แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 จัดทาขึ้นเพื่อรองรับและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564
ในระยะเร่งด่วน โดยถ่ายทอดยุทธศาสตร์และมาตรการตามแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ กาหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2558-2559) เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ และแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง สิ้ น สุ ด ในปี พ.ศ. 2559 แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน และแผนปฏิบัติการ 11 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ แผนงาน/
โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณในการดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ
1.1 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 แผนปฏิ บั ติ ก ารบู ร ณาการและส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
2.1 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ
2.2 แผนปฏิบัติการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
2.3 แผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
2.4 แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
2.5 แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ข องประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
3.1 แผนปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม
3.2 แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล
4.1 แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล
4.2 แผนปฏิบัติการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
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สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการ ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. 2558-2559

ยุทธศาสตร์ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
1.1 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า
และความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละหรือจานวนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความตระหนัก ถึงคุณค่าและความสาคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. มีและใช้แนวทางและแผนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพใน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
3. จานวนกิจกรรม/เครือข่ายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีการริเริ่มโดยภาคประชาชน
4. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
5. มีสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มขึ้น และมีช่องทางการสื่อสาร
ครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
มาตรการ
1.1.1 สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตรของสถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
1.2 แผนปฏิบัติการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมาย
1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจ
ทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด
1. มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงาน สถาบัน และจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
2. มีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการดาเนินงานด้าน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. จานวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดาเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
4. มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2

มาตรการ
1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
1.2.2 บูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส่วน
องค์กร จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน
1.2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคมในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 2 อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
2.1 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมาย
1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ปา่ ไม้ และระบบนิเวศชายฝั่ง
2. ภายในปี พ.ศ. 2559 การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถ
ในการให้บริการทางนิเวศ
3. ภายในปี พ.ศ. 2559 ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด
1. อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง
2. มีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
3. ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อย 1 แห่ง
4. จานวนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ
5. พื้นที่คุ้มครองที่มีอยู่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยร้อยละ 30
6. ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น อย่างน้อย 5 ชนิด มีจานวนประชากรเพิ่มขึ้น
มาตรการ
2.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย
2.1.2 ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและดาเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศเสื่อมโทรมให้สามารถดารงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย
2.1.3 จัดทากลไกในการปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคามของประเทศไทย
2.1.4 อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุสัตว์ สัตว์น้า สัตว์เลี้ยง สายพันธุ์ป่าและ
พื้นเมือง จุลินทรีย์ รวมถึงชนิดพันธุ์อื่นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา
2.1.5 พัฒนาและผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามเป้าหมายและแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ระดับโลก
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2.2 แผนปฏิบัติการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโดยเฉพาะแนว
ปะการังและระบบนิเวศเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด
1. จานวนเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยจากภาวะมลพิษ การประมง
เกินขีดจากัดโครงการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. แนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการ
2.2.1 จัดการพื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการป่าไม้ อย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
หลักประกันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศโดยผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
ไว้ในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ควบคุมและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้า และระบบนิเวศเปราะบางอื่น ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจากัด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.2.3 ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตว์ให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่
ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
2.2.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
2.3 แผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2559 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้าเพิ่มขึ้นในทุกระดับ
ตัวชี้วัด
1. จานวนนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ ที่ได้รับการผนวกเรื่องการจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
2. มีเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ เฝ้าระวัง รักษา ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้า
3. พื้นทีช่ ุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ
หรือแรมซาร์ไซต์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 แห่ง
4. จานวนระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้าที่ได้รับการยกระดับให้มีสถานภาพดีขึ้นกว่าเดิม
5. จานวนจังหวัดที่มีทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้าของจังหวัด
มาตรการ
2.3.1 บูรณาการเรื่องพื้นที่ชุ่มน้าเข้าสู่นโยบาย และแผนในระดับต่างๆ
2.3.2 ปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้า และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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2.4 แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการจาแนกระบุและจัดทาทะเบียนของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศวิทยาต่างๆ และ
เส้นทางการแพร่ระบาดที่สาคัญ
ตัวชี้วัด
มีข้อมูลทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทางการแพร่ระบาดตามลาดับความสาคัญ
มาตรการ
2.4.1 จาแนก ระบุ และจัดลาดับความสาคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และเส้นทางการแพร่ระบาดควบคุมหรือกาจัดชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่มีลาดับความสาคัญสูง และดาเนินมาตรการจัดการเส้นทางการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันการนาเข้า
และการตั้งถิ่นฐานที่รุกราน
2.5 แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2559 ให้มีการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
ตัวชี้วัด
มีเครื่องมือ กลไก สาหรับประเทศไทยในการกากับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับหน่วยงานและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการ
2.5.1 ควบคุมดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
2.5.2 ส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
3.1 แผนปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม
เป้าหมาย
1. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีกลไกและบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลัก
ของประเทศที่มีหน้าที่ในการกากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณี
ของพิธีสารนาโงยา
2. ภายในปี พ.ศ. 2559 พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด
1. มีและใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการกากับดูแล
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม
2. มีกลไกการดาเนินงานเพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา
3. มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง
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มาตรการ
3.1.1 ปกป้องคุ้มครองแหล่งและทรัพยากรพันธุกรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร
พันธุกรรม โดยเร่งรัดให้มีการจัดทาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด
1. เพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
มาตรการ
3.2.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า
3.2.2 เสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
3.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
4.1 แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล
เป้าหมาย
1. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนามาใช้ในการกาหนดนโยบายและแผนด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ให้สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
๑. มีระบบฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการกาหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
๒. สัดส่วนนักอนุกรมวิธานประจาอยู่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
๓. มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
๔. มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
มาตรการ
4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการประยุกต์ใช้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
4.1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
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4.2 แผนปฏิบัติการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2559 มีข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
จานวนฐานข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
มาตรการ
4.2.1 ส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
1.1 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด

มาตรการ

๑. ร้อยละหรือจานวนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความตระหนัก ถึงคุณค่าและความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มีและใช้แนวทางและแผนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
3. จานวนกิจกรรม/เครือข่ายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีการริเริ่มโดยภาคประชาชน
4. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิม่ ขึ้น
5. มีสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มขึ้น และมีช่องทางการสื่อสารครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
แนวทางปฏิบัติ

1.๑.1 สร้างความตระหนัก
1.1.1.1 ส่งเสริมการจัดทาแผนงานการ
ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้
เผยแพร่ และประชาสัมพั นธ์ใ นทุก ภาค
และถ่ายทอดองค์ความรู้เกีย่ วกับ ส่วน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนงาน/โครงการ
• จัดตั้งหน่วยประสานงานกลาง (focal point) และ
หน่วยดาเนินการ (implementation bodies) สาหรับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สผ.)

• จัดทาแนวทางและแผนการดาเนินการสร้างเสริม
ทส. (สผ.)
ความตระหนักและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนถึง
สถาบันการศึกษา
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ชุ่มน้า
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ระยะเวลา
(ปี)
2558

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

2558-2559

5.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

๑.๑.1.2 จัดทา และพัฒนาสื่อเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ
และคุ ณ ค่ า ของความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพให้ ค รอบคลุ ม และเข้ า ถึ ง ทุ ก
กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วน

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
3.00

• จัดทาแผนงานการประชาสัมพันธ์ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งเน้นประเด็นคุณค่าและ
ความสาคัญต่อวิถีชีวิต สาเหตุหลักการสูญเสีย และ
ขั้นตอนการแก้ไข

มท. (อปท.)
ภาคธุรกิจ
สถาบันการศึกษา

จัดทาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และข้อความ (Key
Message) รวมถึงการประกวดคาขวัญ คาคม การ
คัดเลือก brand Ambassadors เพื่อใช้
ประชาสัมพันธ์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้
เป็นที่สนใจต่อสาธารณชน
 คัดลือกพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงหรือ
ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความสาคัญเป็นพื้นที่นาร่อง
ในการดาเนินงานด้านการเสริมสร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงความสาคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพและความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ
ความรู้พื้นบ้าน และวิถีการดารงชีวิตของประชาชนผ่าน
ทางสื่อและองค์กรในระดับต่างๆรวมถึงองค์กรในระดับ
ท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจ ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย

ทส. (สผ. อสส. อสพ.)
วท. (อพวช.)

2558-2559

4.00

ทส. (อส. อสส. อสพ.)
วท. (วว.)

2559

5.00

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

2558-2559

6.50
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

• เผยแพร่กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ของ
หน่วยงาน ชุมชน และบุคคลที่ประสบความสาเร็จผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่น
พับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เครือข่าย
ออนไลน์ (social network) วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์

• เผยแพร่สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

10

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร)
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก)
มท. (อปท.)
กรมประชาสัมพันธ์
ภาคธุรกิจ
สถาบันการศึกษา
ทส. (ปม. สสภ. ทสจ. อส.
สผ. ทช.)
กษ. (กรมปศุสัตว์
กรมส่งเสริมการเกษตร)
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก)
กรมประชาสัมพันธ์
มท. (อปท.) ภาคธุรกิจ
สถาบันการศึกษา
ทส. (อส. อสพ. ปม.)

ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2558-2559

40.00

2558-2559

23.65

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
• เสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักแก่เกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
และเครือข่ายเกษตรกร โดยการอบรม จัดเวทีให้ความรู้
เอกสารเผยแพร่ความสาคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
 จัดทาสารคดี ภาพยนตร์สั้น สปอตรณรงค์ การ์ตูน
รายงาน ข่าว สกู๊ป ข่าว ฯลฯ เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และ
หนังสือพิมพ์ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับ
จังหวัด
• จัดทาและประกวดเว็บไซต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในทุกจังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร)

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

• จัดทาจดหมายข่าวความหลากหลายทางชีวภาพใน
ทส. (สผ.)
ด้านต่างๆ และสอดแทรกประเด็นเรื่องความหลากหลาย มท. (อปท.)
ทางชีวภาพไว้ในจดหมายข่าวอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง อาทิ
สถาบันการศึกษา
จดหมายข่าวพื้นที่ชุ่มน้า จดหมายข่าวแนวปะการัง
จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
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ระยะเวลา
(ปี)
๒๕๕8-๒๕59

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๐.๐0

๒๕๕8-๒๕59

70.00

2558-2559

5.00

2558-2559

0.50

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
20.00

กต. (กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ)

2558-2559

2.00

ทส. (สผ.)

