการใชประโยชนพืน้ที่ อปท.
เปนเขตพฒันา เขตอนรุกัษ พรอมทัง้กำหนด
แนวกนัชนพืน้ที ่และกจิกรรมทีส่ามารถกระทำได
และหามกระทำในพืน้ที ่ปละ 2 แหง

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการอนุรักษระบบนิเวศ



⌫  

13

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

จัดทำผังเมืองรวม/ผังเมืองเฉพาะเพื่อกำหนด ยธ. 2551-2555 100.00
ใหพื้นที่ชุมน้ำธรรมชาติเปนพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่
อนรุกัษ

สำรวจพืน้ทีช่มุน้ำเพิม่เตมิทัง้ทางกายภาพและ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อคุมครอง สผ. อส. ทช. 2551-2555 2.00
ชวีภาพ และสงัคมเศรษฐกจิเพือ่ทบทวน และปรบัปรงุ พื้นที่ชุมน้ำอยางมีประสิทธิผล กรมประมง
ทะเบียนพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทย ศกึษาผลกระทบของการจดัการทรพัยากร กรมประมง 2552-2554 12.00
และทบทวนแกไข เพือ่เปลีย่นแปลงกฎหมายทีเ่กีย่วของ ธรรมชาต ิการใชพืน้ทีต่อระบบนเิวศและความ มหิดล
เพือ่ใหสามารถคมุครองพืน้ทีช่มุน้ำ ไดอยางมี หลากหลายทางชวีภาพและการใชประโยชนจาก จังหวัด
ประสิทธิผล ทรพัยากรชวีภาพในพืน้ทีช่มุน้ำบงึบอระเพด็

ปรับปรุงและจัดทำขอมูลพื้นที่ชุมน้ำเพื่อ กรมพฒันาทีด่นิ 2551-2555 37.50
ทบทวนและปรับปรุงทะเบียนพื้นที่ชุมน้ำที่มี
ความสำคญัระหวางประเทศ โดยใชภาพถาย
ออรโธสรีวมกบัภาพถายทางดาวเทยีม

สำรวจสถานภาพความหลากหลายทางชวีภาพ สผ. 2552-2554 20.00
ในพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
แมน้ำสาละวนิและทีร่าบลมุแมน้ำยม

ศกึษาประชากรนกอพยพในพืน้ทีช่มุน้ำทีอ่ยู อส. 2553-2555 18.00
ในพืน้ทีอ่นรุกัษ

ศกึษาชนดิและประชากรนกน้ำและนกอพยพ อส. 2553 -2555 20.00
ในพืน้ทีช่มุน้ำทีม่คีวามสำคญัเรงดวนในการศกึษา

- เขตหามลาสตัวปาเขือ่นปาสกั
- พืน้ทีช่มุน้ำทีเ่ปนเกาะตางๆ ในภาคใต
- พืน้ทีช่มุน้ำลมุแมน้ำมลู
- พืน้ทีช่มุน้ำลมุแมน้ำโขงตอนลาง
- พืน้ทีช่มุน้ำทีร่าบลมุภาคกลางตอนลาง
- พืน้ทีช่มุน้ำแมน้ำยม
- พืน้ทีช่มุน้ำปากแมน้ำเวฬ ุและอาวคงุกระเบน

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการอนุรักษระบบนิเวศ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

สำรวจสถานภาพพืน้ทีพ่รใุนประเทศไทย สผ. 2551 5.00
ทบทวนสถานภาพพื้นที่ชุมน้ำทั่วประเทศ สผ. อส. ทช. 2552 -2554 30.00

ทน. อปท.
ศกึษาผลกระทบของสภาวะโลกรอนตอ อส. 2553-2555 25.00

การเปลีย่นแปลงระบบนเิวศพืน้ทีช่มุน้ำ การ
เปลีย่นแปลงประชากรและการสรางรงัวางไข
ของนกน้ำในประเทศไทยในพื้นที่ชุมน้ำ

ประเมนิสถานภาพทางประชากรและการ อส. 2552-2555 3.00
แพรกระจายของนกน้ำขนาดใหญในพืน้ทีช่มุน้ำ
ของประเทศไทยเพือ่กำหนดกรอบดานการอนรุกัษ
และฟนฟปูระชากร

สำรวจและจัดทำทะเบียนพื้นที่ชุมน้ำที่มี ทน. 2551-2553 50.00
ความสำคญัระดบัทองถิน่ ประเภทหนอง บงึ
พร ุในแตละลมุน้ำ

ตดิตามตรวจสอบสถานภาพและจดัทำ อปท. 2551-2555 100.00
ขอบเขตพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับทองถิ่น
ทั่วประเทศ

ผสานการดำเนนิกจิกรรมของหนวยงานองคกร จดัตัง้และประชมุคณะกรรมการ/อนกุรรมการ/ อส. 2551-2555 2.00
พฒันาเอกชน และชมุชนทีเ่กีย่วของกบัพืน้ทีช่มุน้ำ คณะทำงานการจดัการพืน้ทีช่มุน้ำในหนวยงาน ทช.
เขาดวยกนั เพือ่ผลกัดนัใหสามารถลดการสญูเสยี ทีเ่กีย่วของ ไดแก อส. ทช. ทน. จงัหวดัทีเ่ปน ทน.
ระบบนเิวศพืน้ทีช่มุน้ำลงอยางมนียัสำคญั ที่ตั้งของพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระหวาง จังหวัด
ภายในป พ.ศ. 2553 ประเทศ

จดัประชมุทางวชิาการเพือ่นำเสนอผลงาน/ สผ . 2551-2554 2.00
ผลการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วของกบัพืน้ทีช่มุน้ำ สถาบนัการศกึษา

จดัทำฐานขอมลูองคกรพฒันาเอกชน สผ. 2551 0.20
ทีด่ำเนนิงานเกีย่วกบัพืน้ทีช่มุน้ำ

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการอนุรักษระบบนิเวศ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางองคกร สผ. 2551-2555 2.50
พฒันาเอกชนเพือ่เสนอผลการดำเนนิงาน สส.
ทีเ่กีย่วของกบัพืน้ทีช่มุน้ำตลอดจนการแลกเปลีย่น
ปญหาและประสบการณในการทำงาน

อนุรักษปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมน้ำที่มี ทน. 2552-2555 50.00
ความสำคญัระดบัทองถิน่ประเภท  หนอง บงึ
และ พรุ

ปรับปรุงและฟนฟูแหลงธรรมชาติประเภท ทน. 2551-2555 30.00
หวย คลอง ลำธาร

1.3 เสรมิสรางความแขง็แกรงใหแกระบบ พฒันาการมสีวนรวมเพือ่การจดัการอทุยานแหงชาต/ิ
พื้นที่คุมครอง เขตรกัษาพนัธสุตัวปาอยางยัง่ยนืในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ

ในการดำเนินงานโดยจัดใหมีระบบหรือชองทางการมี
สวนรวมของชมุชน ประชาชน หรอืผมูสีวนไดสวนเสยี            ( การดำเนนิงานประจำ ) อส. 2551-2555 (งบ
ในการรบัฟงความคดิเหน็ เพือ่นำมาจดัทำแผนงาน ดำเนินงาน)
กำหนดมาตรการ ในการบรหิารจดัการอทุยานแหงชาต/ิ
เขตรกัษาพนัธสุตัวปา
จดัทำคมูอืและแนวทางในการสำรวจทรพัยากรทาง            ( การดำเนนิงานประจำ ) อส. 2551-2555 (งบ

ชีวภาพในดานตางๆ ดำเนินงาน)
จดัหาเครือ่งมอื อปุกรณ เทคโนโลย ีในการสำรวจ

ทรพัยากรทางชวีภาพในดานตางๆ จดัทำฐานขอมลู
ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบเครอืขาย            ( การดำเนนิงานประจำ ) อส. 2551-2555 (งบ
เชือ่มโยงในการแลกเปลีย่นฐานขอมลูทรพัยากรความ ดำเนินงาน)
หลากหลายทางชวีภาพ
พฒันาองคความรเูพือ่ถายทอดขอมลูขาวสาร

เทคโนโลย ีดานความหลากหลายทางชวีภาพใหแก            ( การดำเนนิงานประจำ ) อส. 2551-2555 (งบ
หนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนโดยทัว่ไป ดำเนินงาน)
ผานสือ่ตางๆ ทีเ่หมาะสม

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการอนุรักษระบบนิเวศ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการอนุรักษระบบนิเวศ

ฝกอบรมตามความชำนาญทีต่องการเพือ่พฒันา
บคุลากรตามกลมุงานและหนาที ่และสงบคุลากร            ( การดำเนนิงานประจำ ) อส. 2551-2555 (งบ
ไปศกึษา ฝกอบรม ดงูาน เพือ่เพิม่พนูความรเูกีย่วกบั ดำเนินงาน)
ความหลากหลายทางชวีภาพในดานตางๆ ทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ

1.4 ฟนฟูระบบนิเวศเพื่อคืนธรรมชาติ วเิคราะหขอมลูและแผนทีพ่ืน้ทีป่าไมรายจงัหวดั จดัทำฐานขอมลูและแผนทีป่าไมรายจงัหวดั กรมปาไม 2551-2555 5.00
ใหแกประเทศไทย เพือ่กำหนดนโยบายและเปาหมายการปลกูตนไม/ กำหนดเปาหมายการปลกูปา/ปลกูตนไม จังหวัด

ปลูกปาทั่วประเทศ ทั่วประเทศ ททท.
ดำเนนิโครงการ greening Thailand เพือ่สงเสรมิ ปลกูปาหลากส ีเขยีวขจทีัว่ประเทศ กรมปาไม 2551-2555 150.00

การปลกูตนไม/ปลกูปาทัว่ประเทศ โดยกระตนุการ อส. ทช.
มสีวนรวมของจงัหวดัและชมุชนทองถิน่ และสราง อนรุกัษตนไมเพือ่สิง่แวดลอมใน อส. 2551-2555 50.00
บรรยากาศการแขงขนัเพือ่รบัรางวลัระหวางจงัหวดั ระบบนิเวศเมือง
และระหวางชมุชน
สงเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษปาวฒันธรรม สงเสรมิและสนบัสนนุใหชมุชนดแูลรกัษา

ทุกประเภทในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ ความหลากหลายทางชวีภาพในปาหวัไรปลายนา กรมปาไม
ปาใชสอย ปาชา ปารมิน้ำ ปาแหงการเกดิ และ อส. 2551-2555 200.00
ปาอันที่เปนปาวัฒนธรรม สส.

สงเสรมิการมสีวนรวมของชมุชนในการบรหิาร อปท.
จดัการความหลากหลายทางชวีภาพของกรมปาไม

สงเสรมิและสนบัสนนุการจดัการปาไมในเมอืง เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว/สวนปา/สวนสาธารณะ อปท. 2551-2555 500.00
Urban forestry เพือ่การปลกูตนไมทีเ่หมาะสมกบั ในเขตเมือง
สิง่แวดลอมในเขตเมอืง และการมสีวนรวมของ หนึง่ตำบล หนึง่สวนสาธารณะ อบต. 2551-2554 140.00
ชมุชนเมอืงในการอนรุกัษสิง่แวดลอม
สงเสรมิการดำเนนิโครงการนเิวศนคร (ecological สนับสนุนใหในเมืองหลักทั่วประเทศเปน กรมปาไม 2551-2555 500.00

cities) ซึง่เนนอนรุกัษสภาพธรรมชาตเิดมิและการ นิเวศนคร สส. อปท.
มสีวนสาธารณะในเมอืง จังหวัด
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 1

เพิม่พนูคณุคาใหแกทศันยีภาพของแหลงทองเทีย่ว จดัทำโครงการ”เกบ็เมอืงไทยใหสวยงาม” สพท. 2551-2555 300.00
โดยปลูกตนไมที่ใหสีสันดึงดูดความสนใจ

1.5 อนรุกัษคมุครองและปองกนัรกัษา เพิม่ประสทิธภิาพการปองกนัรกัษาปาและปองกนั ใชเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามการ
ระบบนิเวศปาไม ไฟปาเชงิรกุโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสำรวจ เปลีย่นแปลงสภาพปาทกุ 6 เดอืน

ประเมนิสถานภาพ ตรวจสอบตดิตามการเปลีย่นแปลง พฒันากลไกกระบวนการในการปองกนัรกัษาปา กรมปาไม
สภาพปาทกุ 6 เดอืน พรอมทัง้สรางเครอืขายความ สรางเครอืขายปองกนัรกัษาปา อส. 2551-2555 50.00
รวมมอื ตรวจสอบสทิธคิรอบครองในพืน้ทีป่าไม ตรวจสอบขอเทจ็จรงิและความถกูตองในการ ทช.
และจดัทำระบบฐานขอมลู ครอบครองในพื้นที่ปาไมและจัดทำระบบ

ฐานขอมลู
พฒันาสมรรถนะของบคุลากร และเพิม่ประสทิธภิาพ พฒันาองคความรขูองเจาหนาทีแ่ละกลมุ

การบงัคบัใชกฎหมาย โดยอบรมบคุลากรทีเ่กีย่วของ เปาหมายในการใชกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัิ
ใหมคีวามรคูวามเขาใจและสามารถใชกฎหมายระเบยีบ อส. 2551-2555 20.00
ปฏบิตั ิหลกัการทางรฐัศาสตรและสงัคมศาสตรใน กรมปาไม
กระบวนการปองกนัและปราบปรามการฝาฝนกฎหมาย
วาดวยปาไม
พฒันากระบวนการและกลไกในการผลกัดนั สรางกระบวนการและกลไกผลกัดนัการ

การดำเนนิคดเีกีย่วกบัปาไมอยางเปนระบบโดยจดัตัง้ ดำเนนิคดเีกีย่วกบัปาไม
เครอืขายความรวมมอืในการหาหลกัฐานการสบืสวน พฒันาเครอืขายความรวมมอืในการหาหลกัฐาน อส. 2551-2555 20.00
สอบสวน และการดำเนนิการทางศาล (ปาไม- การสบืสวน สอบสวนและการดำเนนิการทาง กรมปาไม
ฝายปกครอง-ฝายความมัน่คง-ฝายยตุธิรรม) การศาล ระหวางฝายปาไม ฝายปกครอง ฝาย

ความมัน่คง ฝายยตุธิรรม
สรางความตระหนกั ปลกูจติสำนกึและสงเสรมิการ พฒันารปูแบบ วธิกีาร และจดักจิกรรม อส. สส. 2551-2555 20.00

มีสวนรวมของประชาชนทุกระดับโดยประชาสัมพันธ ประชาสมัพนัธเชงิรกุ กรมปาไม
เชงิรกุกบักลมุเปาหมายระดบัพืน้ทีแ่ละในภาพรวม สงเสรมิและสนบัสนนุการดำเนนิงานกจิกรรม
และใชกจิกรรมอนรุกัษทรพัยากรปาไม และใชระบบ อนรุกัษทรพัยากรปาไมตลอดจนพฒันาระบบ อส. 2551-2555 25.00
แรงจงูใจ เชน เงนิรางวลัหรอืประกาศเกยีรตคิณุ ตอบแทนและแรงจูงใจ กรมปาไม
เปนตน

แผนปฏิบัติการอนุรักษระบบนิเวศ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
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ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ศกึษาและกำหนดแนวทางการนำมาตรการทาง กำหนดแนวทางการนำมาตรการทางสงัคม อส. 2552-2554 15.00
สงัคม มาตรการทางภาษแีละอืน่ๆ มาใชอยางเปน มาตรการทางภาษ ีและอืน่ๆมาใชอยางเปน
รูปธรรม รูปธรรม

1.6 อนรุกัษและฟนฟตูนน้ำลำธาร ปรบัปรงุการจำแนกชัน้คณุภาพน้ำใหเหมาะสมกบั ปรบัปรงุการจำแนกชัน้คณุภาพลมุน้ำ กรมปาไม 2552-2554 10.00
ศกัยภาพและสภาพขอเทจ็จรงิในปจจบุนั ภายใต อส.
หลกัการจดัการ Biosphere reserve โดยเรงรดัการ สผ.
สำรวจและปรบัปรงุการจำแนกชัน้คณุภาพลมุน้ำและ
ผลกัดนัใหมผีลในทางกฎหมาย หรอืในทางการบรหิาร
รองรบัภายใน 1 ป
จดัระบบการจดัการและการใชประโยชนทีเ่กือ้กลู กำหนดหลกัเกณฑ แนวทางการจดัการและ กรมปาไม 2551-2555 15.00

กบัการอนรุกัษตนน้ำถงึปลายน้ำ เพือ่กำหนดหลกัเกณฑ เงือ่นไขการใชประโยชนใหเหมาะสมและสอดคลอง อส.
แนวทางการจดัการและเงือ่นไข การใชประโยชนให กบัศกัยภาพพืน้ที ่สภาพเศรษฐกจิ สงัคม ศาสนา
เหมาะสม เพือ่สรางกระบวนการยอมรบัและจดัทำ และวฒันธรรม
ขอตกลงการปฏบิตัแิละกำกบัควบคมุการเพิม่ขึน้ของ สรางกระบวนการยอมรบัและจดัทำขอตกลง กรมปาไม 2551-2555 10.00
ประชากร การขยายตวัของชมุชน การพฒันาและ ในพืน้ทีค่วบคกูบัการใหความรู อส.
ดำเนนิกจิกรรม เพือ่ไมสงผลกระทบตอระบบนเิวศ ควบคมุการขยายตวัของชมุชน การพฒันา กรมปาไม 2551-2555 10.00
ของพื้นที่ตนน้ำ และกจิกรรมตางๆ เพ่ือปองกนัผลกระทบตอ สผ.