2558-2559

5.00

ทส. (อสพ. สผ.)

2558-2559

1.50

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

2558-2559

5.00

2558-2559

4.00

ทส. (สผ.)
วท. (อพวช.)

2558-2559

3.00

• สื่อสารผลงานและบริการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจาก ทส. (สพภ.)
ฐานชีวภาพ
• เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญา
และความตกลงระหว่างประเทศทีเ่ กี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชมุ่ น้า
1.1.1.3 เผยแพร่ ประชาสั มพั น ธ์ ให้ • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสาคัญของอนุกรมวิธาน
ค ว า ม รู้ ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ง า น แก่ผู้กาหนดนโยบายและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
อนุกรมวิธาน และสร้างเครือข่ายความ • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสาคัญของงานด้าน
ร่ ว ม มื อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ด้ า น อนุกรมวิธานที่เป็นพื้นฐานการศึกษาความหลากหลาย
อนุกรมวิธาน
ทางชีวภาพผ่านสื่อที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย
• จัดแสดงนิทรรศการ “Thai Discovery” ด้าน
อนุกรมวิธาน

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

12

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

กษ. (กรมการข้าว)

ระยะเวลา
(ปี)
2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.50

กษ. (กรมการข้าว)

2558-2559

0.12

ทส. (อสพ.)

2558-2559

1.00

ทส. (อส.)

2558-2559

7.00

ทส. (อส.)

2558-2559

2.00

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร)

2558-2559

4.50

กษ. (กรมการข้าว)

2558-2559

0.20

• จัดตั้งและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ทส. (อสพ.)
• ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน กษ. (กรมปศุสัตว์)
ถึงความสาคัญของสัตว์พื้นเมืองความสาคัญของโคขาว
ลาพูนในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และโคพื้นเมือง
ต่อการเกษตรไทย

2558-2559
2558-2559

20.00
1.00

1.1.1.4 ส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู้ แ ละ • จัดงานวันรณรงค์การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ที่ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว์ • จัดอบรมเรื่องการอนุรักษ์ข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ
โดยผสานความสาคัญและความจาเป็น
ในการอนุรักษ์
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น และ
การใช้สิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม
• จัดค่ายเยาวชน และอบรมมัคคุเทศก์ในสวน
พฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีและสวนรวม
พรรณไม้ป่า 16 สวน
• ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรเพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนถึงความสาคัญ
ของพืชด้านต่างๆ
• จัดอบรมเสริมสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรถึงความสาคัญของพืชด้านต่างๆ
• จัดแสดงพันธุ์ข้าวในศูนย์เรียนรูพ้ ันธุกรรมข้าวพื้น
เมืองไทย
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หน่วยงานรับผิดชอบ

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
• ปรับปรุงศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

ทส. (อส.)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

• ให้ความรู้เรื่องธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล และ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ทส. (ทช.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๒๔.๕0

• ปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

วท. (อพวช.)

2558-2559

68.00

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

2558-2559

10.00

2558-2559

1.00

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

2558-2559

20.00

2558-2559

14.00

1.1.1.5 จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ แ ละการ • จัดนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อให้ความรู้ด้านความ
ประชุม เพื่อสร้างความรู้ความตระหนัก หลากหลายทางชีวภาพ
แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่ ว นในการปกป้ อ งคุ้ ม ครอง อนุ รั ก ษ์
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
• จัดนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่
ชุ่มน้า
• จัดค่ายเยาวชน ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายวิทยาศาสตร์
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

• จัดกิจกรรมฉลองเนื่องในวันสาคัญด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ (วันสากลแห่งความหลากหลาย
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งบประมาณ
(ล้านบาท)
5.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ทางชีวภาพ วันพื้นที่ชุ่มน้าโลก ทศวรรษสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อมไทย วันนกอพยพโลก เป็นต้น) รวมทั้ง
สอดแทรกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในวันสาคัญ
อื่นๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ สัปดาห์วิทยาศาสตร์
• จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

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

2558-2559

60.00

• จัดกิจกรรมสาหรับประชาชนทัว่ ไปด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น โครงการปลูกป่า
ปล่อยเต่าทะเล เป็นต้น

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

2558-2559

10.00

ทส. (สผ.)
มท. (อปท.)
องค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษา
• จัดเสวนาวิชาการร่วมกับผู้นาชุมชน ปราชญ์พื้นบ้าน ทส. (อสพ.)
• ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ทส. (อสพ.)
• ส่งเสริมให้ความรู้และประโยชน์ของแมลงน้าแก่
ทส. (อสพ.)
เยาวชนและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง อสพ.

2558-2559

2.00

2558-2559
2558-2559
2559

1.00
7.04
-

• จัดตั้ง ชมรม/กลุ่ม ด้านการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ/พื้นที่ชุ่มน้า
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

1.1.1.6 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่
และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการถ่ า ยทอด
องค์ ค วามรู้ ด้ า นความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
เทคนิค /ภาษาที่ใ ช้ในการเผยแพร่ หรื อ
สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ค ว า ม
หลากหลายทางชี ว ภาพให้เ ข้ า ใจง่ า ยมี
ความเหมาะสมกั บ ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย
รวมถึ ง การติ ด ตามและประเมิ น ความ
ต้ อ งการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะของ
หน่วยงานหรือบุคลากรในแต่ละระดับ

• จัดอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างเทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องและผู้ที่มีหน้าที่
ในการถ่ายทอดความรู้ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นักวิชาการ มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ครู อาจารย์
รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• จัดอบรมมัคคุเทศก์ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ให้มีความรูด้ ้านความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถ
นาไปสอดแทรกในการปฏิบัติงานประจา
 พัฒนาคู่มือ แนวทาง วิธีการ เทคนิคสาหรับใช้ในการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดความรู้เรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
1.1.1.7 จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ • จัดประชุมวิชาการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระมารดาแห่งการ
หลากหลายทางชีวภาพ
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
• จัดประชุมวิชาการเนื่องในวันสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพและวันพื้นที่ชุ่มน้าโลก
• จัดประชุมความหลากหลายทางชีวภาพประจาปีของ
หน่วยงาน
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หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)
2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
1.00

ทส. (อสพ.)

2558-2559

0.40

ทส. (สผ.)

2559

2.00

ทส. (อสพ. อสส.)

2558-2559

3.00

ทส. (สผ.)

2558-2559

5.00

ทส. (อส.)

2558-2559

2.00

ทส. (สผ. สส.)

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
2.50

• จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและ ศธ. (สสวท.)
ความสาคัญ และประโยชน์จากการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมภิ าค ท้องถิ่น
และชุมชน เพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดอง
กับธรรมชาติ
• จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องความหลากหลายทาง
สถาบันการศึกษา
ชีวภาพในทะเลแก่ชุมชน

2558-2559

5.00

2558-2559

0.50

• จัดอบรมเยาวชนไทยสู่แหล่งเรียนรู้สวนรุกขชาติใน
พื้นที่ต่างๆ

ทส. (อส.)

2558-2559

3.00

• มอบรางวัลให้หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือ ทส. (สผ.)
สื่อที่มีการดาเนินงานด้านการนาเสนอรายการข่าว สาร
คดี บทความ สิ่งพิมพ์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
หรือเห็นความสาคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ
• โครงการพิจารณาผู้มผี ลงานดีเด่นในงานด้านพื้นที่
ทส. (สผ.)
ชุ่มน้า ของประเทศไทย เพื่อรับรางวัล Ramsar
Conservation Awards ตามหลักเกณฑ์ที่สานัก
เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชมุ่ น้ากาหนด เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารอนุสญ
ั ญาฯ พิจารณา (ทุก 3 ปี)

2558-2559

1.20

2558-2559

0.30

• จัดสัมมนาและนิทรรศการเครือข่ายพฤกษศาสตร์
สากลเพื่อการอนุรักษ์
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (อสพ.)

มาตรการ

1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
หลักสูตรของสถานศึกษาและ
และสถาบันการศึกษา ตลอดจน
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มี
อยู่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

1.1.1.9 เสริมสร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญและบทบาทของชุมชน
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะ
บทบาทสตรีในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน

• ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และกิจกรรมการเรียนรูภ้ ูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในชุมชน ในกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตร และเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน
• ส่งเสริมบทบาทสตรีในท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ให้ตระหนักถึงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในการ
ประกอบอาชีพ
• พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ สาหรับนักเรียน นักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์ทุกสาขา
• ปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีอยู่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร)

• จัดพิมพ์หนังสือเสริมประสบการณ์ แผ่นพับ ภาพพลิก
โปสเตอร์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) e-book
e-learning ซีดีรอม วีดีทัศน์ เกมต่างๆ เป็นต้น แจกให้
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
• จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน

1.1.2.1 ผนวก/สอดแทรกเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและของ
สถานศึกษาทุกระดับ และปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัย
1.1.2.2 จัดทาและพัฒนาสื่ อการเรียน
การสอนด้ า นความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสอดแทรกไว้ในสาระวิชาเดิม
ที่มีอยู่ในแต่ละระดับ
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
4.50

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

2558-2559

๓.๐0

2559

2.00

ศธ. (สสวท.)
มท. (อปท.)
สถาบันการศึกษา

2558-2559

๕๐.๐5

ศธ. (สสวท.)
มท. (อปท.)
สถาบันการศึกษา

2558-2559

๕.๐0

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
• ใช้ ๒๐ ชนิดพันธุ์สัตว์ ๑๐ ชนิดพันธุ์พืชซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ปสี ากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของ
ไทยเป็นสื่อการเรียนการสอน
• จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
• สอดแทรกความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้
ภายในชุมชนในหลักสูตรการเรียนการสอน
• พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปของพื้นที่สาธิต
หรือศูนย์ถ่ายทอดความรู้ที่มลี ักษณะเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การดาเนินกิจกรรม (best practice) รวมทั้ง การเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง เช่น โรงเรียนธรรมชาติ
ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
• จัดตั้งชมรม กลุม่ ค่ายเยาวชน ค่ายวิทยาศาสตร์ ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในสถานศึกษา และ
สถาบันการศึกษา และสนับสนุนให้มีการจัดทัศนศึกษา
นอกสถานที่ในเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕.๐0

ศธ. (สสวท.)
สถาบันการศึกษา
ศธ. (สสวท.)
สถาบันการศึกษา
ศธ. (สสวท.)
สถาบันการศึกษา

2558-2559

๑๕.๐0

2558-2559

๕.๐0

2558-2559

๑๐.๐0

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

2559

3.00

ศธ. (สสวท.)
สถาบันการศึกษา

1.2 แผนปฏิบัติการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมาย 1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด

๑. มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงาน สถาบัน และจังหวัด เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 30
2. มีเครือข่ายความร่วมมือเพิม่ ขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการดาเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. จานวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดาเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
มาตรการ
แนวทางปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
(ปี)
(ล้านบาท)
1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการ 1.2.1.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ • จัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ
ทส. (สสภ.)
2558-2559
บริหารจัดการความหลากหลาย ของกลไกในการประสานการบริหาร
ระดับหน่วยงาน สถาบัน และจังหวัด เพื่อประสานการ สธ. (กรมวิทยาศาสตร์
ทางชีวภาพและอนุวัติการตาม
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพใน บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
การแพทย์ )
พันธกรณีระหว่างประเทศ
ระดับต่างๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการ หน่วยงานและจังหวัด
ศธ. (สพฐ.)
ที่เกี่ยวข้อง
หรือคณะทางานจากภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการประสาน
ทส. (สผ.)
2558-2559
และเชื่อมโยงการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชาติ หน่วยงาน และจังหวัด
1.2.1.2 จั ด ตั้ ง และเสริ ม สร้ า งความ • สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายการบริหารจัดการ ทส. (อส. ทช. ทสจ.)
2558-2559
เข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ พื้นที่อนุรักษ์และถิ่นที่อยู่อาศัยในระดับท้องถิ่น
มท. (จังหวัด อปท.)
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะชุมชนเมือง และ ทส. (สผ.)
2558-2559
1.50
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาแผนชุมชนด้าน
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2558-2559

2.00

2558-2559

3.00

2558-2559

-

2558-2559

๑๐.๐๐

2558-2559

4.00

2558-2559

1.50

ความหลากหลายทางชีวภาพ
• จัดให้มีเวทีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
พัฒนาและหน่วยอนุรักษ์

1.2.1.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
สมรรถนะในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ข้ อ บั งคั บ มา ต ร กา ร แ ล ะ กล ไ กที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทส. (สผ.)
อก.
มท.(อปท.)
ชุมชนท้องถิ่น
• สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พืชรวมถึงเพิ่มสมรรถนะและ ทส. (สผ. อส. อสพ.)
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
สถาบันการศึกษา
• สร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้ในการจัดการป่า
ทส. (ปม.)
ชุมชนให้แก่ท้องถิ่น
มท. (อปท.)
• สนับสนุนชุมชนผู้สูงอายุเอื้ออาทรความหลากหลาย
ทส. (ทสจ. นครนายก)
ทางชีวภาพ
• ศึกษาวิเคราะห์เพือ่ จัดทากฎหมายด้านความ
ทส. (สผ.)
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อคุ้มครองชนิดพันธุ์และถิ่นที่
อยู่อาศัย และกากับดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
• จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และสมรรถนะให้กับ
ทส. (สผ. ทช.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ
มาตรการ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

1.2.1.4 ส่ งเสริ ม และสร้ า งมาตรการ
จู ง ใจในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน รวมทั้ง ลดและขจัดแรงจูงใจ
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในทุกระดับ

• ศึกษาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางในการลดและขจัด
แรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
ส่งเสริมมาตรการจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน
• ศึกษาและพัฒนาการให้คณ
ุ ค่าของระบบความสัมพันธ์
ระหว่างภูมปิ ัญญาท้องถิ่นกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
• ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัตติ ามหลักการการจ่าย
คืนสาหรับบริการจากระบบนิเวศ (Payment for
Ecosystem Services)
1.2.1.5 พัฒนากลไกทางการเงินและ • สารวจจัดทาทะเบียนแหล่งเงินทุน และประเมินความ
กลยุ ทธ์ ในการระดมทุ น เพื่อ สนับ สนุ น คุ้มทุนของกิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การบริหารจัดการความหลากหลายทาง ในทศวรรษที่ผ่านมา
ชีวภาพของประเทศ
• วิเคราะห์และประเมินความต้องการงบประมาณ
สนับสนุนการอนุวัตตามประเด็นอุบัติใหม่ของอนุสัญญาฯ
โปรแกรมงาน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง
• จัดทา dialogue ระหว่างผู้เกีย่ วข้องกับการสนับสนุน
งบประมาณ เช่น ผู้บริหารระดับสูง สานักงบประมาณ
นักการเมือง เพื่อให้มีความเข้าใจและสนับสนุนการจัดสรร
งบประมาณดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
4.00

ทส. (อส.)

2558-2559

6.00

ทส. (สผ. อส. สพภ.)
มท. (อปท.)

2558-2559

25.00

ทส. (สผ.)
สงป.
สศช. วช.
ทส. (สผ.)

2558-2559

-

2559

2.00

ทส. (สผ.)

2559

5.00

ทส. (สผ.)
กค. (สานักเศรษฐกิจการ
คลัง)
สถาบันการศึกษา

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

1.2.1.6 เสริมสร้างสมรรถนะของภาค
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการอนุ วั ติ ก ารตาม
พั น ธกรณี ข องอนุ สั ญ ญา พิ ธี ส าร และ
ความตกลงที่เ กี่ ย วกั บ ปกป้ อ งคุ้ม ครอง
อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และใช้ ป ระโยชน์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

แผนงาน/โครงการ
• ทบทวนกฎระเบียบแนวทางและกลไกการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อโครงการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
• ประเมินความต้องการทางการเงินและการจัดทากล
ยุทธ์การระดมทุนและขับเคลื่อนทรัพยากรด้านการ
อนุวัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงอาเซียน
• สนับสนุนทุนวิจัยตามแนวทางการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. 2011-2020
และเป้าหมายไอจิ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ
• ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยด้านอนุกรมวิธาน อาทิ
กองทุนเพื่ออนุกรมวิธานไลเคน เป็นต้น
• สรุปบทเรียนเฉพาะเรื่องในการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
• เสริมสร้างสมรรถนะการดาเนินงานตามพันธกรณีของ
พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
• สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม
คณะทางานวิชาการ (ATHEG,WG) คณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี (SBSTTA) สมัชชา
ภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(COP) สมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนา (COP-MOP)
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หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)
2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

255๙

๙.๐๐

2558-2559

50.00

2558-2559

0.05

ทส. (สผ.)

2558

1.00

ทส. (สผ.)

2558-2559

2.00

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

2558-2559

7.00

ทส. (สผ.)

ทส. (สผ.)
กต. (กรมอาเซียน)
สศช. สงป.
วช.
นร. (สกว.)
วท. (สวทช.)
ศธ. (สกอ.)
สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษา

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
สมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยพื้นทีช่ ุ่มน้า และโครงการ
พันธมิตรสาหรับการอนุรักษ์นกอพยพ รวมถึงพันธกรณี
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสตั ว์ กรมพัฒนา
ที่ดิน)
สธ. (อย. กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก)
กค. (กรมศุลกากร)
ทส. (สผ.)
กษ. (กรมการข้าว)

• เตรียมความพร้อม ความเห็น ท่าที ให้แก่ผู้แทน
ประเทศไทยเข้าร่วมเจรจาต่อรองในการประชุมภายใต้
อนุสัญญาและความตกลงที่เกี่ยวข้อง
• ดาเนินความร่วมมือกับความตกลง/ความริเริม่ ระหว่าง ทส. (สผ.)
ประเทศต่างๆ และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ :
คณะทางานแห่งอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB) ศูนย์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งอาเซียน (ACB)
คณะกรรมาธิการลุม่ น้าโขง (Mekong River
Commission) และอื่นๆ
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ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2558-2559

2.50

2558-2559

29.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

1.2.1.7 พัฒนากลไกในการเชื่อ มโยง
การดาเนินงานตามอนุสัญญาและความ
ตกลงระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีการ
ด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน

1.2.1.8 ติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ด า เ นิ น ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายไอจิ
1.2.2 บูรณาการการบริหาร
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยสอดแทรกเข้าสู่
นโยบายและแผนระดับชาติ
ภาคส่วน องค์กร จังหวัด
ท้องถิ่น และชุมชน

1.2.2.1 สอดแทรกประเด็ น และการ
ตระหนั ก เรื่ อ งความหลากหลายทาง
ชีวภาพเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ
ระดับจังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน และภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน องค์กร
ทางธุรกิจ เป็นต้น โดยอาจอยู่ในรูปแบบ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
9.๐๐

ทส. (สผ. อส. ทช. ปม.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสตั ว์ กรมประมง
กรมการข้าว)
ทส. (สผ.)
กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน)

2558-2559

3.20

2558-2559

2.00

• เสริมสร้างสมรรถนะนักเจรจาต่อรองเพื่อสนับสนุนการ
เข้าร่วมประชุมเจรจาระหว่างประเทศด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
• หารือเพื่อหาแนวทางดาเนินงานร่วมกันเชิงพื้นที่หรือ
ประเด็นเดียวกันระหว่างหน่วยประสานงานกลางของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุสัญญาไซเตส (CITES)
• จัดทาแผนปฏิบตั ิการร่วมระหว่างอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาว่าด้วยการ
แปรสภาพเป็นทะเลทราย
• ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. 2011-2020
และเป้าหมายไอจิ

ทส. (สผ.)
กต.