ระบบนิเวศ อส.
ฟนฟแูละอนรุกัษพืน้ทีต่นน้ำโดยกระบวนการมี เสรมิสรางความเขมแขง็และสนบัสนนุ อส. 2551-2555 20.00

สวนรวมโดยเรงรดัการฟนฟพูืน้ทีต่นน้ำทีเ่สือ่มโทรม การสรางเครอืขายอนรุกัษตนน้ำทีเ่ชือ่มโยงกบั กรมปาไม
ใหกลบัคนืความสมบรูณโดยดำเนนิการตามแนว เครอืขายการจดัการลมุน้ำและลมุน้ำสาขา ทน.
พระราชดำร ิและเสรมิความเขมแขง็และสนบัสนนุ
การสรางเครอืขายอนรุกัษตนน้ำทีเ่ชือ่มโยงกบั
เครอืขายการจดัการลมุน้ำหลกัและลมุน้ำสาขา
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1.7 อนรุกัษปาชายเลนและฟนฟคูวาม จดัทำแผนผงัการจดัการพืน้ที ่และสราง ปลกูปาชายเลนถาวรเฉลมิพระเกยีรติ ทช. 2551 241.98
สมบรูณของสตัวน้ำ กระบวนการยอมรบัของชมุชน โดยประเมนิ สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ

สถานภาพ/ศกัยภาพพืน้ทีป่าชายเลน-ชายฝง-ทะเล จดัการ อนรุกัษ และฟนฟทูรพัยากรทางทะเล ทช. 2551-2554 348.42
และศกึษาวเิคราะหผลกระทบใหครอบคลมุทกุมติิ จดัสรางแหลงทีอ่ยอูาศยัสตัวทะเล กรมประมง 2551-2555 300.00
เพือ่ออกแบบวางแผนผงัการจดัการพืน้ทีใ่หเหมาะสม
และสรางกระบวนการยอมรบัของชมุชนและสาธารณชน
สงเสรมิและสรางระบบแรงจงูใจใหเอกชนและ สนบัสนนุใหชมุชนกำหนด กฎ ระเบยีบ ทช. 2552-2555 20.00

ชมุชนมสีวนรวมสรางปาชายเลนเพือ่ประโยชนทัง้ใน การอนรุกัษ ฟนฟ ูและการใชประโยชนปาชายเลน
ดานเศรษฐกจิ และดานสิง่แวดลอม โดยสงเสรมิการ
ปลกูปาชายเลนทัง้ในพืน้ทีเ่อกชนและพืน้ทีร่ฐั สงเสรมิ
การฟนฟแูละใชประโยชนปาชายเลนแบบผสมผสาน
ควบคกูบัการเพาะเลีย้งสตัวน้ำและการทำประมงชายฝง
รวมทั้งปลูกเพื่อเปนพลังงานทดแทนโดยจัดการ
ปาชายเลน ดวยวนวฒันวธิี

กลยทุธ 1

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)
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แผนปฏิบัติการคุมครองและฟนฟูชนิดพันธุ

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.8 คมุครองและฟนฟชูนดิพนัธเุฉพาะถิน่ ศกึษาวจิยั ถิน่ทีอ่ยอูาศยั การแพรกระจาย และ ศกึษาวจิยันเิวศวทิยาของสตัวมกีระดกูสนัหลงั อส. 2552-2555 15.00
และชนดิพนัธพุืน้เมอืงทีถ่กูคกุคาม จำนวนประชากรของชนิดพันธุพื้นเมืองในทะเบียน ทีใ่กลสญูพนัธุ อพวช.

รายชือ่ ชนดิพนัธเุฉพาะถิน่ ชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคาม ศกึษาความเปนไปไดในการใชเทคโนโลยี ทช. 2552-2553 5.00
ของประเทศไทย (Red Data of Thailand) และจดัทำ ทีเ่หมาะสมในการลดอตัราการตายของพะยนู
ลำดบัความสำคญั สำหรบัการคมุครองและฟนฟู จากการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ

อนรุกัษและฟนฟสูตัวน้ำเฉพาะถิน่/หายาก/ กรมประมง 2551-2555 200.00
ใกลสญูพนัธุ

ตดิตามศกึษาประชากรและการอพยพของนก อส. 2552-2555 20.00
ในประเทศไทย

สำรวจสถานภาพและการกระจายของชนดิพนัธุ กรมประมง 2551-2555 20.00
สตัวน้ำจดืเฉพาะถิน่/หายาก/ใกลสญูพนัธุ

สงเสรมิการมสีวนรวมของชมุชนในการอนรุกัษ จฬ. 2552-2554 15.00
และฟนความหลากหลายทางชวีภาพทีถ่กูคกุคาม
และใกลสญูพนัธใุนระดบัพืน้ที่

จดัทำมาตรการและแผนการคมุครอง และฟนฟู จดัทำแผนยทุธศาสตรการบรหิารจดัการ ทช. 2552 5.00
ชนดิพนัธพุืน้เมอืง ตลอดจนแหลงทีอ่ยอูาศยัดงักลาว เตาทะเลแหงชาติ
โดยใหลำดับความสำคัญกับชนิดพันธุที่มีแนวโนม จดัทำมาตรการคมุครองสตัว/พชื ในทะเบยีน สผ. 2551-2555 3.00
จะสญูพนัธมุากทีส่ดุกอน และจดัประชมุหารอื รายชือ่ทีถ่กูคกุคามของประเทศไทย (Red data
ผเูกีย่วของ ทัง้ภาครฐัและองคกรพฒันาเอกชน เพือ่ of Thailand)
ใหความเห็นในการแกไขปรับปรุงงานขางตน ประเมนิสถานภาพประชากรสตัวปาหายาก อส. 2551-2555 15.00

ใกลสญูพนัธใุนประเทศไทยเพือ่กำหนดกรอบ
การจดัการดานการอนรุกัษและฟนฟปูระชากร

ศกึษาสถานภาพและจดัทำมาตรการคมุครอง อส. 2552-2553 7.00
ประชากรเสอืโครงในประเทศไทย

กลยทุธ 1
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ปรบัปรงุทบทวนกฎระเบยีบวธิกีารทีเ่กีย่วของ สผ. อส. ทช. 2551-2553 2.00
กับพื้นที่คุมครองใหสามารถคุมครองชนิดพันธุ กรมประมง
หายาก ชนดิพนัธเุฉพาะถิน่ หรอืชนดิพนัธทุี่
ใกลสญูพนัธอุยางมปีระสทิธภิาพ

คมุครองแหลงชนดิพนัธสุตัวน้ำหายากและ กรมประมง 2551-2555 10.00
ใกลสญูพนัธโุดยชมุชนมสีวนรวม

จดัทำแผนการจดัการเขตสงวนพนัธสุตัวน้ำ กรมประมง 2551-2555 10.00
จัดทำแนวทาง/คูมือปฏิบัติการสำหรับผูปฏิบัติ จัดทำคูมือทะเบียนรายชื่อชนิดพันธุที่ สผ. 2551-2555 5.00

ในภาคสนามเพือ่ใหสามารถดำเนนิการคมุครองและ ถกูคกุคาม พชื/สตัวมกีระดกูสนัหลงั/แมลง/
ฟนฟชูนดิพนัธพุืน้เมอืง และแหลงทีอ่ยอูาศยัดงักลาวได สตัวไมมกีระดกูสนัหลงัอืน่

จดัทำคมูอืชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคาม (Red data) สผ. 2551-2555 5.00
สำหรับผูปฏิบัติการในพื้นที่

จดัการสงเสรมิและสนบัสนนุโดยการเผยแพรและ จัดฝกอบรมการคุมครองและฟนฟูชนิดพันธุ อส. 2551-2555 5.00
ประชาสมัพนัธ ตลอดจนฝกอบรมใหความรแูกชมุชน แกชุมชนทองถิ่น
ทองถิน่และผเูกีย่วของ และจดัตัง้เครอืขายเพือ่ดแูล จดัทำเครอืขายเฝาระวงัการลกัลอบเขา/ อส. 2551-2555 5.00
คมุครองและฟนฟชูนดิพนัธพุืน้เมอืง ดงักลาว เกบ็เกีย่วชนดิพนัธทุีค่กุคาม

สรางศนูยชวยชวีติสตัวทะเลหายาก ทช. 2554-2555 100.00
ศกึษารวบรวมขอมลู จดัสถานภาพของสตัวมี รวบรวมขอมลูเพิม่เตมิและจดัสถานภาพสตัว สผ. 2551-2555 10.00

กระดกูสนัหลงัในกลมุทีย่งัมขีอมลูไมเพยีงพอ และ มกีระดกูสนัหลงัทีม่ขีอมลูไมเพยีงพอ (Data
กลมุทีไ่มไดรบัการประเมนิ Deficient-DD) และกลมุทีไ่มไดรบัการประเมนิ
จดัสถานภาพในสตัวกลมุไมมกีระดกูสนัหลงั จดัทำสถานภาพกลมุสตัวไมมกีระดกูสนัหลงั สผ. 2551-2555 65.00

ของประเทศไทย
จดัสถานภาพชนดิพนัธพุชืพืน้เมอืงทีถ่กูคกุคาม จดัสถานภาพพชืพืน้เมอืงทีถ่กูคกุคามเพิม่เตมิ สผ. 2551-2555 5.00

เพิ่มเติม หอพรรณไม
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กลยทุธ 1

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.9 อนรุกัษและฟนฟปูระชากรสตัวปา สำรวจการแพรกระจายความชกุชมุ และประชากร ศกึษาเสอืโครงในผนืปามรดกโลก อส. 2551-2555 1.020
หายากหรอืถกูคกุคามในพืน้ทีค่มุครอง ของสตัวปา และสตัวน้ำ ชนดิทีห่ายากหรอืถกูคกุคาม หวยขาแขง-ทุงใหญนเรศวร

และชนิดพันธุที่มีความสำคัญในระบบนิเวศในพื้นที่
คุมครองในประเทศไทย
จดัทำรายการประเมนิลำดบัความสำคญัของชนดิพนัธุ จัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุที่ตอง อส. ทช. 2552-2555 5.00

ที่ตองอนุรักษและฟนฟูพรอมทั้งแนวทางปฏิบัติ อนรุกัษและฟนฟใูนพืน้ทีค่มุครอง กรมประมง
จัดทำแนวทางปฏิบัติการอนุรักษ

ดำเนนิโครงการฟนฟปูระชากรสตัวปาตามลำดบั เพาะขยายพนัธสุตัวปาหายาก องคการสวนสตัว 2551-2555 50.00
ดงักลาว ปละ 10  ชนดิ นำละมัง่ เนือ้ทราย นกกระเรยีน องคการสวนสตัว 2551-2555 50.00

กลบัสธูรรมชาติ อส.
สถาบนัการศกึษา
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แผนปฏบิตักิารอนรุกัษสายพนัธ/ุเชือ้พนัธุ

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.10 อนรุกัษความหลากหลายของ สำรวจ รวบรวมและศกึษาเชือ้พนัธกุรรมไมปา สำรวจ รวบรวมและศกึษาเชือ้พนัธกุรรมไมปา กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 30.00
เชือ้พนัธพุชื จลุนิทรยี แมลง และไร พชืกลมุทีส่ำคญั จากแหลงพนัธกุรรมตางๆ พชืกลมุไมผลทีส่ำคญั ไมปา กลมุไมดอก กรมการขาว
ศัตรูธรรมชาติ ไมประดบั กลมุพชืสวนอตุสาหกรรม กลมุไมดอก

ไมประดบัทัว่ไป และกลมุผกั ทีม่ศีกัยภาพในการ
แขงขนั จากแหลงพนัธกุรรมทองถิน่ (on farm)
และสภาพถิน่เดมิ (in situ)

สำรวจรวบรวมและศกึษาแมลงและไรทีเ่ปนศตัรู สำรวจรวบรวมแมลงและไรทีเ่ปนตวัห้ำ และ กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 20.00
ธรรมชาตริวบรวมขอมลูอนรุกัษแหลงทีอ่ยอูาศยัเพือ่ ตวัเบยีนในแหลงธรรมชาต ิรวมรวมขอมลู และ กรมการขาว
การใชประโยชนในอนาคต อนรุกัษแหลงทีอ่ยอูาศยั เพือ่การใชประโยชน

ในอนาคต
อนรุกัษเชือ้พนัธพุชื โดยพฒันาเทคโนโลยกีาร พฒันาเทคโนโลยกีารเกบ็รกัษาเชือ้พนัธกุรรม กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 20.00

เกบ็รกัษาและจำแนกลกัษณะโดยสณัฐานวทิยา พชืสวน พชืสมนุไพร พชืหายาก พชืไร ขาว กรมการขาว
จลุนิทรยี เหด็และศตัรธูรรมชาต ิในธนาคาร
เชือ้พนัธพุชื (genebank) และในสภาพปลอดเชือ้
และในสภาพเยอืกแขง็

จำแนกลกัษณะและประเมนิคณุคาเชือ้ กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 35.00
พนัธกุรรม โดยสณัฐานวทิยาของพชืกลมุไมผล กรมการขาว
สำคญั พชืกลมุไมดอกไมประดบัทีม่ศีกัยภาพ
ในการแขงขนั พชืกลมุไมผลตางประเทศ พชืสวน
อตุสาหกรรม พชืกลมุไมประดบัไมดอก พชืกลมุผกั
พชืสมนุไพรทีห่ายาก พชืไร กลวยไมปา ขาว
ยางพารา พชืพืน้เมอืงทัว่ไป และพชืพนัธใุหม
เพือ่การคมุครองพนัธพุชื เหด็ในแปลง รวบรวม
พนัธ ุ(ex-situ) และในสภาพถิน่เดมิ (in-situ)

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการอนุรักษสายพันธุ/เชื้อพันธุ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

เกบ็รกัษาพชื ตวัอยางโรคพชื แมลง ไร กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 12.00
สตัวศตัรพูชื และศตัรพูชื ในพพิธิภณัฑ กรมการขาว

อนรุกัษพนัธกุรรมจลุนิทรยีโดยพฒันาเทคโนโลยี เครอืขายเกบ็รกัษาสายพนัธจุลุนิทรยี ศช.  วว. 2551-2555 20.00
การเกบ็รกัษาและจำแนกลกัษณะโดยเทคโนโลยี แหงประเทศไทย กรมวชิาการเกษตร
ดีเอ็นเอ กรมวทิยาศาสตร

การแพทย
1.11 ลดการสญูเสยีความหลากหลายทาง อนรุกัษและจดัทำฐานขอมลูความหลากหลายของ เกบ็รวบรวม อนรุกัษ และจดัทำฐานขอมลู กรมวทิยาศาตร 2551-2555 5.00
ชวีภาพทีเ่กีย่วของกบัการผลติปศสุตัว เชื้อพันธุจุลินทรียกอโรค เชื้อพันธุจุลินทรียกอโรค การแพทย

ประเมนิสถานภาพการใชประโยชนของสายพนัธุ อนรุกัษและพฒันาสตัวพนัธพุืน้เมอืงและ กรมปศสุตัว 2551-2555 15.00
สตัวในการผลติปศสุตัว เพือ่รวบรวมขอมลูและ สตัวใกลสญูพนัธโุดยวทิยาการผสมเทยีมและ มหาวทิยาลยั
ศกัยภาพ ของชนดิพนัธสุตัวทีม่อียใูนประเทศไทย เทคโนโลยชีวีภาพ
และใชเปนฐานในการพฒันาปรบัปรงุการผลติสตัว อนรุกัษและพฒันาสตัวปกพืน้เมอืง กรมปศสุตัว 2551-2555 5.00
ในอนาคต อนรุกัษและพฒันาสกุรพืน้เมอืง กรมปศสุตัว 2551-2555 15.00
ใชแนวทางเชงินเิวศในการผลติปศสุตัวใหเกดิ อนรุกัษและพฒันาโค - กระบอืพืน้เมอืง กรมปศสุตัว 2551-2555 15.00

ประสทิธภิาพสงูสดุจากการใชทรพัยากรเปนวตัถดุบิ จังหวัด
ภายใตขอกำหนดทางการคาและมาตรฐานความ สำรวจ จำแนก และประเมนิพืน้ทีท่ีม่คีณุคา กรมปศสุตัว 2551-2555 5.00
ปลอดภยัทางอาหาร ทางความหลากหลายทางพนัธกุรรม เพือ่สงวน

เปนแหลงพันธุกรรม
อนรุกัษทรพัยากรพนัธกุรรมสตัวในถิน่ทีอ่ยู กรมปศสุตัว 2551-2555 15.00

อาศัยตามธรรมชาติ
ธนาคารเชื้อพันธุปศุสัตว กรมปศสุตัว 2551-2555 20.00
จัดตั้งศูนยรวบรวมพันธุปศุสัตวพื้นเมือง กรมปศสุตัว 2551-2555 10.00

ในสถาน/ีปศสุตัวและบำรงุพนัธสุตัว สถานี
พชือาหารสตัว สถาบนัสขุภาพสตัวแหงชาติ

จัดเก็บน้ำเชื้อแชแข็งโคภาคใต กรมปศสุตัว 2551-2555 10.00
จดัเกบ็รกัษาเซลลสบืพนัธปุศสุตัว กรมปศสุตัว 2551-2555 10.00

(น้ำเชือ้แชแขง็ ตวัออน เมลด็)

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการอนุรักษสายพันธุ/เชื้อพันธุ
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ระยะเวลา
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งบประมาณ
(ลานบาท)

พฒันาดชันชีีว้ดัความยัง่ยนืในการใชและการ ปรบัปรงุและทบทวนพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วกบั กรมปศสุตัว 2551-2555 5.00
ผลิตสินคาปศุสัตว การอนรุกัษและพฒันาพนัธกุรรมสตัว

วจิยัจโีนมการปศสุตัว กรมปศสุตัว 2551-2555 12.00
มหาวทิยาลยั

ประเมนิคณุคาของทรพัยากรความหลากหลายทาง จดัทำรายการพนัธกุรรมสตัวเลีย้ง/พชื กรมปศสุตัว 2551-2555 2.00
ชวีภาพดานการปศสุตัวตอความมัน่คงทางอาหาร อาหารสตัวเฉพาะถิน่ พนัธทุีห่ายาก และ มหาวทิยาลยั

ใกลสญูพนัธุ
จดัทำรายการพนัธกุรรมสตัวเลีย้ง/พชือาหาร กรมปศสุตัว 2551-2555 5.00

สตัวเฉพาะถิน่ พนัธทุีห่ายาก และใกลสญูพนัธุ มหาวทิยาลยั
เพือ่ตดิตามตรวจสอบสถานภาพและประกาศเปน
พันธุสงวนหรือคุมครอง

ตดิตามตรวจสอบสถานภาพพนัธสุตัวเลีย้ง กรมปศสุตัว 2551-2555 5.00
ทีม่เีฉพาะถิน่ หายาก หรอืใกลสญูพนัธ ุเพือ่
ประกาศเปนพันธุสงวนหรือคุมครอง

ประเมนิคณุคาความหลากหลายทางชวีภาพ กรมปศสุตัว 2551-2550 0.50
ปศสุตัวในระบบการเกษตร

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการอนุรักษสายพันธุ/เชื้อพันธุ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.12 ดำเนนิงานตามกลยทุธทัว่โลกสำหรบั ทำความเขาใจและจดัทำเอกสารเกีย่วกบัความ จดัทำรายการชือ่พชืของประเทศไทย สผ. 2552-2553 10.00
การอนรุกัษพชื (Global Strategy for หลากหลายทางชวีภาพของพชื โดยดำเนนิการรวบรวม (working list) เพ่ือเผยแพรในกลไกเผยแพร หอพรรณไม
Plant Conservation-GSPC) ชนดิพนัธพุชืทีไ่ดรบัการจำแนก/การประเมนิสถานภาพ ขอมลูขาวสารความหลากหลายทางชวีภาพ มหาวทิยาลยั

การอนรุกัษของชนดิพนัธพุชืทีไ่ดรบัการจำแนก และ เรงดำเนนิการจดัทำหนงัสอืพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม 2551-2555 25.00
จดัทำรปูแบบวธิกีารอนรุกัษพชื ของประเทศไทย อส.

จดัทำฐานขอมลูกลางของประเทศไทย หอพรรณไม 2551-2555 10.00
วาดวยพชื อส.