ทส. (สผ.)

2558-2559

4.00

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

ทส. (สผ.)

2558-2559

-

25

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

ของความริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง • ศึกษาและจัดทาแนวทางการผสานประเด็นและความ
คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ ตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่
ความหลากหลายทางชีวภาพ
นโยบายและแผนในภาคส่วนและระดับต่างๆ รวมถึงการ
ถ่ายทอดสู่แผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน
• ส่งเสริมให้ท้องถิ่นบูรณาการคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศเข้าสู่
แผนพัฒนาระดับจังหวัดและท้องถิ่น
• จัดการหารือเพื่อผสานประเด็นเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพเข้าสู่นโยบายและแผนของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม
1.2.2.2 พัฒนากลไกในการเชื่อ มโยง • สารวจทัศนคติเกี่ยวกับคุณค่าของความหลากหลาย
องค์ ค วามรู้ แ ละวิ ท ยาการด้ า นต่ า งๆ ทางชีวภาพในระดับนโยบาย เพื่อประเมินสถานการณ์
รวมถึง มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และ ความตระหนักในความสาคัญของความหลากหลายทาง
สังคม เข้าสู่การกาหนดทิศทาง นโยบาย
ชีวภาพ
มาตรการ และแผนด้านความหลากหลาย
• ศึกษาจัดทาตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานด้าน
ทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพของแผนระดับต่างๆ
รวมทั้ง กลไกการสนับสนุนจากภาครัฐในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
• ศึกษาและพัฒนาแนวทางในการประยุกต์ใช้มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)
2258

งบประมาณ
(ล้านบาท)
2.00

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

2558-2559

10.00

2558

1.00

ทส. (สผ.)
สถาบันการศึกษา

2558

1.00

ทส. (สผ.)
สศช.
มท.

2558-2559

5.00

ทส. (สผ.)

2558-2559

5.00

ทส. (สผ. สสภ. ทสจ. )

มาตรการ

1.2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมของภาค
ธุรกิจและประชาสังคมในการ
ปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

1.2.3.1 จัดทาฐานข้อมูล ภาคธุ รกิจ ที่
ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ ใช้ ค วาม
หลากหลายทางชีว ภาพเป็นต้นทุนการ
ผลิต และให้การสนับสนุนในการปกป้อง
คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

• ศึกษา ประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศ
ชนิดพันธุ์ สายพันธุ์ที่สาคัญ และสายพันธุ์พื้นเมืองในเชิง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบูรณาการไว้ในแผนระดับต่างๆ
บัญชีประชาชาติ และระบบการรายงานแห่งชาติ
• ศึกษาประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ที่มี
ความสาคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมี
ศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
• ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อภาคธุรกิจที่มีการสนับสนุน
หรือดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
• รวบรวมและจัดทาทะเบียนข้อมูลภาคธุรกิจที่มีการใช้
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นทุนในการผลิต
• พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลภาคธุรกิจที่ดาเนิน
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
• จัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ผลสัมฤทธิ์และอุปสรรคของการ
ดาเนินงานที่ทาไปแล้ว
• สร้างความร่วมมือและเครือข่ายอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์สัตว์พื้นเมืองอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคเอกชน

1.2.3.2 แสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รร่ ว มอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้
ประโยชน์ ความหลากหลายทางชี วภาพ
อย่างยั่งยืน
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หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)
2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
4.00

ทส. (สผ.)
กก. (ททท)
สถาบันการศึกษา
ทส. (สผ.)

2558-2559

๒๐.๐๐

2558

1.00

ทส. (สผ.)
อก.
ทส. (สผ.)

2558-2559

5.00

2559

2.50

ทส. (สผ.)

2558-2559

8.00

กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559

2.00

ทส. (สผ.)
สถาบันการศึกษา

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

1.2.3.3 สนับสนุนให้ภาคธุรกิจจัดทา
แผนธุรกิจและกองทุนที่สนับสนุนการ
ดาเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะกิจกรรมที่สนับสนุนองค์กร
ชุมชนหรือท้องถิ่นหรือเครือข่ายภาค
ประชาชน

แผนงาน/โครงการ
• ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ
(คุ้งบางกระเจ้า ต้นแบบการมีส่วนร่วม)
• จัดทาคู่มือ/แนวทางปฏิบัติทเี่ หมาะสมสาหรับดาเนิน
กิจกรรมของทุกภาคธุรกิจในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
รวมถึงอบรมการดาเนินงานและใช้คู่มือ
• จัดตั้งสมาคม/มูลนิธิ ที่มีเจตนารมณ์เพื่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคประชาชน
• จัดตั้งกองทุนสนับสนุนองค์กรเอกชน/ชุมชนท้องถิ่นใน
การดาเนินการดารงรักษาพื้นที่ธรรมชาติ
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หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
27.52

ทส. (สผ. อส.)
ภาคธุรกิจ
เครือข่ายภาคประชาชน

2558-2559

5.00

เครือข่ายภาคประชาชน

2558-2559

5.00

2558

2.00

ทส. (สพภ.)

ทส. (สผ.)
ภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ และฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
2.1 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมาย
1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ และระบบนิเวศชายฝั่ง
2. ภายในปี พ.ศ. 2559 การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ
3. ภายในปี พ.ศ. 2559 ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด

๑. อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง
2. มีพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
3. ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อย 1 แห่ง
4. จานวนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ
5. พื้นที่คุ้มครองที่มีอยู่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยร้อยละ 30
6. ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น อย่างน้อย 5 ชนิด มีจานวนประชากรเพิ่มขึ้น

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

2.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่
อนุรักษ์ตามกฎหมาย

2.1.1.1 ประเมินสถานภาพ/ศักยภาพ
ของระบบนิ เ วศและศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อวาง
แผนการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม และ
สร้างกระบวนการยอมรับของชุมชนและ
สาธารณชน
2.1.1.2 ส่งเสริมการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมการจัดการ
พื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ

• ประเมินสถานภาพ/ศักยภาพของระบบพื้นที่คุ้มครอง
ประเภทต่างๆ และวิเคราะห์ผลกระทบให้ครอบคลุมทุก
มิติในการสร้างกระบวนการยอมรับควบคู่กับการให้
ความรู้

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

• สารวจและจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง

ทส. (ทช.)
วท.
มท. (อปท.)
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หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)
2558

งบประมาณ
(ล้านบาท)
3.10

2558-2559

15.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

2.1.1.3 สนับสนุนการศึกษาสารวจและ
วิ จั ย ที่ ส่ งเสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เ วศ
ตามธรรมชาติ แ ละองค์ ป ระกอบของ
ความหลากหลายทางชี วภาพในระบบ
นิเวศต่างๆ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2558-2559

113.50

-ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศแนวปะการัง หญ้า
ทะเลและป่าชายเลนในบริเวณอ่าวไทย
-สารวจและจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง (ไลเคน)
• สารวจติดตามตรวจสอบประเมินสถานภาพและจัดทา
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
ต่างๆ
-ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศกองหินใต้น้า
บริเวณอ่าวไทย
-สารวจและจัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศลุม่ น้า ปากแม่น้า แนวปะการัง
หญ้าทะเล และเกาะ
• สารวจจัดจาแนกและประเมินสถานภาพของชนิดพันธุ์
ไม้ป่าในพื้นที่อนุรักษ์และจัดทาระบบฐานข้อมูลตาม
บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์
-โครงการประเมินสถานภาพไม้หวงห้ามที่ถูกคุกคาม
ในสภาพที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

สถาบันการศึกษา

ทส. (อส.)

2558-2559

15.00

• สารวจและจัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ทส. (ปม.)

2558-2559

8.50
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ทส. (สผ. ทช.)
มท. (อปท.)
สถาบันการศึกษา
องค์กรพัฒนาเอกชน

ทส. (ทช.)

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
400.00

2.1.1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน • จัดหาและเพิ่มขีดความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาป่าเชิงรุก
เพือ่ การสารวจประเมินสถานภาพ ตรวจสอบติดตาม
การเปลีย่ นแปลงสภาพป่า
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตรวจสอบสิทธิครอบครอง
ในพื้นที่ป่าไม้ และจัดทาระบบฐานข้อมูล

ทส. (ทช. ปม.)

2.1.1.5 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คมเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ใน
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

• อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถใช้กฎหมายระเบียบปฏิบตั ิ หลักการทาง
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ รวมทั้ง
กฎหมายคุม้ ครองและส่งเสริมภูมปิ ัญญาการแพทย์แผน
ไทย

ทส. (ทช.)
ชุมชนท้องถิ่น

2558-2559

6.00

2558-2559

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย/งบ
จังหวัด

2.1.1.6 พัฒ นาระบบและจั ดตั้งพื้น ที่
คุ้มครองเพิ่มเติมในการคุ้มครองพื้นที่ที่มี
ระบบนิ เ วศ พิ เ ศษเฉพาะรวมถึ ง ชนิ ด
พันธุ์ที่หายากอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.1.7 จัดให้มีระบบหรือช่องทางการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการรับฟังความคิดเห็น
เ พื่ อ น า ม า จั ด ท า แ ผ น งา นก า ห น ด
มาตรการ ในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่

• จัดทามาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมและกาหนดเขตพื้นที่
อนุรักษ์ในระบบนิเวศเปราะบางและวางกรอบแนว
ทางการดาเนินงานเพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศ (corridor)

สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด)
ทส. (อส. ทช.)
มท. (อปท.)

2558-2559

4.20

2558-2559

6.50

• สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนงานมาตรการในการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองและถิ่นอาศัยในระดับท้องถิ่น

31

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

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

คุ้มครองและถิ่นอาศัย

2.1.1.8 ฟื้ น ฟู ค วามหลากหลายทาง • กาหนดพื้นที่เป้าหมาย/ชุมชนที่มีความเสื่อมโทรมด้าน
ชีวภาพในพื้นที่กาหนด
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นโมเดล ภาคละ 1 พื้นที่
(5 พื้นที)่
• ดาเนินงานฟื้นฟูสภาพชุมชน/สังคม/สิ่งแวดล้อม โดย
เน้นด้านการใช้พลังงาน/การคมนาคม/อุตสาหกรรม
ท้องถิ่น
2.1.1.9 จัดทาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ • จัดทาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทาง
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านต่างๆ ชีวภาพด้านการประมงให้มีความครบถ้วนและเป็น
ของประเทศ เพื่อวางแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปัจจุบันอีกทั้งสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกันได้
และเฝ้าระวังรักษาระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ ระหว่างหน่วยงาน
และพันธุกรรมที่มีความสาคัญ
2.1.2 ลดอัตราการสูญเสีย
2.1.2.1 ด าเนิ น การปกป้ อ งคุ้ ม ครอง • กาหนดหลักเกณฑ์แนวทางการจัดการและเงื่อนไขการ
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ อนุรัก ษ์ ฟื้น ฟูและบริห ารจั ดการความ ใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่โดย
และดาเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศ หลากหลายทางชี ว ภาพในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า บูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เสื่อมโทรมให้สามารถดารงไว้ซึ่ง โดยเฉพาะระบบนิ เ วศที่ โ ดดเด่ น มี
ความสามารถในการให้บริการ ความสาคัญต่อชุมชนได้รับการคุ้มครอง
ทางนิเวศ เพื่อรองรับการ
จากต้ น น้ าถึ งปลายน้ าแบบบู ร ณาการ
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย/งบ
จังหวัด

2558-2559

50.00

2558

10.00

ทส. (ทช.)

2558-2559

100.00

สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด)

2558-2559

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย/งบ
จังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
สธ. (กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก/
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด) ชุมชนท้องถิ่น
มท.

กษ. (กรมประมง)

มาตรการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ
เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้าที่เสื่อมโทรม
ให้กลับคืนความสมบูรณ์โดยดาเนินการ
ตามแนวพระราชดาริ
2.1.2.2 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ • รวบรวมความรู้เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพ สภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ภูมิอากาศที่มีต่อระบบนิเวศ
พืน้ ที่ชุ่มน้า จาแนก ระบุ งานวิจัยที่จาเป็นและจัดทา
มาตรการบรรเทาและเยียวยา
• จัดประชุมหารือและวางกรอบการดาเนินงานและ
เสนอแนะนโยบายเพื่อจัดการดูแลความหลากหลายทาง
ชีวภาพและลดผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
• จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและให้คาแนะนา/
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดารงรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพให้สามารถช่วยสนับสนุนวัฏจักร
ของน้าได้อย่างยั่งยืน
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ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ทส. (สผ.)

2558

2.00

ทส. (สผ.)

2558-2559

5.00

ทส. (สผ. อส. ทช.)

2558-2559

-

2558

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย/งบ
จังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
มท.(อปท.)
สถาบันการศึกษา
เครือข่าย

สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด)
มท. (อปท.)
สถาบันการศึกษา
เครือข่าย

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
(ปี)
2558

งบประมาณ
(ล้านบาท)
4.00

2558-2559

20.00

2558-2559

2.00

ทส. (อส. )

-

-

ทส. (อ.อ.ป.)

2558-2559

515.56

2558

5.00

หน่วยงานรับผิดชอบ

• กาหนดนโยบายระยะยาวของประเทศไทยเกี่ยวกับการ ทส. (สผ.)
การปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
2.1.2.3 ฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศโดยเฉพาะ • สารวจพื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่รก ทส.
ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมทั่วประเทศ
ร้างว่างเปล่าทั่วประเทศเพื่อกาหนดแนวทางฟื้นฟู
• จัดทาแผนปฏิบตั ิการร่วมภาครัฐ ภาคธุรกิจเพื่อปลูกป่า
ฟื้นฟูแม่น้า ลาคลอง หนองบึง ไร่นาร้าง เพื่อฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยคานึงถึงการใช้ชนิดพันธุ์
พื้นเมืองเป็นหลัก
• สนับสนุนโครงการนาร่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและ
กลไกการดาเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การทาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศ
กาลังพัฒนา (REDD+)
• บูรณะฟื้นฟูและคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตพื้นที่
สวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้า
ถวายพ่อ” (พื้นที่เขื่อนที่ได้รับพระราชทานนาม 9 แห่ง)
(บารุงรักษา)

34

ทส. (สผ. อส. ปม.)
ภาคธุรกิจ

กฟผ.

มาตรการ
2.1.3 จัดทากลไกในการ
ปกป้องคุ้มครอง และฟื้นฟู
ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและ
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามตาม
ทะเบียนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
ของประเทศไทย

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
4.25

2558-2559

4.00

2.1.3.1 จัด ทามาตรการเชิ งนโยบาย • จัดทามาตรการ/แผนการคุ้มครองและฟื้นฟูพืชและ
กฎหมายและการจัดการรวมถึงแผนการ สัตว์ในทะเบียนรายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ
ปกป้ อ งคุ้ ม ครอง และฟื้ น ฟู ช นิ ด พั น ธุ์ ประเทศไทย
พื้ น เมื อ ง ตลอดจนแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย
ดังกล่าวโดยให้ลาดับความสาคัญกับชนิด
พั น ธุ์ ที่ มี แ นวโน้ ม ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ ใกล้ สู ญ
พันธุ์ และใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

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

2.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนโดยการ • จัดตั้งเครือข่ายคุม้ ครองชนิดพันธุ์พื้นเมืองที่ถูกคุกคาม
เผยแพร่แ ละประชาสั มพั นธ์ ตลอดจน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ควบคู่กับการเผยแพร่และ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นและ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ผู้เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเครือข่ายเพื่อดูแล
คุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์พื้นเมือง

ทส. (อส.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสตั ว์ กรมประมง)
มท. (อปท.)
สถาบันการศึกษา

2.1.3.3 ส่งเสริมบทบาทการดาเนินงาน
ของห น่ ว ย งา นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกา ร
ด าเนิ น งานด้ า นอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และ
ปกป้ อ งคุ้ ม ครองชนิด พั น ธุ์ พื ชและสั ต ว์
นอกถิ่นที่อยู่อาศัย

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

2558-2559

150.00

ทส. (อสส.)

2558-2559

100.00

ทส.(อส.)

2558-2559

15.00

• จัดทาโปรแกรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคามนอกถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงการนากลับคืนสู่
ธรรมชาติ
-แผนงานอนุรักษ์ วิจัย เพาะขยายพันธุ์และฟื้นฟูสัตว์
ป่า : เลียงผา เต่าบก กวางผา กบทูด ละมั่ง อึ่งกราย กบ
อกหนาม พญาแร้ง แร้งเทาหลังขาว ไก่จุก และ
สัตว์เลื้อยคลานกลุ่ม Varanidae
-แผนงานนาสัตว์ปา่ คืนสู่ธรรมชาติ : นกกระเรียน
พันธุ์ไทย เต่าบก กวางผา นกตะกรุม
-โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมไม้หวงห้าม
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
ที่ถูกคุกคามนอกถิ่นอาศัย
-โครงการขยายพันธุ์ไม้ป่าและการคืนพันธุกรรมสู่ถิ่น
เดิม
-โครงการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าในสภาพถิ่น
เดิม
• โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศหิ่งห้อยป่าชายเลน
ด้วยความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน
• โครงการอนุรักษ์เพื่อสนองพระราชดาริ: การศึกษา
ชีววิทยา นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของหิ่งห้อย เพื่อ
การอนุรักษ์โดยมีส่วนร่วมของชุมชน
• โครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยที่เกิดจากการผสมพันธุ์ในรูปแบบต่างๆ
• โครงการศึกษาการตั้งถิ่นฐานของราไมคอไรซาร์หลัง
ปล่อยฟ้ามุ่ยในสภาพกึ่งธรรมชาติ
• โครงการสารวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์และ
นิเวศวิทยาของแมลงปอในภาคเหนือของประเทศไทย
เพื่อจัดทาพิพิธภัณฑ์แมลงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติ ติ์
• โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุพ์ ืชที่ถูกคุกคามและ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ
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ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ทส. (อสพ.)

2558

1.00

ทส. (อสพ.)

2558

0.20

ทส. (อสพ.)

2558

0.36

ทส. (อสพ.)

2558

0.36

ทส. (อสพ.)

2558-2559

2.55

ทส. (อสพ.)

2558-2559

2.95

หน่วยงานรับผิดชอบ

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
• โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย (รองเท้านารี หนวดฤาษี
รองเท้านารีปีกแมลงปอ สกุลสิรินธรเนีย สกุลเอื้องดินใบ
ไผ่ เอื้องมือชะนี ฟ้ามุ่ย) และปลูกเลี้ยงฟื้นฟูประชากรใน
ระบบนิเวศโดยการอบรมชุมชน
• โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แบบบูรณาการ
- กิจกรรมศึกษาและสารวจกล้วยไม้
- กิจกรรมราไมเคอร์ไรซ่าในกล้วยไม้
- กิจกรรมกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ปา่
แบบมีส่นร่วมของชุมชนบ้านปงไคร้ จ. เชียงใหม่ เพื่อ
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
- กิจกรรมทะเบียนเครื่องหมายพันธุกรรมกล้วยไม้ไทย
- กิจกรรมธนาคารเมล็ดพันธุ์กล้วยไม้ไทย
• ศึกษาการขยายพันธุ์ไม้ปา่ หายากใกล้สูญพันธุ์เพื่อการ
อนุรักษ์และนาคืนสู่ธรรมชาติ
• คืนกล้วยไม้สู่แหล่งกระจายพันธุ์ในธรรมชาติโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
• อนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้
ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
• อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองนอกถิ่นอาศัยในหน่วยงาน
ภาครัฐและเกษตรกร
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ทส. (อสพ.)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
3.23

ทส. (อสพ.)