สำรวจความหลากหลายของชนดิพนัธพุชืและ อสพ. 2551-2553 3.20
จดัทำฐานขอมลู

จดัสถานภาพชนดิพนัธพุชืทีม่ขีอมลูไมเพยีงพอ สผ. 2551-2555 5.00
(Data Deficient-DD) หอพรรณไม อส.

ถายทอดความรดูานพชื เพือ่การอนรุกัษ อสพ. 2551-2555 5.00
ทรพัยากรพนัธพุชือยางยัง่ยนื

อนรุกัษและคมุครองความหลากหลายของพชื จดัทำแนวทางและกำหนดเปาหมายการ สผ. 2552 3.00
ในเขตนเิวศทีส่ำคญัและอนรุกัษและชนดิพนัธทุีถ่กู อนุรักษพืชของประเทศไทย
คกุคาม พนัธกุรรมพชืปลกู ทัง้ในถิน่ทีอ่ยอูาศยัตาม อนรุกัษพนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจาก จฬ. 2552-2555 12.00
ธรรมชาต ิ(in-situ) และนอกถิน่ทีอ่ยอูาศยัตาม พระราชดำรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา
ธรรมชาต ิ(ex-situ) รวมถงึดำเนนิโปรแกรมการฟนฟู สยามบรมราชกมุารี

จดัการคมุครองสมนุไพรและบรเิวณถิน่กำเนดิ กรมพฒันา 2551-2553 40.00
ของสมนุไพรในพืน้ทีเ่ขตอนรุกัษ ภผูากดู การแพทยแผนไทย
จงัหวดัมกุดาหาร ตามพระราชบญัญตัคิมุครอง อส.
และสงเสรมิภมูปิญญาทางการแพทยแผนไทย จ.มกุดาหาร
พ.ศ. 2542

แผนปฏบิตักิารกลยทุธทัว่โลกสำหรบัการอนรุกัษพชื

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการกลยุทธทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช
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ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

พฒันาพนัธพุชืโดยใชเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้ง กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 20.00
เนือ้เยือ่

อนรุกัษและฟนฟพูนัธพุชืปาเฉพาะถิน่หายาก กรมปาไม 2552-2555 40.00
และใกลสญูพนัธุ

อนรุกัษและพฒันากลวยไมไทย อสพ. 2552-2555 1.16
เพาะขยายพนัธไุมหายาก อสพ. 2552-2553 1.32

ใชประโยชนจากความหลากหลายของพชือยาง กำหนดมาตรการการจดัการพนัธพุชืถกูลกัลอบ กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 3.00
ยัง่ยนืโดยไมมชีนดิพนัธพุชืใดสญูพนัธดุวยการคา จากปาหลงัการจบักมุ
ระหวางประเทศ ผลติภณัฑทีใ่ชพชืเปนฐานการผลติ จดัทำมาตรการผลติภณัฑจากพชื ซึง่ไดมา กรมปาไม 2551-2555 5.00
ไดมาจากแหลงการจดัการทีย่ัง่ยนื และยบัยัง้การลดลง จากแหลงทีม่กีารจดัการอยางยัง่ยนื กรมวชิาการเกษตร
ของทรพัยากรพชื และความรกูารประดษิฐคดิคน อนรุกัษและใชประโยชนจากพชืปา อสพ. 2551-2552 0.76
และการถือปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี จดัทำฐานขอมลูชนดิพนัธแุละจำนวนพชืปา กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 7.00
ทีเ่กีย่วกบัการดำรงชวีติ ความมัน่คงทางอาหารทองถิน่ ทีน่ำเขาและสงออกตามอนสุญัญาไซเตสและทีถ่กู
และการดแูลสขุอนามยั ลกัลอบคา
สงเสรมิการใหการศกึษาและความตระหนกัเกีย่วกบั โครงการสวนรกุขชาตสิริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ สส. อส. 2552-2554 20.00

ความหลากหลายทางชวีภาพของพชื โดยผสาน สถาบนัพฒันา
ความสำคญัและความจำเปนในการอนรุกัษพชื เทคโนโลยี
ในโปรแกรมการสือ่สาร การใหการศกึษาและใหความ แหงเอเชีย
ตระหนกัแกสาธารณชน ประชาสมัพนัธเสรมิสรางความตระหนกัใหแก กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 20.00

สาธารณชน ตลอดจนการจดัการอบรมบคุลากร อสพ.
ดานการอนรุกัษพชื มหาวทิยาลยั

จดัทำหลกัสตูรการอนรุกัษพชืในทกุระดบั ศธ. สส. ทส. 2551-2555 10.00
การศกึษา

จัดตั้งแหลงเรียนรูดานพืชในทองถิ่น อบต. 2551-2555 20.00
ศนูยบรกิารขอมลูทางพฤกษศาสตรเพือ่ อสพ. 2551-2555 5.00

ประชาชน

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการกลยุทธทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

จดันทิรรศการหมนุเวยีนในอาคารพพิธิภณัฑ อสพ. 2551-2555 1.50
เสรมิสรางสมรรถนะเพือ่อนรุกัษความหลากหลาย สรางเครอืขายการอนรุกัษพชื รวมถงึเพิม่ สผ. อสพ. 2551-2555 15.00

ของพชื โดยการเสรมิสรางสมรรถนะบคุลากร จดัตัง้ สมรรถนะและเสรมิสรางความเขมแขง็ใหแก กรมวชิาการเกษตร
เครอืขายการอนรุกัษพชื และเสรมิสรางความแขง็แกรง เครอืขายทีม่อียู มหาวทิยาลยั
ของเครอืขาย จัดฝกอบรมจัดทำฐานขอมูลพันธุพืช สผ. 2551-2555 2.50

กลยทุธ 1
แผนปฏิบัติการกลยุทธทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 2

2.1 สงเสรมิการพฒันาศกัยภาพทรพัยากร รวบรวมความรพูืน้ฐานเกีย่วกบัการใชประโยชน สำรวจความหลากหลายทางชวีภาพระดบั สป.ทส. 2551 83.60
ชวีภาพเพือ่การใชประโยชนเชงิพาณชิย ทรพัยากรชวีภาพ และจดัทำรายการชนดิพนัธ/ุ ทองถิ่น สพภ.

สายพนัธทุีม่กีารใชประโยชนอยแูลวในทองถิน่พรอมทัง้
ความรทูีเ่กีย่วเนือ่ง รวมถงึผรูทูองถิน่และการถายทอด
ความรทูีม่อียใูนทองถิน่
จัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุที่จะพัฒนา พฒันาฐานขอมลูและองคความรเูพือ่การ สพภ. 2551 20.00

ตอไป บนพืน้ฐานของความรทูีส่บืทอดตามธรรมเนยีม พฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ
ประเพณ/ีความรพูืน้บาน  การศกึษาวจิยัทาง
วทิยาศาสตร  และการมสีวนรวมประชมุหารอืรวมกบั
ชุมชนในทองถิ่น
ศกึษาวจิยัศกัยภาพการใชประโยชนของทรพัยากร วจิยัไมกฤษณาเชงิพาณชิย กรมปาไม 2551-2555 4.30

ชวีภาพทีค่ดัเลอืกและวางแนวทางการใชประโยชน วจิยัและพฒันาไมหอมเพือ่เศรษฐกจิ กรมปาไม 2551-2555 2.25
ในเชงิพาณชิยใหเหมาะสม วจิยัวเิคราะหสารออกฤทธิใ์นการควบคมุ อสพ. 2551-2554 1.00

ศตัรพูชืโดยเชือ้ราประเภท endophytes ทีอ่าศยั
อยใูนพชืสกลุหนอนตายหยาก

ศกึษาความหลากหลายและการปรบัปรงุ กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 12.00
พนัธพุชื โดยใชเทคโนโลยชีวีภาพ

วจิยัพฒันาพชืเศรษฐกจิ  :  ยางพารา กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 50.00
ปาลมน้ำมนั มนัสำปะหลงั ออย ลำไย ทเุรยีน
มงัคดุ สบัปะรด ถัว่เหลอืง สมโอ มะพราวน้ำหอม
พชืสมนุไพร พชืผกัและเหด็ พชืไรและไมผล
เศรษฐกจิอืน่ๆ

วจิยัพฒันาพชืสวนอตุสาหกรรม กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 15.00
วจิยัพฒันาพชืกลมุไมดอกไมประดบั กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 15.00

กลยทุธ 2 สนับสนุนการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติการพัฒนาและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติการพัฒนาและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 2
แผนปฏิบัติการพัฒนาและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

วจิยัศกึษาพชืทดแทนพลงังาน กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 20.00
การวจิยัพฒันาและจดัการการใชประโยชน ศช. 2551-2555 80.00

ทรพัยากรจลุนิทรยี
ศกึษา วจิยัและพฒันาศกัยภาพการใชประโยชน สพภ. 2552-2555 50.00

ทรพัยากรชวีภาพเชงิพาณชิย เพือ่สรางความ
เขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและขีดความสามารถ
ในการแบงปนของประเทศ

สงเสรมิใหประชาชนเพาะเลีย้งสตัว/ขยายพนัธพุชื พฒันาระบบการผลติพชืเศรษฐกจิในพืน้ที่ กรมวชิาการเกษตร 2551-2553 12.00
เพือ่ทดแทนการเกบ็เกีย่วจากธรรมชาติ ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคใต
ดำเนนิการสงเสรมิ อบรม ทกัษะใหการผลติ สงเสรมิและพฒันาการเพิม่มลูคาการใช สพภ. 2551 18.00

สินคาในทองถิ่นเขาสูระบบตลาด ประโยชนทรพัยากรชวีภาพเพือ่เสรมิสราง
เศรษฐกจิในทกุระดบั

ปรับปรุงพืชสกุลตาเหินของไทยใหเปน อสพ. 2551-2554 1.00
ไมประดับและสงเสริมใหชุมชนขยายพันธุ

ปรับปรุงพืชสกุลเทียนไทยใหเปนไมประดับ อสพ. 2551-2554 1.00
และสงเสรมิใหชมุชนขยายพนัธุ

วางนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการใชประโยชน สงเสรมิการจดัทำแผนและนำรองพฒันา สพภ. 2551-2555 120.00
ทรพัยากรชวีภาพในทองถิน่ เพือ่พฒันาการใชประโยชน เศรษฐกจิชมุชนบนฐานทรพัยากรชวีภาพ
ในเชงิพาณชิยอยางยัง่ยนื จดัทำนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการใช สพภ. 2552-2555 10.00

ประโยชนทรพัยากรชวีภาพในทองถิน่ เพือ่พัฒนา
การใชประโยชนเชงิพาณชิยอยางยัง่ยนื

2.2 เสรมิสรางแรงจงูใจในการอนรุกัษและ ศกึษาวเิคราะหแรงจงูใจทางบวกและทางลบในการ รวบรวมขอมลูเบือ้งตนเพือ่วเิคราะหแรงจงูใจ สผ. 2552 3.00
ใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ อนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ ทางบวกและทางลบในการอนรุกัษและใชประโยชน
อยางยัง่ยนื อยางยัง่ยนืทัง้ในนโยบายรฐั และการดำเนนิงานใน ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื

ระดับชาติและระดับทองถิ่น ศกึษามลูคาทางเศรษฐศาสตรของระบบ ทช. 2551-2555 4.00
นเิวศหญาทะเล มหาวทิยาลยั



⌫  

31

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 2

ศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติพชืของ กรมวชิาการเกษตร 2551-2553 5.00
เกษตรกรในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื และภาคใต

ศกึษาระบบการผลติพชืทองถิน่ทีส่ำคญั กรมวชิาการเกษตร 2551-2553 0.62
ในเขตภาคเหนือตอนลาง

วเิคราะหแนวทางแกไขปญหาการคกุคามความ ประกวดรางวลัอตุสาหกรรมทองเทีย่วไทยที่ ททท. 2552-2554 8.00
หลากหลายทางชวีภาพทีเ่กดิจากแรงจงูใจดงักลาว สงเสรมิการอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพ
จดัทำมาตรการลด/ขจดัแรงจงูใจในทางลบ และ รางวัลชุมชนดีเดนทางดานการทองเที่ยว สส. 2552-2555 10.00

สงเสรมิแรงจงูใจในทางบวก เชิงนิเวศ
สงเสรมิการจดัตัง้กลมุชมุชนเพือ่การนำเทีย่ว อปท. 2552-2555 2.00

เชิงนิเวศตามชายฝงรวมถึงแหลงหญาทะเล
ดำเนนิการเพือ่หาทางปรบันโยบายทีเ่กีย่วของกบั เสรมิสรางการใชประโยชนจากความหลากหลาย จงัหวดั / 2551-2554 5.00

แรงจงูใจเพือ่สอดแทรกนโยบายสงเสรมิ แรงจงูใจ ทางชวีภาพในชมุชนอยางยัง่ยนื อบต. อมุผาง
ทางบวก และขจดัแรงจงูใจทางลบเขาสภูาคสวนอืน่ สรางชองทางและโอกาสในการนำองคความรู สพภ. 2552-2555 50.00

และภมูปิญญาทองถิน่ไปเชือ่มโยงกบัวทิยาการ (องคการมหาชน)
สมยัใหม เพือ่ตอยอดใหเกดินวตักรรมการผลติ
เชิงธุรกิจ

สงเสรมิการฟมูฟกและพฒันาผลติภณัฑจาก สพภ. 2553-2555 50.00
ทรพัยากรชวีภาพ ควบคกูบัการสรางมลูคาเพิม่
และเสรมิศกัยภาพทางการตลาด

2.3 พฒันาปาไมเพือ่เสรมิสรางเศรษฐกจิ สรางมลูคาใหแกสนิคาไม ผลติภณัฑไม และ จดัตัง้ศนูยหตัถกรรมไม 4 ภาค ออป. 2551-2555 40.00
และพลังงานทดแทน ของปา โดยสงเสรมิใหจดัตัง้ศนูยหตัถกรรมไม 4 ภาค ศึกษาทดลองความทนทานตามธรรมชาติ กรมปาไม 2551-2554 1.00

การสรางวสิาหกจิชมุชนในการเพิม่มลูคาสนิคาให ของไมและการศกึษาความทนทานของไมอาบน้ำยา
สอดคลองกบัความตองการของตลาด ตลอดจน ใชเชือ้ราเพือ่ชวยในการผลติเยือ่กระดาษจาก กรมปาไม 2551-2554 1.00
การตอยอดวจิยัและพฒันาจากภมูปิญญาทองถิน่กบั ไมเศรษฐกจิและไมโตเรว็
วทิยาการใหม พฒันาพนัธไุม Acacia สำหรบัการปลกูสราง กรมปาไม 2551-2555 3.00

สวนปาเศรษฐกจิและการสรางสวนขยายกิง่
ในระบบไรดิน

แผนปฏิบัติการพัฒนาและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 2

ปรบัปรงุพนัธไุมสกัเพือ่การปลกูสรางสวนปา กรมปาไม 2551-2555 10.0
เศรษฐกจิอยางยัง่ยนืและวจิยัพฒันาคณุภาพ
ไมสกัตดัสางขยายระยะจากสวนปา

ปรบัปรงุพนัธไุมสนอยางยัง่ยนื กรมปาไม 2551-2555 2.00
พฒันาเทคนคิในการสนบัสนนุบำรงุรกัษา กรมปาไม 2551-2554 4.00

พนัธไุมพืน้เมอืงทีเ่ปนประโยชนและการจดัการ
แบบบรูณาการทางดานการเกษตรและปาไม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ปรบัปรงุพนัธไุมสน (Casuarina spp.) กรมปาไม 2551-2555 4.00
สำหรบัการปลกูสรางสวนปาเศรษฐกจิ

วจิยัและพฒันาการใชประโยชนไมสวนปา กรมปาไม 2551-2554 4.00
เชงิพาณชิยและอตุสาหกรรม

ศกึษาวทิยาการของเมลด็ไม และการเจรญิ กรมปาไม 2551-2554 1.00
เติบโตของกลาไมมะขามปอม

สงเสรมิการใชไมและวสัดเุหลอืจากธรรมชาตเิพือ่ พฒันาอตุสาหกรรมวสัดทุดแทนไมจาก กรมปาไม 2551-2554 1.00
เปนพลังงานทดแทน โดยพัฒนาตนแบบโรงงาน ไมปาลมน้ำมนั เศษไมและวสัดเุหลอืใชทาง
ทีใ่ชไมเปนเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติ และสงเสรมิ การเกษตรอืน่ๆ
การใชพลงังานสะอาดใหกบัครอบครวัในพืน้ทีป่าไม เพิม่มลูคาเศษเหลอืจากโรงงานผลติ กรมปาไม 2551-2554 1.00

เฟอรนเิจอรโดยการทำเชือ้เพลงิอดัแทง
ปรบัโครงสรางระบบการคาสตัวปาใหเขาสธูรุกจิ ศกึษาศกัยภาพของสตัวปาทีม่คีณุคาทาง อส. 2552-2555 5.00

ใหถกูตองตามกฎหมาย โดยสรางกลไกและระบบ เศรษฐกจิ : ชนดิพนัธทุีม่คีวามสมัพนัธกบั
ควบคมุการคา การนำเขา การสงออก สงเสรมิอาชพี วฒันธรรมทองถิน่ และความเปนอยขูองมนษุย
การเพาะเลีย้งสตัวปาทีม่ศีกัยภาพทางการตลาด

แผนปฏิบัติการพัฒนาและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

แผนปฏบิตักิารสงวนรกัษาความรทูีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วกบัความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

กลยทุธ 2
แผนปฏิบัติการสงวนรักษาความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

2.4 คมุครองและดำรงรกัษาความรู สืบคนและรวบรวมขอมูลความรูที่สืบทอดตาม ศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี จังหวัด 2552-2554 9.00
ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีซึ่ง ธรรมเนยีมประเพณ ี(traditional knowledge) หรอื พ้ืนบานทีเ่กีย่วของกบัการอนรุกัษความ อปท. ศธ.
เกีย่วเนือ่งกบัการอนรุกัษและใชประโยชน ความรพูืน้บานทีช่มุชนใชในการอนรุกัษและใช หลากหลายทางชวีภาพ สถาบนัการศกึษา
ความหลากหลายทางชวีภาพ ประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิน่ตางๆ ศกึษารวบรวมความรทูีเ่กีย่วของกบั จังหวัด 2552-2554 10.00

การอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลาย อปท. ศธ.
ทางชีวภาพที่สืบทอดของชุมชน/ชุมชนทองถิ่น สถาบนัการศกึษา
ดั้งเดิม อสพ. กรมปาไม

ประกาศเกยีรตคิณุใหกบัเจาของความรู สส. 2553-2555 6.00
ในการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชวีภาพอยางยัง่ยนื