2558-2559

10.67

ทส. (อส.)

2558-2559

5.00

ทส. (อสพ.)

2558-2559

0.60

ทส. (อสพ.)

2558-2559

0.80

กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559

2.00

หน่วยงานรับผิดชอบ

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

2.1.3.4 สนับสนุนงานวิจัยและติดตาม
การเปลีย่ นแปลงชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
เพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์

แผนงาน/โครงการ
• อนุรักษ์พื้นธุ์สัตว์พื้นเมืองนอกถิ่นอาศัยโดย
เทคโนโลยีชีวภาพ
• จัดตั้งศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
ปศุสัตว์
• ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
พืชอาหารสัตว์
• อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองไทยและใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
• โครงการผลิตลูกพระโคจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
• การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ทางปศุสัตว์
• โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางด้านปศุสัตว์
• ศึกษาวิจัยชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ
-ไลเคน
-โครงการจัดสร้างแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ในสภาพ
ถิ่นเดิม
-โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่าไม้และ
พลวัตรของระบบนิเวศป่าไม้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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กษ. (กรมปศุสัตว์)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
3.00

กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559

200.00

กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559

10.19

กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559

4.58

กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559

0.50

กษ. (กรมปศุสัตว์)
กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559
2558-2559

1.00
1.66

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

2558-2559

25.00

หน่วยงานรับผิดชอบ

0.15
40.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

2.1.3.5 ดาเนิน การฟื้นฟูชนิดพันธุ์ใ น
แหล่ งน้ าธรรมชาติ ที่ ถู ก คุ ก คาม และมี
ประชากรลดลง

แผนงาน/โครงการ
• ศึกษาชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ
• อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามและเสีย่ งต่อการ
สูญพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ
• อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย (รองเท้านารี หนวดฤาษี รองเท้า
นารีปีกแมลงปอ สกุลสิรินธรเนีย สกุลเอื้องดินใบไผ่
เอื้องมือชะนี ฟ้ามุ่ย) และปลูกเลี้ยงฟื้นฟูประชากรใน
ระบบนิเวศโดยการอบรมชุมชน
• จัดลาดับความสาคัญและวางมาตรการในการฟื้นฟู
ระบบนิเวศสาคัญ
• เพาะและขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจานวนสัตว์น้าและพืชน้าที่
อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในธรรมชาติ เพื่อความสมดุล
ของระบบนิเวศ
• จัดตั้งเครือข่ายชุมชนเพื่อดูแล ปกป้องคุ้มครองและ
ฟื้นฟูชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

2.1.3.6 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง
และจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยเพื่ อ ดู แ ล ปกป้ อ ง
คุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
ในแหล่งน้าธรรมชาติ
• โครงการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ประชามีสุข (อ่างเก็บน้า
เขื่อนอุบลรัตน์)
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ทส. (อส.)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
13.20

ทส. (อสพ.)

2558-2559

2.95

ทส. (อสพ.)

2558-2559

3.23

ทส.
กษ.
ทส.
กษ.

2558-2559

-

2558-2559

-

ทส.
กษ.
มท.(อปท.)
ชุมชนท้องถิ่น
กฟผ.
กษ. (กรมประมง)
จ.ขอนแก่น
จ.หนองบัวลาภู

2558-2559

-

2558-2559

4.75

หน่วยงานรับผิดชอบ

มาตรการ
2.1.4 อนุรักษ์และปกป้อง
คุ้มครองความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุ
สัตว์ สัตว์น้า สัตว์เลี้ยง สาย
พันธุ์ปา่ และพื้นเมือง จุลินทรีย์
รวมถึงชนิดพันธุ์อื่นที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และนิเวศวิทยา

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

2.1.4.1 ประเมิ น สถานภาพการใช้ • สารวจจัดจาแนกและประเมินสถานภาพของพันธุ์
ประโยชน์ของสายพันธุ์สัตว์ในการผลิต ปศุสัตว์และจัดทาระบบฐานข้อมูล
ปศุสัตว์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและศักยภาพ
ของชนิดพันธุ์สัตว์ที่มีอยู่ในประเทศไทย
และใช้ เ ป็ น ฐานในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
การผลิ ตสั ต ว์ใ นอนาคต รวมทั้ งพัฒ นา
ดัชนีชี้วัดความยั่งยื นในการใช้และการ
ผลิตสินค้าปศุสัตว์
2.1.4.2 อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครอง • จัดทาแนวทางการระมัดระวังความเสียหายอัน
ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ใช้ใน เนือ่ งมาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อ
การผลิตอาหารและการเกษตร
ความหลากหลายทางพันธุกรรมทางการเกษตรและสาย
พันธุ์ป่า รวมทั้งชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เฉพาะถิ่น
หายาก
• พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมที่ใช้ใน
การผลิตอาหารและการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ
กษ. (กรมปศุสัตว์)
สถาบันการศึกษา

ทส. (สผ.)
วท. (ศช.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสตั ว์ กรมประมง)
สถาบันการศึกษา
ทส. กษ. สธ. มท.
สถาบันการศึกษา
องค์กรพัฒนาเอกชน
2.1.4.3 สารวจ รวบรวมและศึกษาเชื้อ • สารวจรวบรวมและศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชและสัตว์ปา่ ทส. (ทช.)
พันธุกรรมพืชและสัตว์ป่า กลุ่มที่สาคัญ ที่สาคัญจากแหล่งธรรมชาติและนอกถิ่นอาศัย
จากแหล่งพันธุกรรมต่างๆ
-โครงการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชป่าและสัตว์ปา่
ทส. (อส.)
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยสอดคล้องกับกรอบ
การดาเนินงานของแผนกลยุทธ์ไอจิ
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2558

10.00

2558-2559

-

2558-2559

25.00

2558-2559

10.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

2.1.4.4 ส่งเสริม และสนับสนุน
ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย์

แผนงาน/โครงการ
-โครงการจัดทาฐานข้อมูลสมรรถนะแหล่งเชื้อ
พันธุกรรม
-โครงการขยายพันธุ์ไม้ป่าและการคืนพันธุกรรมสู่ถิ่น
เดิม
-โครงการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่านอกสภาพ
ถิ่นเดิม
• สารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมข้าว
• อนุรักษ์ข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ
• โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สนองพระราชดาริโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
• รวบรวมและจัดทาข้อมูลพันธุกรรมระดับชีวโมเลกุล
(ข้อมูลดีเอ็นเอ) ของพืชและสัตว์ปา่ แต่ละชนิดทีส่ าคัญ
จากแหล่งธรรมชาติ
• การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพพืชอาหารสัตว์
• จัดตั้ง/พัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืช สัตว์
และจุลินทรีย์
-โครงการจัดสร้างสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า
-โครงการปรับปรุงพันธุกรรมไม้ป่า
-โครงการจัดสร้างธนาคารจุลินทรีย์ทางสัตวแพทย์
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ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

กษ. (กรมการข้าว)
กษ. (กรมการข้าว)
กฟผ.

2559
2558-2559
2558-2559

3.00
0.20
95.00

สถาบันการศึกษา

2558-2559

20.00

กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559

10.00

ทส. กษ. วท.
สถาบันการศึกษา
ทส. (อส.)

2558-2559

20.00

กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559

30.00

หน่วยงานรับผิดชอบ

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
• โครงการสารวจรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชพื้นเมือง พืชป่า ที่เป็นเครือญาติกับพืชปลูก
• โครงการสารวจความหลากหลายของพืชในภาคเหนือ
- ความหลากหลายของพืชมีท่อลาเลียงบริเวณเขา
หินปูนในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
- ความหลากหลายของพืชมีท่อลาเลียงบริเวณเขา
หินปูนในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
- ความหลากหลายของพืชมีท่อลาเลียงบริเวณเขา
หินปูนในอุทยานแห่งชาติถ้าผาไท จังหวัดลาปาง
• โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ : ธนาคารเมล็ด
พันธุ์และราไมคอร์ไรซากล้วยไม้
• โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเก็บรักษาพันธุกรรมพืชใน
สภาพปลอดเชื้อ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
• เครือข่ายคลังเก็บรักษาจุลินทรียแ์ ห่งประเทศไทย
(TNCC) และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอาเซียน

ทส. (อสพ.)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.90

ทส. (อสพ.)

2558-2559

4.50

ทส.(อสพ.)

2558-2559

2.60

ทส.(อสพ.)