สำรวจ และรวบรวมทะเบยีนความรทูองถิน่ กรมพฒันา 2551-2555 10.00
เกีย่วกบัการแพทยแผนไทย และสมนุไพรทัว่ การแพทยแผนไทย
ราชอาณาจกัรเพือ่ขึน้ทะเบยีนและนำไปสู
กระบวนการคมุครองและการอนรุกัษตามกฎหมาย

จดัทำกลไกและสงเสรมิการจดทะเบยีน กรมทรพัยสนิ 2553-2555 15.00
ความรูที่สืบทอดตามขนบธรรมเนียมประเพณี ทางปญญา
ของทองถิน่ทีเ่กีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพ

สงเสรมิและสนบัสนนุการจดทะเบยีนความรู กรมพฒันา 2552-2555 10.00
ทองถิน่เกีย่วกบัการแพทยแผนไทยและสมนุไพร การแพทยแผนไทย
ตามกฎหมาย

รวบรวมขอมลูความรพูืน้บานและทองถิน่ กรมสงเสรมิ 2550-2554 3.00
ดานการเกษตร การเกษตร

รวบรวมขอมลูความรพูืน้บานและทองถิน่ กรมสงเสรมิ 2552 3.00
ในการปลกูตนไมเพือ่ใหเกดิความหลากหลาย การเกษตร
ทางชวีภาพ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 2
แผนปฏิบัติการสงวนรักษาความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

รวบรวมและพฒันาความรพูืน้บานและทองถิน่ อสพ. 2551-2554 2.00
เกีย่วกบัพชืปา

สำรวจ รวบรวม และจดัทำระบบการบรูณาการ สพภ. 2551 -2555 40.00
ฐานขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพสำหรบั
การพฒันาเศรษฐกจิในทกุระดบั

จดัเกบ็ขอมลูและเผยแพรในกลไกการเผยแพร จดัทำทะเบยีนแหงชาตวิาดวยความรทูี่ สผ. 2553-2555 16.00
ขอมลูขาวสาร (CHM) สบืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วเนือ่งกบั
จัดทำทะเบียนแหงชาติวาดวยความรูที่สืบทอด การอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทาง

ตามธรรมเนยีมประเพณหีรอืความรพูืน้บานทีเ่กีย่วเนือ่ง ชวีภาพอยางยัง่ยนื
กบัการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชวีภาพ
วเิคราะหและจำแนกความรทูีส่บืทอดตาม จดัทำนโยบายและแผนการดำเนนิงานตาม สผ. 2552-2555 5.00

ธรรมเนียมประเพณีหรือความรูพื้นบานที่ชุมชนได กฎหมายเพือ่สงวนรกัษา ความรทูีส่บืทอดตาม กรมทรพัยสนิ
ประสบความสำเรจ็ ในการดำเนนิงานอนรุกัษ และ ประเพณทีีเ่กีย่วกบัการอนรุกัษ และใชประโยชน ทางปญญา
ใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื ความหลากหลายทางชวีภาพ กรมวชิาการเกษตร
เปนกรณตีวัอยางทีส่ามารถถายทอดไปยงัชมุชนอืน่
และประเทศอื่นได
จดัทำมาตรการ ทางการบรหิารหรอืกฎหมายเพือ่ สงเสรมิการมสีวนรวม การถายทอด สพภ. 2551 -2555 40.00

สงวนรกัษาความรทูีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี แลกเปลีย่นองคความรภูมูปิญญาและ
หรอืความรพูืน้บาน และทำแนวทางปฏบิตั ิตลอดจน ประชาสมัพนัธเผยแพรการจดัการและ
คมูอืเพือ่เปนตวัอยางในการอนรุกัษและใชประโยชน ใชประโยชนทรพัยากรชวีภาพอยางยัง่ยนื
ความหลากหลายทางชวีภาพทีป่ระสบความสำเรจ็
และเพือ่ถายทอดความรแูละเทคโนโลยไีปยงัชมุชนอืน่
และประเทศอื่น
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กลยทุธ 2

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ดำเนนิการเพือ่รบัฟงความคดิเหน็จากผมูสีวนได จดัทำหลกัสตูรทองถิน่/หนงัสอือานนอกเวลา ศธ. 2552-2555 5.00
สวนเสยีตลอดจนเผยแพรประชาสมัพนัธ ฝกอบรม เรื่องความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
และจดัทำเปนบทเรยีน/หลกัสตูรใหแกโรงเรยีนและ ทีเ่กีย่วกบัการอนรุกัษและใชประโยชนความ
มหาวทิยาลยั หลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื

ฝกอบรมใหความรแูกชมุชนเพือ่ทีจ่ะดำรง ศธ. 2552-2555 5.00
ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคาตอการอนุรักษ

แผนปฏิบัติการสงวนรักษาความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

2.5 เอือ้อำนวยตอการเขาถงึและการ รวบรวมและปรบัปรงุขอมลูการเขาถงึทรพัยากร รวบรวมขอมลูบทเรยีน และประสบการณ อส. กรมการขาว 2552-2555 6.00
แบงปนผลประโยชนจากการใชประโยชน ชวีภาพ และการแบงปนผลประโยชน ตลอดจน การเขาถงึทรพัยากรชวีภาพในประเทศไทย กรมวชิาการเกษตร
ทรพัยากรชวีภาพอยางยตุธิรรมและเทาเทยีม กระบวนการจดัทำสญัญาขอตกลงทีเ่กีย่วของ และการแบงปนผลประโยชน กรมปาไม

เผยแพรขอมลูขาวสารผานการประชมุปรกึษาหารอื กรมปศสุตัว
กบัทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของ และกลไกเผยแพรขอมลู กรมประมง
ขาวสารความหลากหลายทางชวีภาพ (CHM) ศช. วว.

กรมพฒันา
การแพทยแผนไทย

ทช.
กรมวทิยาศาสตร

การแพทย
อสพ. สวทช.

จดัทำ และเผยแพรฐานขอมลูทรพัยากร สป.กษ. 2552-2553 20.00
พนัธกุรรมทางอาหารและเกษตรทีเ่กบ็รกัษาใน กรมวชิาการเกษตร
ex-situ ซึง่มกีารเขาถงึตามวตัถปุระสงคของ กรมการขาว
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ กรมปศสุตัว
(FAO) กรมประมง

แผนปฏบิตักิารการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน

กลยทุธ 2
แผนปฏิบัติการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 2

จดัทำกลไก หลกัเกณฑ ระเบยีบ กฎหมายภายใน เสรมิสรางสมรรถนะใหแกหนวยงานทีเ่กีย่วของ สผ. 2552-2553 6.00
ประเทศ เพือ่เอือ้อำนวย การเขาถงึและการแบงปน ในการดำเนนิงานตาม (ราง) ระเบยีบคณะกรรมการ
ผลประโยชนจากทรพัยากรชวีภาพ อยางยตุธิรรม อนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
และเทาเทยีม รวมถงึความรกูารประดษิฐคดิคน และ ชวีภาพแหงชาตวิาดวยหลกัเกณฑและวธิกีาร
การถอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วเนือ่งกบัทรพัยากรชวีภาพดวย เขาถงึและการไดรบัผลประโยชนตอบแทนจาก
โดยใชหลกัความเหน็ชอบทีไ่ดแจงลวงหนา (PIC) ทรพัยากรชวีภาพ พ.ศ. ....
และเงือ่นไขทีไ่ดรบัการตกลงรวมกนั (MAT) ซึง่ จดัทำ/ปรบัปรงุ แบบคำขอเขาถงึทรพัยากร กรมปาไม ทช. 2551-2552 -
สอดคลองกบัอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทาง ชวีภาพ, เงือ่นไข, ขอตกลงการเขาถงึทรพัยากร กรมวชิาการเกษตร
ชวีภาพ ชวีภาพ เพือ่นำไปใชเปนมาตรฐานในหนวยงาน กรมการขาว

กรมประมง วว.
กรมวทิยาศาสตร

การแพทย
กรมพฒันา

การแพทยแผนไทย
จดัทำนโยบายการเขาถงึและการแบงปน สผ. 2551-2552 2.00

ผลประโยชนระดับชาติและการดำเนินงานตาม
กฎหมาย เผยแพรทำความเขาใจ (ราง) ระเบยีบ
คณะกรรมการอนรุกัษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชวีภาพแหงชาตวิาดวยหลักเกณฑ
และวธิกีารเขาถงึและการไดรบัผลประโยชน
ตอบแทนจากทรพัยากรชวีภาพ พ.ศ. .... แบบ
คำขอเขาถงึทรพัยากรชวีภาพ, ขอตกลงการเขาถงึ
ทรพัยากรชวีภาพทีไ่มไดมวีตัถปุระสงคเพือ่
การพาณชิย, ขอตกลงการเขาถงีทรพัยากรชวีภาพ
ทีม่วีตัถปุระสงคเพ่ือการพาณชิย

แผนปฏิบัติการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 2
แผนปฏิบัติการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

ศกึษาและพฒันาเครือ่งมอื กลไก และ สพภ. 2551 -2555 60.00
กฎระเบยีบในการแบงปน การเขาถงึ และสราง
ภมูคิมุกนัการใชประโยชนทรพัยากรชวีภาพ
อยางเปนธรรม

ผสานใหหลกัการและเงือ่นไขการเขาถงึและการ จดัทำนโยบายการแลกเปลีย่น/การเขาถงึ อสพ. 2551-2552 2.00
แบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม ทรพัยากรชวีภาพ และการแบงปนผลประโยชน องคการสวนสตัว
เขาไปอยูในแนวทางปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ทีเ่กบ็รกัษาในสวนพฤกษศาสตรและสวนสตัว
ทีเ่กีย่วของใหเสรมิกนั จดัทำนโยบายการวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการเขาถงึ อปท. 2551-2552 2.00

ทรพัยากรชวีภาพและการแบงปนผลประโยชน มหาวทิยาลยั
โดยสอดคลองกบั (ราง) ระเบยีบคณะกรรมการ วช. ศช.
อนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชวีภาพแหงชาตวิาดวยหลกัเกณฑและวธิกีาร
เขาถงึและการไดรบัผลประโยชนตอบแทนจาก
ทรพัยากรชวีภาพ พ.ศ. .... และพนัธกรณขีอง
อนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ

จดัทำนโยบายการแลกเปลีย่น/การเขาถงึ กรมวชิาการเกษตร 2552 3.00
ทรพัยากรพนัธกุรรมทางอาหารและเกษตร และ กรมการขาว
การแบงปนผลประโยชนเพือ่ใหสอดคลองกบั กรมปศสุตัว
สนธสิญัญาระหวางประเทศวาดวยทรพัยากร สป.กษ.
พนัธกุรรมพชื (ITPGR) และ องคการอาหาร กรมประมง
และเกษตรแหงสหประชาชาต ิ(FAO)

ศกึษาพฒันาหลกัเกณฑและวธิกีารเพือ่ กรมวชิาการเกษตร 2551-2553 1.53
การคมุครองพนัธพุชื ภายใต พ.ร.บ.คมุครอง
พนัธพุชื พ.ศ. 2542
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ศกึษาและพฒันาระบบการควบคมุการคา กรมวชิาการเกษตร 2551-2553 0.25
ระหวางประเทศซึ่งชนิดพืชอนุรักษตาม
พ.ร.บ.พนัธพุชื พ.ศ.2518 แกไขเพิม่เตมิโดย
พ.ร.บ.พนัธพุชื พ.ศ.2535

ตดิตามความกาวหนา ในการจดัทำหลกัเกณฑ ศกึษาการคมุครองทรพัยสนิทางปญญา กรมทรพัยสนิ 2551-2552 3.0
แนวทางปฏบิตั ิขอตกลงระหวางประเทศวาดวย ทีเ่กีย่วของกบัการเขาถงึและการแบงปน ทางปญญา
การเขาถงึและแบงปนผลประโยชน ฯ เพือ่ปรบัปรงุ ผลประโยชน ศช.
เพิม่เตมิ แกไขกระบวนการในประเทศ จดัประชมุหารอืเพ่ือตดิตามและรายงานผล สผ. 2551-2555 2.5

การดำเนนิงานเกีย่วกบัการเขาถงึทรพัยากรชวีภาพ
และการแบงปนผลประโยชนของทุกหนวยงาน/
สถาบนั ตลอดจนแลกเปลีย่นประสบการณและ
การดำเนนิงานของอนสุญัญาฯ

ดำเนนิงานผสานหลกัเกณฑ กลไก การเขาถงึ วช. สผ. ทช. อส. 2553-2555 10.00
ทรพัยากรชวีภาพและการแบงปนผลประโยชน กรมปาไม
รวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ กรมวชิาการเกษตร

กรมการขาว ศช.
มหาวทิยาลยั
กรมปศสุตัว

กลยทุธ 2
แผนปฏิบัติการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 3

3.1 ลดการสญูเสยีระบบนเิวศและแหลง จดัทำ topography แสดงความหลากหลายทาง จดัทำแนวทางการวเิคราะหการประเมนิ สผ. 2551-2552 3.00
ทีอ่ยอูาศยัตามธรรมชาตทิีเ่กดิจากผลกระทบ ชีวภาพทั้งประเทศ ผลกระทบระบบนเิวศประเภทตางๆ จาก
จากโครงการพฒันา ศกึษา post mortem analysis ของโครงการ โครงการพฒันาและวางมาตรฐานสำหรบั

พฒันาประเภทตางๆ ทีม่ผีลกระทบอยางสำคญัตอ มาตรการลดผลกระทบ
ความหลากหลายทางชวีภาพ แนวทาง/คมูอืและเสรมิสรางสมรรถนะใหแก สผ. 2553 3.00
ศกึษาจดุออนของการศกึษาผลกระทบตอความ ผูปฏิบัติงานในการวิเคราะหประเมินผลกระทบ

หลากหลายทางชวีภาพ การวางมาตรการลดผลกระทบ เสยีหายตอความหลากหลายทางชวีภาพ
การพจิารณาทบทวนรายงานการวเิคราะหผลกระทบ รวบรวมตวัอยางการถอืปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการ สส. 2553-2554 10.00
สิง่แวดลอมและการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ ชดเชยความเสยีหายใหแกความหลากหลายทาง อส.
วเิคราะหมาตรการทีจ่ำเปนสำหรบัการลดการทำลาย ชวีภาพ ในกรณทีีไ่มสามารถหลกีเลีย่งผลกระทบ ทช.

ความหลากหลายทางชวีภาพ ทีเ่ปนผลจากการสราง ไดและจัดทำมาตรการบังคับใชได
และดำเนนิงานของโครงการพฒันา ศกึษาผลกระทบจากกจิกรรมการประมง ทช. 2551-2555 15.00
จดัทำแนวทาง/คมูอืสำหรบัผปูฏบิตังิานในหนวยงาน การเพาะเลีย้งสตัวน้ำและการพฒันาชายฝงตอ มหาวทิยาลยั

เจาของโครงการและหนวยงานทีป่รกึษา ศกึษา ระบบนิเวศหญาทะเล กรมประมง
วเิคราะหผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพ
และวางมาตรการลดผลกระทบตอความหลากหลาย
ทางชวีภาพ
จดัทำแนวทาง/คมูอืสำหรบัผปูฏบิตังิานในหนวยงาน

ทีเ่กีย่วของ เพือ่พจิารณาทบทวน และตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพ
และจดัประชมุหารอืผทูีเ่กีย่วของเพือ่ใหความเหน็
ในการแกไขปรับปรุงงานขางตน

กลยทุธ 3 ลดการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนปฏิบัติการลดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนปฏิบัติการลดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

แผนปฏิบัติการลดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดฝกอบรมผูปฏิบัติงานทุกระดับที่เกี่ยวของ
เพือ่ใหมคีวามเชีย่วชาญ และสามารถใชประโยชน
แนวทาง/คูมือในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิผล
ผสานกฎระเบยีบ เกณฑ แนวทางปฏบิตัวิาดวย

การวเิคราะหผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพ
(biodiversity impact assessment) เขาสนูโยบาย
และกฎหมาย การวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม

3.2 ควบคมุและลดผลกระทบตอความ รวบรวม และวเิคราะหขอมลูทีเ่กีย่วของกบั ศกึษาผลการเปลีย่นแปลงทางนเิวศวทิยา ม.รามคำแหง 2551-2552 5.00
หลากหลายทางชวีภาพจากการทองเทีย่ว การทองเทีย่ว ไดแก นโยบายและแผนแมบท ของแนวปะการังและแหลงหญาทะเลที่มีตอ ทช.

การทองเทีย่ว สถตินิกัทองเทีย่ว การพฒันาแหลง ศกัยภาพดานการประมงและการทองเทีย่ว
ทองเทีย่ว ผลกระทบทางสงัคม เศรษฐกจิ และ เชงินเิวศ บรเิวณเกาะกดู จงัหวดัตราด และ
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพ ดำเนินปฏิบัติการลดผลกระทบ
ดำเนนิการปรกึษาหารอืกบัทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของ ศกึษาผลกระทบจากการทองเทีย่วและการ มหาวทิยาลยั 2552-2554 5.00

เพือ่วางแนวทางลดผลกระทบ และจดัหาทางเลอืก สญัจรทางน้ำตอพะยนูและดำเนนิปฏบิตักิาร ทช.
ทีเ่หมาะสมสำหรบัการสงเสรมิการทองเทีย่ว โดยมี ลดผลกระทบ ขน.
ความเสยีหายนอยทีส่ดุตอความหลากหลายทางชวีภาพ จดัทำการวเิคราะหศกัยภาพการรองรบั อส. 2552-2554 51.00
สงัคม และเศรษฐกจิ นกัทองเทีย่ว (carrying capacity) ของพืน้ทีท่ีม่ี ทช.