2558

8.00

2558-2559

-

2๕๕๘-2559

2.00

หน่วยงานรับผิดชอบ

วท. (สวทช. วว.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร)
สธ.
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
• โครงการธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์นาและพรรณไม้
้
น้า เพื่อ กษ. กรมประมง
เก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์สัตว์น้าและพรรณไม้นาสายพั
้
นธุ์
จากธรรมชาติและจากการเพาะเลีย้ งและปรับปรุงพันธุ์
เก็บรักษาระยะยาวโดยวิธีแช่แข็ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การปลูกเลี้ยงในโรงเรือนและระบบไฮโดรโพรนิกส์
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

๒.1.4.5 การลดความเสีย่ งจากการสูญ
พันธุ์ของสายพันธุ์พืชพื้นเมืองและสัตว์
พื้นเมืองโดยเก็บรักษาสายพันธุ์พืช
พื้นเมืองและสัตว์พื้นเมืองของไทยใน
รูปแบบธนาคารดีเอ็นเอ (Bio-Bank)

• จัดทาทะเบียนพืชพื้นเมืองและสัตว์พื้นเมืองของไทย
• จัดทา “ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint)” พืช
พื้นเมืองและสัตว์พื้นเมืองของไทย
• จัดทาแหล่งเก็บรักษาพันธุ์พืชพื้นเมืองและสัตว์พืช
เมืองของไทย ในรูปแบบที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต (ซาก) และ
ลายพิมพ์ดเี อ็นเอ
2.1.4.6 สนับสนุนงานวิจัยที่
• ส่งเสริมภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชนดาเนินการวิจัย
ดาเนินการโดยภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนา พันธุกรรมพืชและสัตว์พื้นเมือง โดยแบ่งปันผลประโยชน์
เอกชนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการ
ให้แก่ชมุ ชนท้องถิ่น
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
-โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์
และสัตว์พื้นเมืองอย่างยั่งยืน
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชป่าและสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง
กับสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้
2.1.5 พัฒนาและผลักดันให้ทุก 2.1.5.1 จัดทาแนวทางและมาตรการที่ • จัดทายุทธศาสตร์สาหรับการอนุรักษ์พืชที่ตอบสนอง
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้องดาเนินการ สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทาง
ต่อเป้าหมายกลยุทธ์ทั่วโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช
ตามเป้าหมายและแนวทางการ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมถึงจัดทาแนวทางและกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์
อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ของพืชและสัตว์
พืชในประเทศไทย
ชีวภาพของพืชและสัตว์ ที่
2.1.5.2 สร้างเครือข่ายและเสริมสร้าง • สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พืชรวมถึงเพิ่มสมรรถนะและ
สอดคล้องกับเป้าหมายและกล
สมรรถนะเครื อ ข่ า ยในการด าเนิ น งาน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
ยุทธ์ระดับโลก
ตามเป้าหมายและแนวทางการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชี ว ภาพของพื ช
และสัตว์
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ระยะเวลา
(ปี)
๒๕๕๘–๒๕๕๙
๒๕๕๘–๒๕๕๙

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕๐.๐๐
๕๐.๐๐

ทส. (สพภ.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒๕๕๘–๒๕๕๙

๕๐.๐๐

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

2558-2559

5.00

ทส. (สผ. อส.)

2558-2559

11.00

ทส. (อสพ. อส.)

2558-2559

3.00

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส.(สพภ.)
ทส.(สพภ.)

2.2 แผนปฏิบัติการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโดยเฉพาะแนวปะการังและระบบนิเวศเปราะบางที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้อง
ตัวชี้วัด

1. จานวนเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยจากภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจากัด โครงการพัฒนา และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. แนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

2.2.1 จัดการพื้นที่
เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า และการป่าไม้ อย่าง
ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
หลักประกันในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ โดยผนวก
ประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ในมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.2.1.1 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการเพาะปลูกพื ชเกษตร และ
การเลี้ยงปศุสัตว์ โดยคานึงถึงการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริม
ให้เกษตรกรนาไปปฏิบัติ
2.2.1.2 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า โดย
คานึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพและส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรน าไป
ปฏิบัติ
๒.2.1.3 ใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
ควบคุมเพื่อให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวจากพืช
ป่ามีความยั่งยืน

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

• กาหนดมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยคานึงถึง
ทส.
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมให้ กษ. (กรมประมง)
เกษตรกรนาไปปฏิบัติ
มท. (อปท.)

2558-2559

-

• จัดทามาตรการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากพืช
ซึ่งได้มาจากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน
• จัดทาทะเบียน ติดตาม และตรวจสอบผลผลิตที่ได้จาก
พืชป่า
• จัดทามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้มาจาก

กษ. (กรมวิชาการเกษตร)

2558-2559

-

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

2558-2559

-

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

• กาหนดมาตรฐานการเพาะปลูกพืชเกษตร และการ ทส.
เลี้ยงปศุสัตว์ โดยคานึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลาย กษ. (กรมวิชาการเกษตร
ทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกษตรกรนาไปปฏิบัติ
กรมปศุสตั ว์)
มท. (อปท.)
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

2.2.1.4 อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์พืชป่า
ไม่ให้สญ
ู พันธุ์เนื่องจากการค้าระหว่าง
ประเทศ

2.2.2 ควบคุมและป้องกัน
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้า และระบบ
นิเวศเปราะบางอื่น ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการ
ขยายตัวของชุมชน ภาวะ
มลพิษ การประมงเกิน
ขีดจากัด และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.2.2.1 ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การ
ทรั พย า กร ช า ย ฝั่ ง แ ล ะ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ
เปราะบางอื่น อย่างผสมผสานและบูรณา
การตามโปรแกรมงานของอนุ สั ญ ญาว่ า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ทส. (อส.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร)
กต.
กค. (กรมศุลกากร)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
องค์กรพัฒนาเอกชน

2558-2559

-

หน่วยงานรับผิดชอบ

แหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน
• เสริมสร้างแรงจูงใจให้ มีการใช้ป ระโยชน์ จากพืชป่ า
อย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันการเก็บเกี่ยวเกินศักยภาพ
• จัดทาวิธีการและข้อเสนอแนะการเก็บผลผลิตจากป่า
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
• ส่ ง เสริ ม การบั งคั บ ใช้ แ ละด าเนิ น การตามกฎหมาย
ภายใต้อนุสัญญาไซเตสอย่างเคร่งครัด
• ติดตาม ตรวจสอบสถานภาพชนิดพันธุ์พืชป่าที่มีการ
ค้าขายระหว่างประเทศเพื่อจัดทามาตรการคุ้มครอง
• สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
เฝ้าระวังการค้าพืชป่าที่ผดิ กฎหมาย
• วิเคราะห์ศักยภาพการรองรับผลกระทบในด้านต่างๆ
จากกิจกรรมมนุษย์ของระบบนิเวศเปราะบาง เพื่อ
กาหนดมาตรการรักษาและควบคุมดูแลผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
-ความสามารถในการกลับสูส่ ภาพเดิมของแนว
ปะการังในน่านน้าไทย

แผนไทย)
มท. (อปท.)
ภาคเอกชน
ชุมชนท้องถิ่น
องค์กรพัฒนาเอกชน

ทส. (ทช.)
สถาบันการศึกษา

2558-2559

7.90

-ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของไล
เคน และราทะเล
• ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศทะเล ชายฝั่งและเกาะ และ
ระบบนิเวศเปราะบางอื่น

สถาบันการศึกษา

2558-2559

3.10

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

2558-2559

165.00
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

• ศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศเปราะบางจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเตรียมมาตรการเพื่อ
รับมือในอนาคต
• ประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูแนวปะการังที่
ได้รับความเสียหายจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว
2.2.2.2 ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ • จัดทาแนวทางสาหรับผู้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานที่
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวน ติดตามตรวจสอบ และ
เปราะบาง
วางมาตรการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ จากโครงการพัฒนา
• ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์สูญเสีย
ระบบนิเวศทะเล ชายฝั่งและเกาะ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง และปัจจัยคุกคาม
• ติดตามตรวจสอบสถานภาพถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
นอกพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ชายฝัง่ และเกาะ ที่ถูก
คุกคามหรือถูกแบ่งแยก
• โครงการแปลงศึกษาถาวรและโครงสร้างสังคมพืชใน
สวนบ้านร่มเกล้าในพระราชดาริ จ.พิษณุโลก
2.2.2.3 ควบคุมกิจกรรมการประมง
• ควบคุมกิจกรรมการประมงไม่ให้กระทบเสียหาย
ไม่ให้กระทบเสียหายรุนแรงต่อชนิดพันธุ์ รุนแรงต่อชนิดพันธุ์สตั ว์น้าที่ถูกคุกคาม และแหล่งที่อยู่
สัตว์น้าที่ถูกคุกคาม และแหล่งที่อยู่อาศัย อาศัย
- โครงการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามและควบคุมการทา
ประมงพื้นที่ทั่วไปครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด
ชายทะเล
- โครงการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามและควบคุมการทา
ประมงพื้นที่แหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน
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ทส. (ทช.)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.50

สถาบันการศึกษา

2558-2559

9.50

ทส. (สผ.)

2558-2559

-

ทส. (ทช.)

2558-2559

229.00

ทส. (ทช.)

2558-2559

4.00

ทส. (อสพ.)

2558-2559

1.20

กษ. (กรมประมง)

2558-2559

หน่วยงานรับผิดชอบ

270.00
297.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดชายทะเล
- โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ
- โครงการยุวและเยาวชนประมง
- โครงการการปฏิบตั ิงานร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังการ
ทาประมง
• กาหนดมาตรการแก้ไขผลกระทบการเก็บเกี่ยวสัตว์น้า
ต่อปริมาณสัตว์น้าสารองและระบบนิเวศที่เป็นแหล่ง
วางไข่และอนุบาลตัวอ่อน
• ส่งเสริมการจัดการสัตว์น้าเพื่อการประมงตามข้อถือ
ปฏิบัติเพื่อการประมงอย่างรับผิดชอบ (code of
conduct for responsible fisheries)
• วิเคราะห์แนวโน้มปริมาณสัตว์นาต่
้ อกาลังการจับและ
ศักยภาพการจับสัตว์น้า
• ศึกษาเส้นทางและผลกระทบของชนิดพันธุ์ที่มีการ
เคลื่อนย้ายข้ามถิ่นภายในประเทศ
• ทบทวนช่องว่างของกฎหมาย นโยบายที่เอื้อต่อการ
ประมงอย่างไม่ยั่งยืน
2.2.2.4 วางกลไกควบคุ ม และติ ด ตาม • กาหนดนโยบายและมาตรการบริหารจัดการมลพิษ
ตรวจสอบผลกระทบมลพิษต่อระบบนิเวศ • จัดทาและรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 อย่างต่อเนื่องสาหรับกิจกรรม
หลักประเภทโรงไฟฟ้า เขื่อน เหมือง และสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง
• ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าและสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ เพื่อวิเคราะห์ปญ
ั หาสาเหตุ
ของมลพิษและผลกระทบต่อระบบนิเวศ
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หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)
32.40
9.00
5.40

กษ. (กรมประมง)

2558

0.20

กษ. (กรมประมง)

2558-2559

10.00

กษ. (กรมประมง)

2558-2559

1.00

กษ. (กรมประมง)

2558

1.00

กษ. (กรมประมง)

2558-2559

-

ทส. (คพ.)
กฟผ.