ความหลากหลายทางชวีภาพสงู (Biodiversity มหาวทิยาลยั
important areas : BIA)และพืน้ทีว่กิฤตทาง สพท.
ความหลากหลายทางชวีภาพ ( Biodiversity
hotspots) และขอปฏบิตัแิละไมควรปฏบิตัสิำหรบั
นกัทองเทีย่วและมคัคเุทศกสำหรบัการทองเทีย่ว
ในระบบนเิวศตางๆ เพือ่กำหนดมาตรการรกัษา
และควบคมุดแูลผลกระทบตอความหลากหลาย
ทางชวีภาพในแหลงทองเทีย่ว

กลยทุธ 3
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 3

แผนปฏิบัติการการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนปฏิบัติการการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.3 ศกึษาการเปลีย่นแปลงองคประกอบ วเิคราะหและสงัเคราะหงานวจิยัและความรเูรือ่ง ศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง ม.รามคำแหง 2552-2555 8.00
ความหลากหลายทางชวีภาพเนือ่งจาก ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตอ สภาพภมูอิากาศ ทีม่ตีอระบบนเิวศแนวปะการงั ทช.
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และ ความหลากหลายทางชวีภาพ และมาตรการบรรเทา และหญาทะเล และมาตรการในการฟนฟแูนว
วางมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ และเยยีวยา ปะการงัและแหลงหญาทะเลทีเ่สือ่มโทรม
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีม่ตีอ จำแนกระบงุานวจิยัทีจ่ำเปนและตองดำเนนิการ ศกึษาและจำแนกพืน้ทีอ่อนไหวและระบบ สผ. 2552-2553 20.00
ความหลากหลายทางชวีภาพ ตอไปเพือ่ทราบถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง นิเวศสำคัญที่มีแนวโนมไดรับผลกระทบจาก

สภาพภมูอิากาศตอความหลากหลายทางชวีภาพ และ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และกำหนด
มาตรการทีต่องการในการบรรเทาผลกระทบดงักลาว แผนปฏิบัติการคุมครองและฟนฟู
และเยยีวยาความหลากหลายทางชวีภาพ ศกึษาผลกระทบตอระบบนเิวศปาไมและ อส. 2552-2555 15.00
จดัวางกรอบการดำเนนิงานและเสนอแนะนโยบาย สตัวปาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

เพือ่จดัการดแูลความหลากหลายทางชวีภาพและ และเตรยีมมาตรการในการรบัมอืกบัการเปลีย่น
ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิจากกจิกรรมบรรเทา แปลงและการจดัการระบบนเิวศและสตัวปา
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ในอนาคต
จดัประชมุหารอืระหวางทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของกบั ศกึษาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศใน กรมปาไม 2552-2555 40.00

การอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพและการ พื้นที่ปาไม
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สำรวจและกำหนดเขต/แนวเขตปา และพฒันา อส. 2552-2555 30.00
จดัทำฐานขอมลูและเอกสารวชิาการเผยแพรความรู ระบบฐานขอมลูรวมทัง้เชือ่มโยงฐานขอมลูดาน กรมปาไม

เกีย่วกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทรพัยากรปาไมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ และ
กบัความหลากหลายทางชวีภาพ จดัทำแผนทีแ่สดงพืน้ทีป่าทีเ่กีย่วของกบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
สำรวจชนดิพนัธพุชื พนัธสุตัวน้ำและ กรมประมง 2552-2555 40.00

พันธุปศุสัตวที่มีความทนทานตอสภาวะความ กรมวชิาการเกษตร
แหงแลง ความรอนและน้ำทวมขงั และคดัเลอืก กรมปศสุตัว
และเพาะเลีย้งพนัธพุชื พนัธสุตัวน้ำและพนัธุ สป. กษ.
ปศสุตัวทีเ่หมาะสมกบัสภาพภมูอิากาศที่ มหาวทิยาลยั
หลากหลาย
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง มหาวทิยาลยั 2551-2555 20.00
สภาพภมูอิากาศตอระบบนเิวศเกษตร

กำหนดนโยบายระยะยาวของประเทศไทย สผ. 2554-2555 4.00
เกีย่วกบัการปรบัตวัและบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตอความ
หลากหลายทางชวีภาพ

กลยทุธ 3
แผนปฏิบัติการการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

3.4 ควบคมุการคกุคามจากชนดิพนัธุ รวบรวมและปรับปรุงขอมูลชนิดพันธุตางถิ่นใน ปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน สผ. 2551-2555 9.50
ตางถิน่ทีร่กุราน ประเทศไทย โดยจำแนกประเทศตนกำเนดิ  วธิกีาร/ และจดัทำคมูอื เพือ่ใชอางองิและตรวจสอบ

เสนทางการนำเขา  วตัถปุระสงคทีน่ำเขา  ศกัยภาพ การนำเขาและเผยแพรและปรบัปรงุขอมลูขาวสาร
ในการรกุราน และแหลงทีอ่ยอูาศยัปจจบุนั ผานกลไกเผยแพรขอมลูขาวสารความหลากหลาย
เผยแพรขอมลูชนดิพนัธตุางถิน่ ในกลไกเผยแพร ทางชวีภาพ (CHM)

ขอมลูขาวสารความหลากหลายทางชวีภาพ (CHM)
ศกึษาและสำรวจ ชนดิพนัธตุางถิน่ ในแงการ สำรวจการแพรกระจายและผลกระทบตอ กรมประมง 2552-2554 15.00

แพรกระจาย และแนวโนมการรกุราน ตลอดจน ระบบนเิวศ ของชนดิพนัธสุตัว/พชืน้ำตางถิน่
ผลกระทบตอระบบนเิวศและพืน้ทีค่มุครอง และ ทีร่กุรานและปรบัปรงุและเผยแพรขอมลู
ชนิดพันธุทองถิ่น ติดตามตรวจสอบชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน กรมวชิาการเกษตร 2551-2555 20.00

แลว และทีม่แีนวโนมรกุรานทีส่ำคญั และดำเนนิ กรมประมง
ปฏิบัติการกำจัด/ควบคุม กรมปศสุตัว

กรมชลประทาน
อส. ทช.

ศกึษาสำรวจชนดิพนัธตุางถิน่ทีม่ากบั ทช. 2552-2553 20.00
น้ำอบัเฉาและชนดิพนัธเุกาะตดิ (biofouling) ขน.
รวมทัง้ปจจยัในการแพรระบาด แนวโนมและ มหาวทิยาลยั
ความรนุแรงในการรกุราน และผลกระทบตอ
ความหลากหลายทางชวีภาพ และจดัทำมาตรการ
กำจัด/ควบคุม

สำรวจผลกระทบตอความหลากหลายทาง สผ. 2552-2555 2.00
ชวีภาพพืน้เมอืง อนัเกดิจากการแพรระบาดของ
ชนดิพนัธตุางถิน่และวเิคราะหประเมนิการสญูเสยี
ทางเศรษฐกจิ

แผนปฏิบัติการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

แผนปฏิบัติการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน
กลยทุธ 3
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 3

จดัทำกลไก เกณฑ กฎระเบยีบเพือ่ควบคมุ ดแูล จดัทำอนกุรมวธิานโดยใช DNA Barcode/ กรมประมง 2552-2555 40.00
กำจดัและตดิตามตรวจสอบชนดิพนัธตุางถิน่ทีค่กุคาม Barcode of life ของชนดิพนัธตุางถิน่ทีร่กุราน กรมปาไม
ความหลากหลายทางชวีภาพ และมแีนวโนมรกุราน กรมวชิาการเกษตร

กรมสงเสรมิ
การเกษตร

กำหนดมาตรการ กลไก กฎ ระเบยีบ ทาง สผ. 2551-2555 7.00
กฎหมายและวธิปีฏบิตัใินการบรหิารจดัการ เพือ่
ลดผลกระทบของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน
ภายในประเทศไทยและตดิตามตรวจสอบและ
ประเมนิประสทิธผิลของการดำเนนิการ

พฒันากฎ/ระเบยีบ/แนวทางหรอืระบบการ กรมประมง 2551-2555 5.00
ควบคมุดแูล การแพรกระจายของชนดิพนัธุ
สตัวน้ำตางถิน่ทีร่กุรานและจดัทำกลไกในการ
ปองกนั ประเมนิและวเิคราะหความเสีย่งของ
ชนิดพันธุตางถิ่นที่นำเขามาใชประโยชนใน
ประเทศ

ดำเนนิการเผยแพร และเสรมิสรางความรู จดัการฝกอบรมเกีย่วกบัทะเบยีนชนดิพนัธุ กรมวชิาการเกษตร 2552-2555 10.00
ความเขาใจเกีย่วกบัผลกระทบจากสิง่มชีวีติตางถิน่ ตางถิน่ทีร่กุรานของประเทศไทย ผลกระทบ กรมประมง
ทีร่กุราน และแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมแกบคุลากร ทีเ่กดิขึน้ และวธิปีฏบิตัใินการปองกนั ควบคมุ กรมปศสุตัว
และสาธารณชน และกำจดัชนดิพนัธตุางถิน่ทีร่กุราน อส. ทช.
ตดิตามตรวจสอบและเฝาระวงัการรกุรานของ เฝาระวงัการแพรระบาดและผลกระทบของ กรมวชิาการเกษตร 2552-2555 10.00

ชนดิพนัธตุางถิน่ และประเมนิประสทิธผิลของการ ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน กรมประมง
ดำเนนิการตามกลไก เกณฑ กฎระเบยีบดงักลาว กรมปศสุตัว

กรมชลประทาน
กฟผ. ขน. ทช. อส.

แผนปฏิบัติการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 3

สงเสรมิใหประชาชนในพืน้ทีม่สีวนรวมในการ จังหวัด 2552-2555 10.00
เฝาระวงั ตดิตาม กำจดั ชนดิพนัธตุางถิน่ กรมสงเสรมิ
ทีร่กุราน การเกษตร

สำรวจและเฝาระวงัโรคไขหวดันกในธรรมชาติ อส. กรมปศสุตัว 2551-2555 15.00
สำรวจและเฝาระวงัโรคไขหวดันกของนก อส. 2551-2555 15.00

ในกรงเลีย้ง กรมปศสุตัว
จดัตัง้หนวยปฏบิตักิารเคลือ่นทีใ่นการควบคมุ อส. 2551-2555 20.00

และปองกนัการระบาดของโรคไขหวดันกในพืน้ที่ กรมปศสุตัว
ทีม่คีวามเสีย่งตอการระบาด

แผนปฏิบัติการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน
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กลยทุธ 3

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

3.5 ควบคมุดแูลมใิหเกดิผลกระทบทางลบ จดัทำกรอบการดำเนนิงานแหงชาตวิาดวยความ ศกึษาวเิคราะหเชงินโยบายความปลอดภยั กรมประมง 2551-2555 5.00
ตอความหลากหลายทางชวีภาพจากการใช ปลอดภยัทางชวีภาพ ประกอบดวยนโยบาย/ ทางชวีภาพและเพิม่เตมิกฎเกณฑทางกฎหมาย
เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม มาตรการ/แผน สถาบนัทีเ่กีย่วของ วชิาการ และ เพือ่ควบคมุดแูลการขนยายถายทอดพนัธุ

กฎหมาย เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานในการใช สตัวน้ำดดัแปลงพนัธกุรรม ใหสอดคลองกบั
ประโยชนและการควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลง พนัธกรณพีธิสีารคารตาเฮนาวาดวยความ
พันธุกรรมของประเทศ ปลอดภยัทางชวีภาพ
พฒันากลไกการประสานงาน และเผยแพรขอมลู จดัทำกลไกเผยแพรขอมลูขาวสาร สผ. ศช. 2551-2555 10.00

ขาวสารความปลอดภยัทางชวีภาพ เพือ่เชือ่มโยงกบั การดำเนนิงานดานความปลอดภยัทางชวีภาพ กรมวชิาการเกษตร
หนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (BCH) กรมประมง
เสรมิสรางสมรรถนะ และความรดูาน กรมปศสุตัว

ความปลอดภยัทางชวีภาพ แกหนวยงานตางๆ มหาวทิยาลยั
รวมทัง้รฐั เอกชน และประชาชน เสรมิสรางนกัสือ่สารความเสีย่งดานความ ศช. สผ. 2551-2555 5.00

ปลอดภยัทางชวีภาพ (Risk communication)
ตดิตามการดำเนนิงานดานการควบคมุดแูลความ เสรมิสรางสมรรถนะเกีย่วกบัความปลอดภยั สผ. ศช. 2551-2555 15.00

ปลอดภยัทางชวีภาพ ตามพนัธกรณพีธิสีารคารตาเฮนา ทางชวีภาพและการดำเนนิงานตามพธิสีาร กรมวชิาการเกษตร
วาดวยความปลอดภยัทางชวีภาพ คารตาเฮนาวาดวยความปลอดภยัทางชวีภาพและ กรมประมง

พระราชบญัญตัวิาดวยความปลอดภยัทางชวีภาพ กรมปศสุตัว
ประเมนิและวเิคราะหความเสีย่งของสิง่มชีวีติ ศช. 2551-2555 10.00

ดัดแปลงพันธุกรรม มหาวทิยาลยั
กรมวชิาการเกษตร

กรมประมง
ปรบัแนวนโยบายการเกษตร อตุสาหกรรม สผ. สป.กษ. 2552 3.00

วทิยาศาสตร และสิง่แวดลอมของประเทศให ศช. สป. วท.
สอดคลองกบัพนัธกรณขีองพธิสีารคารตาเฮนา สป.อก.
วาดวยความปลอดภยัทางชวีภาพ

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ
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กลยทุธ 4

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 4 สงเสรมิการวจิยั การฝกอบรม การใหการศกึษา สรางความตระหนกั
และสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนปฏิบัติการวิจัยและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนปฏิบัติการวิจัยและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

4.1 จดัทำนโยบายและแนวทางหรอื จำแนกชองวางความรคูวามหลากหลายทางชวีภาพ ประเมนิและวเิคราะหความตองการ/ความ สผ. 2551-2552 2.00
แผนงานการวจิยัความหลากหลายทาง และระบคุวามตองการ/ความจำเปนทีจ่ะตองมงีานวจิยั จำเปนทีจ่ะตองมงีานวจิยัความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงชาติ ซึง่ตอบสนองการดำเนนิงานตามวตัถปุระสงคและ ชวีภาพ และจดัทำลำดบัความสำคญัของ

เปาหมายของอนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย งานวจิยัดงักลาว
ทางชวีภาพ
จดัทำนโยบายและแนวทางหรอืแผนงานการวจิยั กำหนดทศิทางการวจิยัและจดัทำแผน สกว. วช. ศช. 2552 5.00

ความหลากหลายทางชวีภาพแหงชาต ิเพือ่ใหกองทนุ การวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพแหงชาติ สวทช.
ทีเ่กีย่วของ สามารถพจิารณาถงึความตองการเรงดวน โดยสนองตอการดำเนนิงานตามอนสุญัญาฯ มหาวทิยาลยั
และความจำเปนระดบัชาต ิโดยการมสีวนรวมของ
ทกุภาคสวน
จดัทำฐานขอมลูงานวจิยัความหลากหลายทาง รวบรวมและจดัทำฐานขอมลูโครงการวจิยั วช. สกว. ศช. 2552-2555 54.00

ชวีภาพของประเทศ พรอมทัง้สรปุยอเนือ้หาทีส่ำคญั ความหลากหลายทางชวีภาพของหนวยงาน/ สวทช.
และเผยแพรผานกลไกเผยแพรขอมลูขาวสารความ สถาบนั มหาวทิยาลยั
หลากหลายทางชวีภาพ (CHM)

4.2 จดัหาทนุสนบัสนนุการวจิยัความ จดัทำฐานขอมลูการใหทนุสนบัสนนุการวจิยั รวบรวมและจดัทำฐานขอมลูการใหทนุ กองทนุ สกอ. 2551-2552 5.00
หลากหลายทางชวีภาพและการฝกอบรม ความหลากหลายทางชวีภาพของหนวยงานตางๆ สนบัสนนุการวจิยัทีเ่กีย่วกบัความหลากหลาย สกว. วช.
อยางตอเนือ่ง ทั้งในและตางประเทศ ทางชวีภาพ มหาวทิยาลยั

จำแนกชองวางและอปุสรรคของการใหเงนิทนุ วเิคราะหผลงานการวจิยัและสำรวจเพือ่หา สกว. 2551-2552 5.00
สนบัสนนุการวจิยั ตลอดจนวเิคราะหผลสมฤทธิแ์ละ ชองวางและอปุสรรค ตลอดจนประโยชนของ
การใชประโยชนการคนพบของงานวจิยันัน้ โดย งานวจิยัและความคมุคาตอการลงทนุ
สอดคลองกบันโยบายและแผนการดำเนนิงานความ
หลากหลายทางชวีภาพของประเทศ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
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ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระดมความคดิระหวางกองทนุทีเ่กีย่วของเพือ่หา ประชมุหารอืระหวางกองทนุเพือ่กำหนด วช. 2552-2555 5.00
แนวทางปฏบิตัแิละเกณฑสงเสรมิการวจิยัความ แนวทางปฏบิตัแิละเกณฑสงเสรมิการวจิยั สกว.
หลากหลายทางชวีภาพทีต่อบสนองนโยบายชาตแิละ ที่ตอบสนองตอนโยบายประเทศและความจำเปน กองทนุ สกอ.
ความจำเปนที่ตองดำเนินงานเรงดวนเพื่ออนุรักษ เรงดวนเพือ่การอนรุกัษความหลากหลายทาง
ความหลากหลายทางชวีภาพ ชวีภาพ
จดัทำขอตกลงระหวางกองทนุทีเ่กีย่วของในการ หารอืและจดัทำขอตกลงระหวางกองทนุ สกว. 2551-2552 3.00

ดำเนนิงานจดัหาทนุสนบัสนนุการวจิยัความหลาก สนบัสนนุความหลากหลายทางชวีภาพเพือ่ใหมี
หลายทางชวีภาพใหมปีระสทิธผิลมากขึน้ การดำเนนิงานสอดคลองกนั

4.3 ใหความสำคญัอนัดบัแรกแกการ สำรวจ (inventories) และรวบรวมขอมลู สำรวจตดิตามตรวจสอบและจดัทำฐานขอมลู อส. 2551-2554 18.00
สำรวจความหลากหลายทางชวีภาพ องคประกอบของความหลากหลายทางชวีภาพ ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีค่มุครอง

ในทกุพืน้ที ่พืน้ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู/ ทางบกทางทะเล
หรอืพืน้ทีว่กิฤต (biodiversity hotspot) ในระบบ ศกึษาเสนทางการอพยพของนกอพยพชนดิ อส. 2551-2554 16.00
นเิวศ ปาไม ภเูขา แหงแลงกึง่ชืน้ เกษตร ทะเลและ ทีส่ำคญัในประเทศไทย ดวยเทคนคิการตดิวทิยุ
ชายฝง แหลงน้ำในแผนดนิ และเกาะ ตดิตามตวัสตัวระบบดาวเทยีม  และทำ

เครือ่งหมายนกอพยพ
สำรวจความหลากหลายทางชวีภาพของพชื อพวช. 2551-2553 1.50

วงศไทร
สำรวจความหลากหลายทางชวีภาพของสตัว อพวช. 2551-2553 4.50

กลมุแมลง สตัวไมมกีระดกูสนัหลงักลมุ
เอคไคโนเดริม สตัวเลือ้ยคลาน สตัวสะเทนิน้ำ
สะเทนิบก นก และสตัวเลีย้งลกูดวยนม
ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

ศกึษาความหลากชนดิของนกและสตัว อพวช. 2551-2553 2.00
เลีย้งลกูดวยนมบนเกาะในประเทศไทย

ศกึษาความหลากชนดิของสตัวสะเทนิบก อพวช. 2551-2553 2.50
ในประเทศไทย

สำรวจและจัดลำดับแหลงน้ำในแผนดินที่มี กรมประมง 2551-2555 20.00
ความหลากหลายทางชวีภาพสงู

แผนปฏิบัติการวิจัยและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยทุธ 4
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(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ศกึษาสำรวจระบบนเิวศกองหนิใตน้ำในอาวไทย ม.รามคำแหง 2551-2553 6.00
ศกึษาระบบนเิวศ “บงุ” “ทาม” ม. มหาสารคาม 2552-2555 4.00
สำรวจและจดัทำขอมลูความหลากหลายทาง สผ. อส. 2551-2555 100.00

ชวีภาพในพืน้ทีว่กิฤตในทกุระบบนเิวศ มหาวทิยาลยั
ศกึษาผลกระทบของสภาวะโลกรอนตอการ อส. 2553-2555 25.00

เปลีย่นแปลงระบบนเิวศพืน้ทีช่มุน้ำ การเปลีย่น
แปลงประชากรและการสรางแหลงวางไขของนกน้ำ

สำรวจความหลากหลายทางชวีภาพและ อสพ. 2552 – 2555 3.20
จดัทำฐานขอมลู : พชืวงคขงิขา วงคสมอ
ชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคาม สมนุไพรในเขตภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืและเขตลานนา พนัธไุม
ในเขตพืน้ทีส่งู และในสงัคมเขาหนิปนู ภผูามาน
จังหวัดนาน

วจิยัเพือ่อนรุกัษและฟนฟปูระชากรปรงไทย อสพ. 2552-2555 2.00
ทีเ่สีย่งตอการสญูพนัธุ

ความหลากหลายทางชวีภาพ และภมูปิญญา กรมปาไม 2551-2555 2.00
ทองถิ่นในพื้นที่ปาชุมชน

สำรวจประเมนิ สถานภาพและศกัยภาพ ทช. 2551-2554 393.79
ทรพัยากรทางทะเล และชายฝง

ศกึษาความหลากหลายของประชากรปลา ทช. 2551 0.65
ในอาวบานดอน จงัหวดัสรุาษฎรธานี

สำรวจและรวบรวมขอมลูความหลากหลาย ทช. 2551-2555 50.00
ทางชวีภาพของทรพัยากรปาชายเลน 23 จงัหวดั
ชายฝงทะเล

สำรวจ ตดิตามตรวจสอบสถานภาพ ทช. 2551-2555 100.00
ทรพัยากรปาชายเลน 23 จงัหวดัชายฝงทะเล

แผนปฏิบัติการวิจัยและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยทุธ 4
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กลยทุธ 4
แผนปฏิบัติการวิจัยและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

สำรวจความหลากหลายทางชวีภาพของ ทช. 2551 0.63
ทรพัยากรปลาและสตัวน้ำเศรษฐกจิในพืน้ที่
อุทยานแหงชาติทางทะเลฝงอันดามัน

สำรวจและตดิตามตรวจสอบสถานภาพ ทช. 2552 0.59
ทรพัยากรสตัวน้ำในระบบนเิวศชายฝง
ทะเลอันดามัน

สำรวจและประเมนิศกัยภาพแหลงหญาทะเล ทช. 2552-2555 0.80
เพือ่การอนรุกัษและจดัการบรเิวณอาวไทย
ฝงตะวนัออก

ศกึษาความเปนไปไดในการใชหญาทะเล ทช. 2553 1.00
บำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกพื้นที่ธรรมชาติ

สำรวจความหลากหลายทางชวีภาพของ ทช. 2552-2555 8.00
ระบบนเิวศปะการงั แหลงหญาทะเล

ตดิตามสภาพแนวปะการงับรเิวณอาวไทย ทช. 2551 1.45
ฝงตะวนัออกและอาวไทยตอนกลาง

ตดิตามการเปลีย่นแปลงทรพัยากรทางทะเล ทช. 2551 6.07
และชายฝง

จดัทำฐานขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพ ผลตินกัวจิยัดานความหลากหลายทางชวีภาพ จฬ. 2552-2555 12.00
ในทกุระบบนเิวศ และจดัฝกอบรมบคุลากรทีเ่กีย่วของ โท-เอก
ในการสำรวจ ตดิตามตรวจสอบความหลากหลาย สำรวจระบบนเิวศและพฒันาฐานขอมลูความ สผ. อส. 2551-2555 80.00
ทางชวีภาพ หลากหลายทางชวีภาพ มหาวทิยาลยั

จดัฝกอบรมบคุลากรในการสำรวจและ สผ. อส. 2551-2555 10.00
ตดิตามตรวจสอบความหลากหลายทางชวีภาพ มหาวทิยาลยั

เผยแพรขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพ จดัทำคมูอืการตดิตามตรวจสอบการ สผ. 2551-2555 3.20
ผานกลไกเผยแพรขอมลูขาวสารความหลากหลายทาง เปลีย่นแปลงความหลากหลายทางชวีภาพ มหาวทิยาลยั
ชวีภาพ (CHM) และเอกสารคมูอื (ONEP Series) จดัตัง้และดำรงรกัษากลไกการเผยแพรขอมลู สผ. อส. ทช. 2551-2555 120.00

ขาวสาร (CHM) กรมประมง
มหาวทิยาลยั
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กลยทุธ 4
แผนปฏิบัติการวิจัยและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

จดัทำเอกสารคมูอื (ONEP Series) สผ. 2551-2555 5.00
ตดิตามตรวจสอบการเปลีย่นแปลงความ สำรวจตรวจนบันกอพยพฤดหูนาวใน อส. 2551-2554 13.00

หลากหลายของทรพัยากรชวีภาพทีไ่ดรบัการคมุครอง ประเทศไทย
ตามกฎหมาย และทีม่คีวามสำคญัสงูในพืน้ทีค่มุครอง สำรวจแหลงทำรงัวางไขของนกทำรงัเปนกลมุ อส. 2551-2553 10.20
และในแหลงธรรมชาติ ในประเทศไทย

ศกึษาความหนาแนนและประชากรของ อส. 2551-2554 2.00
สตัวกนิพชืขนาดใหญในผนืปามรดกโลกทาง
ธรรมชาติในผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ

ประชากรและการแพรกระจายของชะนใีน อส. 2551 -2554 2.20
ผืนปาอนุรักษภาคใต

สำรวจสตัวเลีย้งลกูดวยนมขนาดใหญ อส. 2551-2555 50.00
ในพืน้ทีป่าอนรุกัษของประเทศไทย และจดัทำ
ฐานขอมลู GIS

4.4 สำรวจ วจิยั และรวบรวมขอมลูทาง การประเมนิสถานภาพแหลงพนัธกุรรมของสิง่มชีวีติ ถนอมพนัธกุรรมสตัวปา องคการสวนสตัว 2551-2555 5.00
ดานพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การทำ Banking และธนาคารพนัธกุรรม การศกึษาความหลากหลายทางพนัธกุรรม อส. 2551 3.25

จัดทำฐานขอมูลดานพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใน ของไมปาในประเทศไทยโดยใช Isoenzyme
ประเทศไทย gene และ DNA markers

การประเมนิสภาพแหลงพนัธกุรรมของไมปา อส. 2551-2554 13.50
และพชืปาทีม่คีณุคาทางเศรษฐกจิและระบบนเิวศ
ในกลมุปาแกงกระจานโดยการใช molecular
markers
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กลยทุธ 4

การศกึษาความหลากหลายทางพนัธกุรรม อส. 2552-2555 19.40
ของพชืปาและสตัวปา

• การพฒันาการจดัทำฐานขอมลูทาง
พนัธกุรรมในพชืปาและสตัวปาทีม่คีา
หายากใกลสญูพนัธใุนประเทศไทยโดย
การวเิคราะหรหสัพนัธกุรรมและสบืคน
หายนี

• การศกึษาความหลากหลายทางพนัธกุรรม
พชืปาทีม่คีาหายากใกลสญูพนัธบุางชนดิ
ในพืน้ทีป่าอนรุกัษ

• ชวีวทิยาการสบืตอพนัธแุละการขยาย
พนัธพุชืปาหายาก และใกลสญูพนัธเุพือ่
การอนรุกัษ

แผนปฏิบัติการวิจัยและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
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4.5 ดำเนนิงานตามการรเิริม่ทัว่โลกทาง จดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาตทิางอนกุรมวธิาน จัดตั้งคณะกรรมการอนุกรมวิธานแหงชาติ สผ. 2551-2553 3.00
อนกุรมวธิาน (Global Taxonomy จดัทำฐานขอมลูหนวยงานและผเูชีย่วชาญทาง จดัเวทหีารอื ทบทวนความกาวหนา สผ. 2551-2555 11.00
Initiative - GTI) อนุกรมวิธานระดับชาติ การดำเนนิการของอนกุรมวธิานรายสาขา และ

จดัประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และความ จัดตั้งเครือขายทางอนุกรมวิธานในสาขาตางๆ
กาวหนาในการดำเนนิงานดานอนกุรมวธิาน รวมถงึ เชื่อมโยงในระดับชาติและตางประเทศ
การประเมนิความตองการทางอนกุรมวธิานระดบัชาติ จดัทำระบบฐานขอมลูผเูชีย่วชาญทาง สผ. 2551 11.00
หรอืความตองการเฉพาะดาน อนกุรมวธิานรายสาขา และหนวยงาน รวมทัง้

พพิธิภณัฑ
ประเมนิความตองการทางดานอนกุรมวธิาน สผ. 2552 11.00

อยางตอเนือ่ง และจดัทำนโยบายการเสรมิสราง
สมรรถนะทางอนกุรมวธิานของชาติ

จดัทำฐานขอมลูแหลงรวบรวมตวัอยาง พพิธิภณัฑ จัดทำทะเบียนระดับชาติหนวยงานที่สะสม สผ. 2551-2553 1.00
และทะเบยีนตวัอยางทรพัยากรชวีภาพ ตวัอยาง
จดัตัง้ และพฒันาระบบขอมลูขาวสารและ จดัตัง้เครอืขายทางอนกุรมวธิานในสาขาตางๆ สผ.

เครอืขายทางอนกุรมวธิานระดบัชาต ิและเชือ่มโยง และเชื่อมโยงในระดับชาติและตางประเทศ
เครอืขายขอมลูทางดานอนกุรมวธิาน จดัทำฐานขอมลูซากสตัวปาของกลมุงาน อส. 2551-2554 1.00

วจิยัสตัวปา
จดัทำฐานขอมลูทะเบยีนตวัอยางในพพิธิภณัฑ หอพรรณไม 2551-2555 60.00

พชื/สตัว อสพ. อพวช.
ทช. กรมประมง
กรมวชิาการเกษตร
สถาบนัการศกึษา

จดัทำฐานขอมลูพพิธิภณัฑสตัวและพชืทะเล ทช. 2551-2555 3.00
สสูาธารณชน

จดัทำและพฒันาฐานขอมลูแหลงรวบรวม กรมประมง 2551-2555 8.00
ตวัอยางพพิธิภณัฑและทะเบยีนตวัอยาง
ทรพัยากรชวีภาพ และจดัทำและเผยแพรคมูอื
การจำแนกชนดิสตัวน้ำ

แผนปฏบิตักิารการรเิริม่ทัว่โลกทางอนกุรมวธิาน (GTI)

แผนปฏิบัติการการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI)
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 4
แผนปฏิบัติการการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI)

จดัการอบรมเพือ่เสรมิสรางสมรรถนะใหแก เสรมิสรางสมรรถนะและพฒันาบคุลากรดาน กรมประมง 2551-2555 10.00
บคุลากรทีเ่กีย่วของ ในการจดัทำและพฒันาขอมลู อนกุรมวธิานสตัวน้ำ
อนกุรมวธิาน
จดัตัง้สถานทีเ่กบ็รกัษาตวัอยาง/พพิธิภณัฑ จัดตั้งหองพิพิธภัณฑสัตวกลุมแอนโทซัว ม.รามคำแหง 2551-2555 5.00

(Anthozoa) และฟองน้ำ (Sponge)
ปรบัปรงุสถานทีเ่กบ็รกัษาตวัอยางสตัวน้ำ กรมประมง 2551-2555 35.00
พฒันาพพิธิภณัฑความหลากหลายทางชวีภาพ พิพิธภัณฑ/ 2551-2555 30.00

ใหไดตามมาตรฐานสากล หอพรรณไม
ขยายคลงัตวัอยางอางองิทางธรรมชาตวิทิยา อพวช. 2551-2555 90.00

และบรหิารจดัการตวัอยางอางองิของพพิธิภณัฑ
ธรรมชาตวิทิยา

จัดใหมีพิพิธภัณฑสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ทช. 2551-2555 14.00
ปาชายเลน

พฒันาคลงัเกบ็รกัษาตวัอยางอางองิเหด็รา ศช. 2551-2555 2.50
ใหไดมาตรฐานสากล

จดัทำคมูอืการจำแนกกลมุสิง่มชีวีติ จดัทำคมูอืการจำแนก สตัวเลือ้ยคลานและ อพวช. 2551-2552 1.50
สตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบกของไทยโดยใชรปูภาพ
(pictoral keys)

จดัทำคมูอืการจำแนกสิง่มชีวีติในประเทศไทย อพวช. 2552-2554 10.00
: มด, สตัวกลมุเอคไคโนเดริม, สตัวเลีย้งลกู หอพรรณไม
ดวยนม, ปลา, สิง่มชีวีติทางทะเลและชายฝง, ทช. อสพ.
พนัธไุม, พนัธไุมปาชายเลน, พชืวงศไทร กรมประมง

ศกึษาอนกุรมวธิานพชื สกลุหญาและให อสพ. 2551-2555 0.74
บรกิารทางอนกุรมวธิานพชื

เรยีบเรยีงอนกุรมวธิานพชืปาชายเลน และ ทช. 2551-2555 2.00
จัดทำคูมือพันธุไมปาชายเลน

เผยแพรคมูอืจำแนกสิง่มชีวีติทางทะเลและ ทช. 2551-2555 9.00
ชายฝง และฝกอบรมปฏบิตักิารจำแนกสิง่มชีวีติ
ทางทะเลและชายฝง
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 4

4.6 ใชระบบการศกึษาทัง้ในและนอกระบบ สงเสรมิการจดักจิกรรมการเรยีนรตูามหลกัสตูร จดัทำสือ่การเรยีนรเูกีย่วกบัความหลากหลาย กศน. สพฐ. 2551-2555 10.60
รวมทัง้การศกึษาตามอธัยาศยั สงเสรมิ การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เกีย่วกบัความหลากหลายทาง ทางชวีภาพระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา สส.
การใหการศกึษา และความรทูางดาน ชวีภาพในสถานศกึษาระดบัประถมศกึษาและ จดัทำหลกัสตูรทองถิน่ “การใชประโยชนจาก อสพ 2552-2554 2.00
ความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ใน/ มธัยมศกึษา ทัง้ในและนอกหองเรยีน พชืทองถิน่อยางยัง่ยนื”
นอกหองเรยีน จดัทำหลกัสตูรความหลากหลายทางชวีภาพ พฒันาหนงัสอือานนอกเวลาทีเ่กีย่วกบั สกอ. 2551-2554 5.00

ในระดบัอดุมศกึษาเปนวชิาเลอืกสำหรบันกัศกึษา ความหลากหลายทางชวีภาพสำหรบันกัเรยีน/ สส.
ในสายวชิาอืน่ทีไ่มใชสายวทิยาศาสตร นกัศกึษาในสายวชิาอืน่
จดัทำสือ่การเรยีนรเูกีย่วกบัความหลากหลายทาง จัดทำสารคดีโทรทัศนเผยแพรขอมูลความรู สส. 2552-2554 20.00

ชวีภาพ ทัง้ประเภทสือ่สิง่พมิพและสือ่เทคโนโลยี และสรางจติสำนกึในการอนรุกัษความหลากหลาย
เชน หนงัสอืเสรมิประสบการณ แผนพบั ภาพพลกิ ทางชวีภาพในพืน้ทีป่ระเทศไทย
โปสเตอร สือ่คอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) e-book จดัพมิพหนงัสอืความหลากหลายทางชวีภาพ ทช. 2551 0.46
e-learning ซดีรีอม วดีทิศัน เกมตางๆ เปนตน แหงเกาะ
แจกใหสถานศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา จดัทำสือ่การเรยีนรนูทิรรศการหองแสดง ทช. 2551-2555 1.00
ทั่วประเทศ ตวัอยางพพิธิภณัฑ

จดหมายขาวแนวปะการงัไทย ม.รามคำแหง 2551-2555 0.30
จดัทำสือ่การสอนเกีย่วกบัระบบนเิวศหญาทะเล ทช. 2551-2555 25.00

และพะยนูสำหรบันกัเรยีนและชมุชน
สมัมนา/ฝกอบรม/จดัทำเอกสารสิง่พมิพเพือ่ อสพ. 2551-2555 0.36

ถายทอดความรเูพือ่การอนรุกัษและใชประโยชน
อยางยัง่ยนื

จดัทำเอกสารเผยแพรความรเูกีย่วกบัประชากร อส. 2552 0.50
นกน้ำในพื้นที่ชุมน้ำของประเทศไทย

จัดทำโปสเตอรพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญ อส. 2553 0.75
ระดบันานาชาตแิละเปนพืน้ทีอ่นรุกัษของ อส.

แผนปฏิบัติการสงเสริมความรูความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนปฏิบัติการสงเสริมความรูความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
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กลยทุธ 4

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

แผนปฏิบัติการสงเสริมความรูความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

จดัทำคมูอืครแูละฝกอบรมครแูกนนำจาก จดัทำคมูอืและอบรมครแูกนนำเรือ่งการจดั สพฐ. 2552-2555 5.57
สถานศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา การเรยีนรเูกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพ
ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 175 เขตทัว่ประเทศ เกีย่วกบั
การจดัการเรยีนรเูรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพ
จดัทำเวบ็ไซตเกีย่วกบัแหลงเรยีนรเูรือ่งความ จดัทำเวบ็ไซตแนวปะการงัไทย ม.รามคำแหง 2551-2555 0.70

หลากหลายทางชวีภาพในทกุจงัหวดัของประเทศไทย ศนูยบรกิารขอมลูทางพฤกษศาสตรเพือ่ อสพ. 2551-2555 0.36
และฐานขอมลูเกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพ ประชาชน
ที่ทันสมัยเปนปจจุบัน
จดันทิรรศการเคลือ่นทีเ่รือ่งความหลากหลายทาง จดัการเรยีนรตูลอดชวีติ เกีย่วกบัความ องคการสวนสตัว 2551-2555 50.00

ชวีภาพ ประกอบดวยรถโมบายล อปุกรณสือ่สาร หลากหลายทางชวีภาพในสวนสตัวทัง้ 5 แหง
สือ่สิง่พมิพและสือ่เทคโนโลย ีเพือ่เผยแพรความรแูก ขององคการสวนสตัว
นกัเรยีนในสถานศกึษาทัง้ระดบัประถมศกึษาและ ความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเล
มธัยมศกึษา สถานแสดงพนัธสุตัวน้ำภเูกต็และเสนทาง ทช. 2551-2555 2.00

ศกึษา
จดันทิรรศการหมนุเวยีนในอาคารพพิธิภณัฑ อสพ. 2551-2555 0.36

ดำเนนิโครงการลกูเสอื - เนตรนารชีวีภาพเพือ่ให จดัทำโครงการลกูเสอื - เนตรนารชีวีภาพ ศธ. 2552-2554 6.00
เยาวชนเรยีนรเูรือ่งการดำรงชวีติโดยพึง่พาความ เพือ่ใหเยาวชนเรยีนรเูรือ่งการดำรงชวีติโดยพึง่พา
หลากหลายทางชวีภาพทีม่ผีลกระทบตอวถิชีวีติและ ความหลากหลายทางชวีภาพทีม่ผีลกระทบตอ
วฒันธรรมประเพณี วถิชีวีติและวฒันธรรมประเพณี
จดัคายเยาวชนเนนการเรยีนรเูรือ่งความหลากหลาย จดัคายเยาวชนเนนการเรยีนรเูรือ่งความ ศธ. 2552-2554 6.00

ทางชวีภาพอยางตอเนือ่ง หลากหลายทางชวีภาพอยางตอเนือ่ง
4.7 สรางเครอืขายพนัธมติรความรวมมอื จัดทำฐานขอมูลภาคธุรกิจเอกชนที่ดำเนิน สำรวจและจดัทำขอมลูธรุกจิกบัความหลาก สผ. 2552-2553 6.00
กบัภาคธรุกจิเอกชน เพือ่ดำเนนิกจิกรรม กจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วของกบัความหลากหลาย หลายทางชวีภาพของประเทศไทย
ตอเนือ่ง ในการปลกูฝงจติสำนกึ และ ทางชวีภาพ
กระตนุการมสีวนรวมในการอนรุกัษและ แสวงหาความรวมมอื และจดัทำเครอืขายพนัธมติร เพาะกลาคนืปาใหภหูลวง บ.บางจาก 2552 0.50
ใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ รวมอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
อยางยัง่ยนื ชวีภาพอยางยัง่ยนื โดยการหารอืและรบัฟงประสบการณ

และแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัผลสมัฤทธิแ์ละ
อปุสรรคของการดำเนนิงานทีท่ำไปแลว
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 4
แผนปฏิบัติการสงเสริมความรูความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

วางแนวทางสงเสรมิและแกไขปญหาการดำเนนิการ จดัทำกลไกและแนวทางการดำเนนิงานของ สผ. 2553 3.0
ดงักลาว ใหสอดคลองเปนไปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่ ภาคธุรกิจที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
บรรลวุตัถปุระสงคและเปาหมายของอนสุญัญาวาดวย อนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ
ความหลากหลายทางชวีภาพ ในดานการอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพ

จดัทำเกณฑมาตรฐานดานความหลากหลาย สผ. 2554 3.00
ทางชวีภาพทีภ่าคธรุกจิควรถอืปฏบิตั ิเพือ่ให
บรรลวุตัถปุระสงคโดยไมมกีารสญูเสยีในภาพรวม
ของความหลากหลายทางชวีภาพ

จัดทำคูมือ/แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับ พัฒนาศูนยมัคคุเทศกทองถิ่นในพื้นที่สาธิต ม.รามคำแหง 2551-2555 1.00
การดำเนนิกจิกรรมของภาคธรุกจิเอกชน การจดัการแนวปะการงั
จดัทำจดหมายขาวเพือ่สือ่สารระหวางเครอืขาย จัดทำจดหมายขาว สส. สผ. 2551-2555 1.00

พันธมิตร
4.8 สงเสรมิการดำเนนิงานรวมระหวาง วางเกณฑคดัเลอืกพืน้ทีท่ีร่ะบบนเิวศสมบรูณ จดัทำหลกัเกณฑและคดัเลอืกระบบนเิวศที่ สผ. 2552-2555 15.00
ภาครฐั และองคกรพฒันาเอกชนใหความรู หรอืถกูทำลาย หรอืกำลงัอยใูนระหวางการฟนฟ ูและ สมบรูณหรอืถกูทำลายหรอือยรูะหวางการฟนฟู อส. ทช.
และสรางความตระหนกัเรือ่งความหลากหลาย จดัทำรายการพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเปนแหลงเรยีนรู จดัทะเบยีนรายการชือ่พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพหรอื สผ. 2552-2554 5.00
ทางชีวภาพแกชุมชน แหลงเรยีนรู มหาวทิยาลยั

รวมมอืกบัองคกรพฒันาเอกชน จดัตัง้ศนูย เสนทางศกึษาธรรมชาตใิตทะเลบรเิวณ ม.รามคำแหง 2551-2555 5.00
สิง่แวดลอมศกึษา หรอืพฒันาเสนทางเดนิธรรมชาติ แนวปะการงั
เพือ่สงเสรมิการศกึษาธรรมชาต ิและความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ในบรเิวณใกลเคยีงระบบนเิวศทีไ่ดรบั
การคดัเลอืก
ดำเนนิกจิกรรมรณรงค และสงเสรมิความตระหนกั ดำเนนิกจิกรรมพฒันาปาไมรวมกบัสถาบนั กรมปาไม 2551-2554 20.00

ตอเนือ่ง สำหรบันกัเรยีน นกัศกึษา และสาธารณชน ศาสนา กจิกรรมพฒันาเครอืขายองคกรปาชมุชน
ทั่วไป และกจิกรรมวนศาสตรชมุชน
สงเสรมิการจดัตัง้/พฒันากลมุอนรุกัษในชมุชน จดัตัง้กลมุราษฎรอาสาพทิกัษทรพัยากร ทช. 2551-2555 7.50

และสนับสนุนการดำเนินงานตอเนื่องเปนตนวา ปาชายเลนและหญาทะเล
จดัทำคมูอืดนูก คมูอืดดูอกไม/ตนไม ปาชายเลน
แผนพับดูผีเสื้อ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 4
แผนปฏิบัติการสงเสริมความรูความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

สรางหลกัสตูรทองถิน่โดยนกัเรยีน และชมุชน
มสีวนรวม

4.9 จดัการปาไมเพือ่การนนัทนาการและ สงเสรมิและพฒันาใหแหลงธรรมชาตเิปน nature พฒันารปูแบบและกจิกรรมการสือ่ความหมาย สส. อส. 2551-2555 20.00
การศกึษาธรรมชาติ edutainment โดยสงเสรมิการพฒันารปูแบบและ ธรรมชาตใินแหลงธรรมชาตปิละ 1 แหง กรมปาไม

กจิกรรมการสือ่ความหมายธรรมชาตภิายในหลกัการ : ทช.
1 แหลง หลายหลายสิง่เรยีนร ูเพิม่ผรูธูรรมชาติ สพท.
ฟนฟดูแูลรกัษาและบรหิารจดัการเพือ่ปองกนั ควบคมุการดแูลรกัษาและปองกนัความ อส. กรมปาไม 2551-2555 25.00

ไมใหทรพัยากรนนัทนาการและสภาพแวดลอม เสยีหายและผลกระทบตอสิง่แวดลอม ทช.
เสือ่มโทรม โดยใชความสามารถการรองรบัของพืน้ที่ ททท.
และประเมนิความเสือ่มโทรมแหลงทองเทีย่วและ สพท.
จดัการการฟนฟโูดยกำกบั ควบคมุ ดแูล รกัษา จังหวัด
ปองกนัความเสยีหายและผลกระทบตอสิง่แวดลอม
สรางมลูคาและเพิม่คณุภาพมาตรฐานของแหลง สงเสรมิการสรางแบรนดของแหลงทองเทีย่ว

อส. 2551-2555 20.00ทองเทีย่วการบรกิาร นกัทองเทีย่ว โดยกำหนด ทีม่ศีกัยภาพพรอมทัง้สำรวจความคดิเหน็ของ
กรมปาไมมาตรฐานและพฒันาระบบการจดัการและการบรกิาร นกัทองเทีย่วดงักลาวอยางตอเนือ่ง
ทช.ใหเขาสมูาตรฐาน พฒันาศกัยภาพของบคุลากรดาน การกำหนดมาตรฐานและพฒันาระบบ
สพท.การทองเทีย่วและคณุภาพนกัทองเทีย่ว การจดัการและการบรกิารใหเขาสมูาตรฐาน
จังหวัดพฒันาศกัยภาพของบคุลากรดานการทองเทีย่ว

สงเสรมิการมสีวนรวมของชมุชนทองถิน่และ ปรบัปรงุกฎระเบยีบเพือ่สรางโอกาสและการ อส. กรมปาไม 2551-2555 10.00
ภาคเอกชนโดยปรบัปรงุกฎระเบยีบเพือ่สรางโอกาส กระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม ทช. อปท.
และกระจายผลประโยชนอยางเสมอภาค และเปนธรรม พฒันาระบบบรหิารและการจดัการรปูแบบ สพท.

พเิศษในแหลงทองเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ จังหวัด
4.10 จัดหาทุนสนับสนุนองคกร ทบทวนและวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ตลอดจนปญหา ทบทวนและวเิคราะหผลสมัฤทธิ ์ปญหา สผ. สส. 2552-2554 5.00
พฒันาเอกชนสถาบนัศกึษาในทองถิน่และ อปุสรรคจากการดำเนนิกจิกรรมขององคกร อปุสรรคจากการดำเนนิกจิกรรมขององคกร UNDP
ชมุชน ในการดำเนนิกจิกรรมรณรงคสงเสรมิ พฒันาเอกชน สถาบนัการศกึษา และชมุชนในการ พฒันาเอกชน สถานศกึษาและชมุชนในการให Small Grant Fund
ความตระหนกั และเผยแพรความรเูรือ่ง ใชความรแูละสงเสรมิความตระหนกัเรือ่งความ ความรแูละสงเสรมิความตระหนกัเรือ่งความ มหาวทิยาลยั
ความหลากหลายทางชวีภาพ หลากหลายทางชวีภาพ หลากหลายทางชวีภาพ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 4
แผนปฏิบัติการสงเสริมความรูความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

วเิคราะหความคมุทนุ และผลประโยชนทีไ่ดรบั วเิคราะหความคมุทนุ และผลประโยชนทีไ่ดรบั สส. 2551-2552 3.00
แยกตามกจิกรรมประเภทตางๆ และในทีต่างๆ จากการใหทนุสนบัสนนุกจิกรรมรณรงคและ กองทนุสิง่แวดลอม

เผยแพรเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพ
จัดทำแนวทางปฏิบัติหรือเกณฑในการจัดสรรทุน จดัทำเกณฑการจดัสรรทนุแกชมุชนเพือ่ สผ. 2551-2555 2.00

และในการรบัทนุ และทำขอตกลงระดบัหนวยงาน/ ดำเนนิกจิกรรมในชมุชนในการดำรงประเพณี
กองทนุทีเ่กีย่วของเพือ่จดัสรรทนุอยางมปีระสทิธภิาพ ดัง้เดมิทีเ่หน็คณุคาในการอนรุกัษความหลากหลาย
และสงเสรมิการดำเนนิกจิกรรมทีเ่ปนประโยชนตอ ทางชวีภาพและประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมไมทำลาย
ประเทศชาติ ความหลากหลายทางชวีภาพ

4.11 สงเสรมิการวเิคราะหประเมนิ จัดทำคูมือสำหรับผูปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศ จัดทำคูมือปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศ สผ. 2551-2552 5.00
ระบบนิเวศเพื่อใหชุมชนทองถิ่นและ และผวูางนโยบายและแผนจดัการระบบนเิวศอยาง พื้นที่ชุมน้ำ
องคกรพฒันาเอกชนวางแผนการจดัการ ยัง่ยนื ไดแก จัดทำคูมือปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศปาไม กรมปาไม 2552-2553 7.00
อนรุกัษและใชประโยชนอยางยัง่ยนื • คมูอืการสำรวจระบบนเิวศและการจดัทำ จดัทำคมูอืปฏบิตักิารสำรวจระบบนเิวศเกาะ ทช. 2552-2553 10.00

ฐานขอมลูสารสนเทศภมูศิาสตร (GIS) ทะเลและชายฝง กรมประมง
• คมูอืการสำรวจคณุลกัษณะทางนเิวศ จดัทำคมูอืปฏบิตักิารสำรวจระบบนเิวศเกษตร กรมวชิาการเกษตร 2552-2553 10.00
• คูมือการประเมินคุณคาทางเศรษฐศาสตรของ กรมปศสุตัว

ระบบนิเวศ จดัทำคมูอืปฏบิตักิารสำรวจความรพูืน้บาน อสพ. 2552 5.00
• คมูอืการวเิคราะหชมุชนอยางมสีวนรวม และทองถิน่
• คมูอืการเสรมิสรางจติสำนกึและความตระหนกั

เพือ่การจดัการระบบนเิวศอยางยัง่ยนื
• คูมือการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและ

ติดตามประเมินผล
• คมูอืการวางแผนจดัการระบบนเิวศอยางมี

สวนรวม



⌫  

61

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 5

5.1 ตัง้คณะกรรมการความหลากหลาย จดัตัง้คณะกรรมการความหลากหลายทางชวีภาพ เสรมิสรางสมรรถนะของคณะกรรมการ อส. ทช. 2551-2555 50.00
ทางชวีภาพระดบัหนวยงาน เพือ่ดแูล ในทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัความหลากหลายทาง ความหลากหลายทางชวีภาพระดบักระทรวงและ กรมประมง
การดำเนนิงานใหสอดคลองกบัคณะกรรมการ ชวีภาพ และในสถาบนัอดุมศกึษาทกุแหงทีม่หีลกัสตูร ระดบักรม/สถาบนัใหสามารถดำเนนิงานตาม กรมปาไม
ระดับชาติ และงานวจิยัเกีย่วของกบัความหลากหลายทางชวีภาพ พนัธกรณขีองอนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย กรมปศสุตัว

ทัง้นีโ้ดยดำเนนิงานสอดคลองกบัคณะกรรมการ ทางชวีภาพ และมตสิมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ กรมการขาว
อนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ อยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล กรมวชิาการเกษตร
แหงชาติ วว. มหาวทิยาลยั

กรมสงเสรมิ
การเกษตร

กรมวทิยาศาสตร
การแพทย

จดัตัง้เวท ี(forum) โดยเฉพาะหวัขอใดหวัขอหนึง่ เสรมิสรางและแลกเปลีย่นความรทูางวชิาการ สผ. 2551-2555 15.00
ของความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่แลกเปลีย่น เกีย่วกบัประเดน็อบุตัใิหมของอนสุญัญาวาดวย
ความร ูประสบการณ งานวจิยั การดำเนนิกจิกรรม ความหลากหลายทางชวีภาพ :เชือ้เพลงิชวีภาพ
และอืน่ๆ ระหวางกรรมการ/อนกุรรมการผเูชีย่วชาญ ไขหวดันก
และผูปฏิบัติงาน The Second International Asia Pacific ม.รามคำแหง 2553 5.00

Coral Reef Symposium
National Capacity Self Assessment for กรมพฒันาทีด่นิ 2551-2552 8.00

Global Environment Management-NCSA

กลยทุธ 5 เสริมสรางสมรรถนะใหแกประเทศไทย ในการดำเนินงานตามความ
ตกลงระหวางประเทศทีเ่กีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพ

แผนปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะอนุวัตการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะอนุวัตการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 5

เสรมิสรางความแขง็แกรงใหแกการดำเนนิงาน ดำเนินงานประสานและตอบสนองตอ สผ. 2551-2555 35.00
ตามอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ อนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ
และความตกลงอืน่ทีเ่กีย่วของ พธิสีารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภยัทาง

ชวีภาพและอนสุญัญาวาดวยพืน้ทีช่มุน้ำในฐานะ
หนวยประสานงานกลางระดบัชาติ

สงเสรมิการมสีวนรวมของภาคธรุกจิในการ
อนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทาง สผ. 2551-2555 13.00
ชวีภาพอยางยัง่ยนื

ผแูทนประเทศไทยเขารวมประชมุคณะทำงาน สผ. อส. วว. ศช. 2551-2555 60.00
วชิาการ (ATHEG,WG)  คณะทีป่รกึษาทาง อสพ. ทช. สส.
วทิยาศาสตร วชิาการและเทคโนโลย ี(SBSTTA) กรมวทิยาศาตร
และสมชัชาภาคอีนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย การแพทย
ทางชวีภาพ (COP) กรมทรพัยสนิ

ทางปญญา
กรมประมง
กรมการขาว

กรมวชิาการเกษตร
กรมสงเสรมิ
การเกษตร
กรมปศสุตัว

กรมพฒันาทีด่นิ
เตรยีมความพรอม ประกอบดวยความเหน็/ สผ. 2551-2555 5.00

ทาท ีใหแกผแูทนประเทศไทยเขารวมเจรจา
ตอรองการประชมุอนสุญัญาและความตกลง
ทีเ่กีย่วของ

แผนปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะอนุวัตการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 5
แผนปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะอนุวัตการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

ดำเนนิกจิกรรมวนัสากลแหงความหลากหลาย สผ. สส. อส. ทช. 2551-2555 75.00
ทางชวีภาพ กรมปาไม

กรมการขาว
กรมวชิาการเกษตร
กรมปศสุตัว
กรมประมง
อพวช. อสพ.

องคการสวนสตัว
มหาวทิยาลยั

5.2 สงเสรมิการดำเนนิงานตามอนสุญัญา ดำเนนิการจดัประชมุหารอืระหวางหนวยประสาน ดำเนนิความรวมมอืกบัความตกลง/ความรเิริม่ สผ. 2551-2555 10.00
วาดวยความหลากหลายทางชวีภาพและ งานกลางของอนสุญัญา และความตกลง ตลอดจน ระหวางประเทศตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัความ
การรวมพลงัระหวางอนสุญัญาทีเ่กีย่วกบั ความรวมมอืระหวางประเทศทีเ่กีย่วของกบัความ หลากหลายทางชวีภาพ : คณะทำงานแหงอาเซยีน
ความหลากหลายทางชวีภาพ หลากหลายทางชวีภาพเพือ่ใหรบัรขูอมลูขาวสาร วาดวยการอนรุกัษธรรมชาตแิละความหลากหลาย

ซึง่กนัและกนั ทางชวีภาพ (AWGNCB) ศนูยความหลากหลาย
วเิคราะหจดุรวมและจดุตางของการดำเนนิงาน ทางชวีภาพแหงอาเซยีน (ACB) คณะกรรมาธกิาร

เพือ่ผสานขอพจิารณาเรือ่งความหลากหลายทาง ลมุน้ำโขง (Mekong River Commission)
ชวีภาพ เขาสกูารดำเนนิงานตามอนสุญัญา ความตกลง และอื่นๆ
และความรวมมอืระหวางประเทศดงักลาว รวมพลงัการดำเนนิงานระหวางอนสุญัญา สผ. อส. ทช. 2552-2555 22.00
หาหนทางและแนวทางปฏิบัติที่จะดำเนินงาน วาดวยความหลากหลายทางชวีภาพและ กรมปาไม

รวมกนัในเรือ่งทีเ่ปนไปได เชนการใชขอมลูรายงาน อนสุญัญา/ความตกลงทีเ่กีย่วของกบัอนสุญัญา กรมวชิาการเกษตร
แหงชาต ิเพือ่เอือ้อำนวยการดำเนนิงานใหสอดคลองกนั ไซเตส (CITES) อนสุญัญาวาดวยมรดกโลก กรมปศสุตัว
จดัทำขอตกลงในเรือ่งทีเ่กีย่วของ และตดิตาม อนสุญัญาวาดวยพืน้ทีช่มุน้ำ  อนสุญัญาวาดวย กรมพฒันาทีด่นิ

ตรวจสอบการดำเนนิงานใหมปีระสทิธภิาพ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ อนสุญัญา กรมประมง
วาดวยการแปรสภาพเปนทะเลทราย โปรแกรม กรมการขาว
มนษุยและชวีมณฑล อนสุญัญาวาดวยชนดิพนัธุ
ทีอ่พยพยายถิน่และอืน่ๆ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

แผนปฏบิตักิารประเทศไทยมงุสเูปาหมายความหลากหลายทางชวีภาพ ป ค.ศ. 2010

5.3 ดำเนนิงานเพือ่บรรลคุวามสำเรจ็ ดำเนนิงานลดการสญูเสยีความหลากหลายทาง ลดการสญูเสยีพืน้ทีป่าไมและชนดิพนัธุ กรมปาไม 2551-2555 40.00
ตามเปาหมายความหลากหลายทางชวีภาพ ชวีภาพของประเทศไทยลงอยางมนียัสำคญัภายใน ทีส่ำคญัลงอยางมนียัสำคญั
ป ค.ศ. 2010 ป พ.ศ. 2553 เพิม่การคมุครองความหลากหลายทางชวีภาพ อส. ทช. 2551-2555 50.00

บนบกและทางทะเล
ศกึษาและปรบัปรงุพนัธพุชืและสตัวทางการ กรมปศสุตัว 2551-2555 60.00

เกษตรและทีใ่ชเปนอาหาร กรมการขาว
กรมวชิาการเกษตร

กรมประมง
COUNTDOWN 2010 BIODIVERSITY สผ. 2551-2553 30.00

TARGET : ทบทวนนโยบายและมาตรการ
การคมุครองชนดิพนัธทุีใ่กลสญูพนัธอุยางยิง่
ใกลสญูพนัธ ุและเฉพาะถิน่ และชกันำใหเกดิ
การดำเนนิงานอนรุกัษในแหลงทีอ่ยอูาศยัตาม
ธรรมชาต ิและฟนฟปูระชากรเพือ่ลดความเสีย่ง
ใกลสญูพนัธุ

สรางกระแสความสนใจใหประเดน็การสญูพนัธุ ดำเนนิกจิกรรมปสากลแหงความหลากหลาย สผ. สส. อส. ทช. 2552-2553 75.00
ของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทยเปนวาระแหงชาติ ทางชวีภาพ กรมปาไม

กรมการขาว
กรมวชิาการเกษตร
กรมปศสุตัว
กรมประมง
อพวช. อสพ.

องคการสวนสตัว
มหาวทิยาลยั

แผนปฏิบัติการประเทศไทยมุงสูเปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ป ค.ศ. 2010
กลยทุธ 5
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 5

แผนปฏิบัติการเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพ

5.4 จดัตัง้กลไกการเผยแพรขอมลูขาวสาร จดัตัง้กลไกการเผยแพรขอมลูขาวสารความหลาก ขยายการดำเนนิกลไกเผยแพรแลกเปลีย่น สผ. 2551-2555 25.00
ความหลากหลายทางชวีภาพ (CHM) และ หลายทางชวีภาพ (CHM) ในทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของ ขอมลูขาวสารความหลากหลายทางชวีภาพสู
ดำรงรกัษาเครอืขายขอมลูขาวสารความ รวมถงึเชือ่มโยงเครอืขาย รวมถงึการดำรงรกัษา หนวยงานทีเ่กีย่วของ
หลากหลายทางชวีภาพ web site และเครอืขายดงักลาว จดัทำ website และสือ่สิง่พมิพขอมลู ทช. 2551-2555 7.00

รวบรวมขอมลูเกีย่วกบัการดำเนนิงานตาม ทรพัยากรปาชายเลนสสูาธารณชนและ website
โปรแกรมงานตางๆ ภายใตอนสุญัญาวาดวย ขอมลูหญาทะเล พะยนู และจดัทำฐานขอมลู
ความหลากหลายทางชวีภาพ ในระดับภูมิภาค
จดัทำฐานขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพ จดัทำและปรบัปรงุฐานขอมลูผเูชีย่วชาญ สผ. 2551-2555 25.00

ในทุกกลุมสิ่งมีชีวิต/ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชวีภาพดานตางๆ เพือ่
รวบรวมขอมลูเกีย่วกบัการเขาถงึและการแบงปน เผยแพรในระดบัระหวางประเทศ

ผลประโยชน เชือ่มโยงเครอืขายกลไกเผยแพรขอมลูขาวสาร กรมปาไม 2551-2555 60.00
รวบรวมขอมลูผเูชีย่วชาญดานความหลากหลาย ความหลากหลายทางชวีภาพ สผ. อส. ทช. สส.

ทางชวีภาพ ในการวเิคราะหและออกแบบฐานขอมลู กรมวทิยาศาตร
และจดัทำเปนฐานขอมลูทะเบยีนผเูชีย่วชาญดาน การแพทย
ความหลากหลายทางชวีภาพ กรมวชิาการเกษตร
จดัทำฐานขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพ กรมปศสุตัว

รายจงัหวดั อพวช.
กรมการขาว
กรมประมง
มหาวทิยาลยั

แผนปฏิบัติการเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

จดัทำพจนานกุรม และ catalogue ของขอมลู จดัตัง้กลไกการเผยแพรขอมลูขาวสารความ กรมปาไม 2552-2555 5.00
ความหลากหลายทางชวีภาพ หลากหลายทางชวีภาพ (CHM) ของกรมปาไม
เผยแพรขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพผาน สำรวจและจดัทำฐานขอมลูความหลากหลาย กรมปาไม 2552-2555 40.00

กลไกการเผยแพรขอมลูขาวสารความหลากหลาย ทางชวีภาพปาไม
ทางชวีภาพ (CHM) และเอกสารคมูอื (ONEP รวบรวม วเิคราะหและเผยแพรขอมลูความ สผ. 2551-2555 25.00
Biodiversity Series) หลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีว่กิฤตทางความ

หลากหลายทางชวีภาพ (biodiversity hotspot)
ของประเทศ

รวบรวมและปรับปรุงขอมูลชนิดพันธุใน สผ. 2551-2555 10.00
ประเทศไทยใหเปนปจจบุนั เผยแพรใน
website และในชดุคมูอื ONEP Biodiversity
series อยางตอเนือ่ง

สรางเครอืขายฐานขอมลู phenotype และ กรมวทิยาศาสตร 2551-2555 50.00
genotype ของเชือ้กอโรคทางการแพทยของ การแพทย
ประเทศไทย

จดัทำและเผยแพรขอมลูรายจงัหวดัเนน สผ. 2551-2555 25.00
ระบบนเิวศ ชนดิพนัธ ุสายพนัธ ุทีส่ำคญัตอ
การอนรุกัษ

กลยทุธ 5
แผนปฏิบัติการเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 5

5.5 จดัตัง้และดำรงรกัษาศนูยเผยแพร ปรับปรุงขอมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ จดัทำฐานขอมลูความปลอดภยัทางชวีภาพ กรมประมง 2551-2555 10.00
ขาวสารความปลอดภยัทางชวีภาพ (BCH) เพือ่ใชในการเผยแพรและประสานงานกบัหนวยงาน และดำเนนิงานจดัตัง้เครอืขายเผยแพรขอมลู กรมวชิาการเกษตร

ตางๆ ภายในประเทศ ขาวสารความปลอดภยัทางชวีภาพอยางตอเนือ่ง กรมปศสุตัว
ธำรงเครอืขายขอมลูความปลอดภยัทางชวีภาพ ศช. วว.

ของประเทศ เพือ่ประโยชนในการดำเนนิงานตาม มหาวทิยาลยั
พธิสีารคารตาเฮนาฯ ระหวางประเทศ กรมปาไม
จดัทำฐานขอมลูความปลอดภยัทางชวีภาพ สผ.

ประกอบดวย ผเูชีย่วชาญดานความปลอดภยัทาง จัดทำและปรับปรุงฐานขอมูลธรรมชาติดาน สผ. 2551-2555 2.50
ชวีภาพ งานวจิยั การประเมนิความเสีย่ง การเสรมิสราง ความปลอดภยัทางชวีภาพ
สมรรถนะของบคุลากรดานความปลอดภยัทางชวีภาพ เสรมิสรางสมรรถนะของบคุลากรวาดวย กรมประมง 2551-2555 3.00

ความปลอดภยัทางชวีภาพ กรมปศสุตัว
กรมวชิาการเกษตร
วว. มหาวทิยาลยั

รวบรวมขอมลูงานวจิยัทางดานความปลอดภยั สผ. 2551-2555 3.00
ทางชวีภาพผานกลไกความปลอดภยัทางชวีภาพ
(BCH)

แผนปฏิบัติการเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ป)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยทุธ 5

5.6 สงเสรมิถายทอดเทคโนโลยแีละ สำรวจเทคโนโลยทีีใ่ชในการอนรุกัษและใชประโยชน สำรวจและรวบรวมขอมลูของการถายทอด สผ. 2552-2553 15.00
ความรวมมือทางเทคโนโลยี ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื รวมทัง้ เทคโนโลยีที่ใชอนุรักษและใชประโยชนความ

เทคโนโลยีพื้นบานเพื่อวิเคราะหเทคโนโลยีที่ตองการ/ หลากหลายทางชวีภาพ
จำเปน/เหมาะสมในการอนรุกัษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื
วางรปูแบบกลไกการแลกเปลีย่นขอมลูขาวสาร ประเมนิความตองการการถายทอดเทคโนโลยี สผ. 2552-2555 12.00

ทีเ่กีย่วของกบัการถายทอดเทคโนโลย ีและความ ดานความหลากหลายทางชวีภาพจากหนวยงาน RECOFTC
รวมมอืทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ตางๆ  และจดัทำกรอบการดำเนนิงานเพือ่

เอือ้อำนวยการถายทอดเทคโนโลย ีภายใต
อนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ

จดัทำกรอบการดำเนนิงาน/นโยบายเพือ่เอือ้อำนวย
การถายทอดเทคโนโลย ีและความรวมมอืทาง
วทิยาศาสตร วชิาการระหวางประเทศภายใตอนสุญัญา
วาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ
เสริมสรางสมรรถนะของชุมชน/บุคลากรที่ จดัอบรมเรือ่งการใชเทคโนโลยใีนการใช กรมสงเสรมิ 2551-2555 76.00

ดำเนนิงานเกีย่วของกบัการอนรุกัษและใชประโยชน ประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพใหแก การเกษตร
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื ในแงมมุ ชุมชน กรมพัฒนาชุมชน
เกีย่วกบัการถายทอดเทคโนโลยแีละความรวมมอื กรมพฒันา
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ฝมือแรงงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในประเทศและ ทช. 2553 12.00
ระหวางประเทศเพือ่แลกเปลีย่นความร ูและ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยใีนการวจิยัเพือ่อนรุกัษหญาทะเล
และพะยนู

แผนปฏิบัติการเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
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กลไกการบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

1. การบรหิารแผนไปสกูารปฏบิตัิ

1.1 ระดบันโยบายและการผลกัดนัขบัเคลือ่นแผน
(1) คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ

(กอช.) ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชวีภาพ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2548  จะมบีทบาทหนาทีใ่นการใหคำปรกึษา แนะนำและประสานเชงินโยบาย
เพือ่ผลกัดนัและสนบัสนนุใหมกีารนำนโยบาย มาตรการและแผนปฏบิตักิารตางๆ ภายใตแผนการอนรุกัษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื พ.ศ. 2551-2555  ไปสกูารปฏบิตัอิยางเปน
รปูธรรม เกดิผลสมัฤทธิแ์ละมปีระสทิธภิาพ

(2) ในสวนของการบูรณาการแผนงาน/โครงการและวิชาการนั้น คณะอนุกรรมการ
อนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ  คณะอนกุรรมการพธิสีารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภยั
ทางชีวภาพ รวมทั้ง คณะอนุกรรมการและคณะทำงานวิชาการที่เกี่ยวของ จะมีบทบาทหนาที่
ในการใหคำปรกึษากลัน่กรองดานวชิาการและเสนอความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของ กอช. และ
คณะรัฐมนตรี  นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานดังกลาวจะเปนกลไกในการบูรณาการ
ความรวมมอืระหวางหนวยงานทกุระดบัทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน ใหเปนไปอยางสอดคลอง
และสนับสนุนตอแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ.
2551-2555  รวมทั้งสนองตอบตออนุสัญญา  พิธีสาร และมติการประชุมสมัชชาภาคีที่เกี่ยวของกับ
ความหลากหลายทางชวีภาพและความปลอดภยัทางชวีภาพ ตลอดจนแผนระดบัชาตทิีเ่กีย่วของ

1.2 ระดับปฏิบัติ
หนวยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนปฏิบัติการตางๆ ของ

แผนการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื พ.ศ. 2551-2555  จะมีบทบาท
หนาที่ในการบริหาร กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/
กจิกรรมซึง่ไดรบัจดัสรรงบประมาณในแตละป หรอืทีไ่ดรบัจดัสรรจากแหลงทนุอืน่ๆ  ทัง้นี ้สำนกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม โดยสำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ  ซึง่ทำหนาที่
เปนหนวยประสานงานกลางแหงชาต ิและเปนฝายเลขานกุารของคณะกรรมการอนรุกัษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชวีภาพแหงชาต ิและคณะอนกุรรมการอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ
จะมบีทบาทหนาทีใ่นการประสานและเชือ่มโยงการดำเนนิงานภายใตแผนปฏบิตักิารตางๆ ของแผนการ
อนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื พ.ศ. 2551-2555  ทีไ่ดรบัจดัสรรวงเงนิ

สำหรับดำเนินงานในแตละป รวมทั้งเปนกลไกในการสนับสนุนใหหนวยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่มีลำดับความสำคัญสูงแตไมไดรับจัดสรรงบประมาณประจำป สามารถเขาถึง
การขอสนับสนุนเงินจากแหลงเงินอื่นๆ
2. การติดตามประเมินผล

2.1 การติดตามและรายงานผล
(1) การตดิตามและรายงานผลในระดบัหนวยงานรบัผดิชอบ โดยใชระบบการตดิตาม

และรายงานแผน/ผลการปฏบิตังิานและแผน/ผลการใชจายเงนิตามระบบปกตขิองสวนราชการ และ/หรอื
ของหนวยงาน ซึง่จดัทำเปนรายเดอืน รายไตรมาสและรายปตามลำดบั

(2) สำหรับการติดตามและรายงานผลในระดับภาพรวมของแผนการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพในแตละปนัน้  สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ  จะทำหนาที่เปนศูนยกลางในการรวบรวม
และประมวลผลการดำเนินงาน และผลการใชจายงบประมาณจากหนวยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในรอบครึ่งป และรอบ 1 ป โดยในการจัดทำรายงานผลงานภาพรวมดังกลาว
จะใชกลไกการสมัมนาระดมความคดิ การประชมุคณะอนกุรรมการและการประชมุคณะทำงานทีเ่กีย่วของ
เพื่อบูรณาการผลงาน งบประมาณ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อนำเสนอตอคณะอนุกรรมการ
อนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ  คณะกรรมการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชวีภาพแหงชาต ิ(กอช.) และคณะรฐัมนตร ีตอไป

(3) นอกจากนี้ จะจัดใหมีคณะที่ปรึกษาและจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
และคณะทำงานที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหกลั่นกรองและประมวลจัดทำรายงานแหงชาติเกี่ยวกับผล
การดำเนนิงานความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทยในแตละดาน ซึง่จะตองจดัทำตามแนวทาง
รปูแบบและกรอบระยะเวลาทีส่ำนกังานเลขาธกิารอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพกำหนดไว
เพือ่นำเสนอคณะอนกุรรมการอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ  คณะกรรมการอนรุกัษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) และคณะรัฐมนตรี ตลอดจนนำเสนอตอ
ทีป่ระชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพอนัเปนการสรางภาพลกัษณและบทบาท
ของประเทศไทยในการใหความสำคญักบัการอนวุตัการตามอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ
และพธิสีารทีเ่กีย่วของตอไป
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2.2 การประเมนิผล
(1) การประเมนิผลสำเรจ็ของการดำเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมในระดบั

หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจำปนั้น  ใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ  ซึ่งโดยปกติจะใชแนวทางปฏิบัติของการประเมินผล
ตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการซึง่หนวยงานจะตองจดัทำรายงานการประเมนิผลฯ (Self Assessment
Report : SAR)  ในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน  หรอืในกรณทีีไ่ดรบัจดัสรรเงนิจากแหลง
อื่นๆ ก็ใหใชรูปแบบตามที่แหลงทุนกำหนด หรือหากไมไดกำหนดรูปแบบไวก็ใหประยุกตใชในทำนอง
เดยีวกบัของทางราชการ

(2) สำหรบัการประเมนิผลสำเรจ็ในระดบัของแผนการอนรุกัษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชวีภาพ 5 ป (พ.ศ. 2551-2555) นัน้  เหน็ควรใหมกีารประเมนิผลตามตวัชีว้ดัรายกลยทุธ
ของแผน โดยแบงเปน 2 ระยะ คอื ในรอบครึง่ระยะเวลาของแผน ในป พ.ศ. 2553  และในรอบสิน้สดุ
แผน ในป พ.ศ. 2555  โดยควรจดัตัง้คณะทำงานเพือ่ประเมนิผลสมัฤทธิข์องนโยบาย มาตรการและ
แผนการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื พ.ศ. 2551-2555

คำยอ
กฟผ. การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
กศน. สำนกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน
ขน. กรมการขนสงทางน้ำและพาณชิยนาวี
จฬ. จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ทช. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง
ททท. การทองเทีย่วแหงประเทศไทย
ทน. กรมทรพัยากรน้ำ
ศช. ศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาติ
ศธ. กระทรวงศกึษาธกิาร
สกว. สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั
สกอ. สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
สป.กษ. สำนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ
สป.วท. สำนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
สป.ทส. สำนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
สป.อก. สำนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
สพฐ. สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
สพท. สำนกังานพฒันาการทองเทีย่ว
สพภ. สำนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคการมหาชน)
สผ. สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
สส. กรมสงเสรมิคณุภาพและสิง่แวดลอม
สวทช. สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ
วช. สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
วว. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย
ยธ. กรมโยธาธกิาร
อบต. องคการบรหิารสวนตำบล
อปท. องคการปกครองสวนทองถิน่
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