2558-2559
2558-2559

265.30
งบประจาปี กฟผ.

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

2558-2559

20.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

• ติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพ
ทส. (คพ.)
แหล่งน้าผิวดิน น้าทะเล และผลกระทบจากกากของ
เสียอันตราย)
• ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทะเล ปริมาณมวลสารใน ทส. (ทช.)
ทะเลและปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี (red tide)
• จัดให้มีระบบหรือช่องทางการมีส่วนร่วมของชุมชน
กฟผ.
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบของมลพิษ
-แผนงานการสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าโดยชุมชนท้องถิ่น
(โรงไฟฟ้าจะนะ, โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ,โรงไฟฟ้าวังน้อย)
2.2.2.5 ทบทวนหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ
กฎหมายเพื่อวางรูปแบบ/กรอบแนวทาง
การหยุดยั้งการทาลายระบบนิเวศประเภท
ต่างๆ

• ศึกษาเพื่อทบทวน ปรับปรุงและยกระดับกฎระเบียบ ทส. (สผ.)
เกณฑ์ แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพในกรณีระบบนิเวศ
เปราะบาง (เกาะ,ป่าต้นน้า) (Intensive biodiversity
impact assessment) เข้าสู่นโยบายและกฎหมายการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• ศึกษาจัดทากฎระเบียบที่แก้ไขการใช้กฎหมายที่เอื้อ
ทส. (ทช.)
ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศธรรมชาติไปเป็นพื้นที่ใช้
ประโยชน์
2.2.2.6 ส่งเสริมกระบวนการชดใช้และ • ศึกษาเพื่อผนวกมาตรการชดใช้และเยียวยาผลกระทบ ทส.
เ ยี ย ว ย า ก ร ณี ก า ร พั ฒ น า ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ต่อความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในกฎระเบียบ
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ • ส่งเสริมอาชีพทดแทนอาชีพที่เกีย่ วกับการทาลายหรือ กษ. (กรมประมง กรม
ก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่งเสริมการเกษตร)
มท. (อปท.)
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
1,177.58

2558-2559

50.00

2558

1.70

2559

2.00

2558

3.00

2559

5.00

2558-2559

10.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

2.2.2.7 จั ด หาเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การ
จั ด การพื้ น ที่ คุ้ ม ครองหรื อ ระบบนิ เ วศที่
สาคัญ
2.2.3 ควบคุมและจัดการ
2.2.3.1 ส่งเสริมให้มีการสารวจโรคติดต่อ
ประชากรของพืชและสัตว์ให้มี ที่มีความสาคัญระหว่างสัตว์ป่าและปศุสัตว์
ความสมดุลกับระบบนิเวศ
รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามจาก 2.2.3.2 ส่งเสริมให้มีการสารวจโรคและ
โรคอุบัติใหม่ทมี่ ีผลกระทบต่อ สร้างมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จากสัตว์สู่คน
2.2.3.3 ป้องกันการเกิดโรคระบาด

แผนงาน/โครงการ

• จัดทามาตรการ/กลไกทางการเงินหรือเงินอุดหนุนจาก ทส.
ผู้ได้รับประโยชน์ไปยังผูร้ ักษาทรัพยากร
กค.
ชุมชนท้องถิ่น
• สารวจโรคติดต่อที่สาคัญในหมูปา่
ทส. (อสส.)
• สารวจโรคปากเท้าเปื่อยและโรคติดต่อสาคัญ
ทส. (อสส. อส.)
ในกระทิง ณ เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ปา่ เขาแผงม้า
• สารวจวัณโรคในสัตว์เลี้ยงและควาญช้าง
ทส. (อสส.)
• สารวจโรคในสัตว์ปา่ กลุ่มชะมด-อีเห็น
ทส. (อสส.)
• แก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง

2.2.3.4 การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และ
เชื้อดื้อยา

2.2.4 ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กษ. (กรมประมง)

• โครงการสารวจและศึกษาความหลากหลายทาง
กษ. (กรมปศุสัตว์)
ชีวภาพของจุลินทรีย์ก่อโรคในปศุสัตว์
• โครงการสารวจและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในปศุสตั ว์
กษ. (กรมปศุสัตว์)
• โครงการจัดตั้งธนาคารจุลินทรียท์ างสัตว์
กษ. (กรมปศุสัตว์)
• ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ
ทส. (อส.)
2.2.4.1. พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร • ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กษ. (กรมวิชาการเกษตร)
ด าเนิ น การตามวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารสกัดทาง
ผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความ ชีวภาพ และเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี
มั่ น คงด้ า นอาหาร สุ ข ภาพ และความ
เข้มแข็งของชุมชน เช่น ส่งเสริมกิจกรรม • สร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรโดย
กษ. (กรมส่งเสริม
เกตรในชุมชนเมืองตามหลักแนวปรัชญา การถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตร)
เศรษฐกิจพอเพียง
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

2558-2559
2558-2559

2.50
7.00

2558-2559
2558-2559

1.50
1.00

2558

72.70

2558-2559

1.20

2558-2559
2558-2559
2558-2559
2558-2559

2.70
8.40
27.69
-

2558-2559

-

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

2.2.4.2 สนั บ สนุ น ให้ ส ถานที่ ร าชการ
สถานศึกษาและศาสนสถาน เป็นพื้นที่นา
ร่องกิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น ศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้พื้น
ถิ่น ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม พื้นที่สีเขียว
ในอาคาร เป็นต้น
2.2.4.3 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาท่ อ งเที่ ย ว
อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
โดยคานึงถึงความสามารถในการให้บริการ
ของระบบนิ เ วศ และการอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ

• ส่งเสริมการขยายพื้นที่อนุรักษ์สตั ว์น้าเพื่อการประมง
ทะเลพื้นบ้าน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
• เผยแพร่องค์ความรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวน
ผลิตปศุสตั ว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
พื้นที่

กษ.(กรมประมง)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559

-

ทส. (สผ.)
มท. (อปท.)

2558-2559

5.00

• ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเทีย่ วที่ยั่งยืน
• ส่งเสริมการพัฒนาศึกษาวิจัยและส่งเสริมการลงทุน
เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ทส.
กก. (ททท.)
มท. (อปท.)

2558-2559

8.00

ทส. (สพภ.)
วว.
กก.
สถาบันการศึกษา
ทส. (สผ.)
กก. (ททท.)

2558-2559

-

255๘-2559

๓.๐๐

แผนงาน/โครงการ

• จัดทาและเสริมสร้างสมรรถนะในการดาเนินการตาม
กลไกการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ระดับท้องถิ่น

50

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

2.2.4.4 สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมองค์
ความรู้ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ แ ละจั ด แสดง
การใช้ ป ระโยชน์ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น งานวิ จั ย ชุ ม ชน ทั้ งในส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค จังหวัด และระดับท้องถิ่น

• โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
• โครงการศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และจัดแสดงการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
• สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทรัพยากร
ป่าชายเลนให้มคี วามพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้
• สร้างศูนย์พัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนของชุมชน
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ทส. (สพภ.)
วท. (อพวช.)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
49.15
400.00

ทส. (ทช.)

2558-2559

-

ทส. (สพภ.)

2558-2559

55.50

หน่วยงานรับผิดชอบ

2.3 แผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2559 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้าเพิ่มขึ้นในทุกระดับ
ตัวชี้วัด

มาตรการ

๑. จานวนนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ ที่ได้รับการผนวกเรื่องการจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
๒. มีเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ เฝ้าระวัง รักษา ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้า
3. พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซต์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 แห่ง
4. จานวนระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้าที่ได้รับการยกระดับให้มสี ถานภาพดีขึ้นกว่าเดิม
5. จานวนจังหวัดที่มีทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้าของจังหวัด
แนวทางปฏิบัติ

2.3.1 บูรณาการเรื่องพื้นที่
2.3.1.1 สนั บ สนุ น ให้ ภ าคส่ ว นที่
ชุ่มน้าเข้าสู่นโยบาย และแผนใน เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าแผนการ
ระดับต่างๆ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับ
นานาชาติ และระดั บ ชาติ พร้ อ มทั้ ง
ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผน
ไปผสานสอดแทรกเข้ า สู่ น โยบายและ
แผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
• ส่งเสริมให้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้าเป็น
วาระแห่งชาติ
• จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการบูรณาการความ
หลากหลายทางชีวภาพ/พื้นที่ชุ่มน้า ในระดับนโยบาย
และแผนแต่ละภาคส่วน

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สผ.)
ทส.
กษ.
หน่วยดาเนินงานด้านพื้นที่
ชุ่มน้า/ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จังหวัด

2.3.1.2 จั ด ท าและสนั บ สนุ น การ • การจัดทาคู่มือมาตรฐานการจัดการพื้นที่ชุ่มน้าที่มี
ทส. (สผ.)
ด าเนิ น การตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ความสาคัญระหว่างประเทศ
สาหรับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
• การรวบรวมแนวทางปฏิบตั ิที่ดีในการใช้ประโยชน์พื้นที่ ทส. (สผ.)
ชุ่มน้าอย่างชาญฉลาด
กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน)
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้าไทย
Thai Water Partnership
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ระยะเวลา
(ปี)
2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

2559

-

2559

0.50

2559

2.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
• โครงการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่
ชุ่มน้าอย่างยั่งยืน

2.3.1.3 ผลั ก ดั น ให้ ป ระเด็ น ความ
หลากหลายทางชีวภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อ
คุ้ ม ครองพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า พื้ น ที่ ส าคั ญ ทาง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้าง
สมดุ ล ระหว่ า งการพั ฒ นาและการ
อนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ
ของประเทศ

• ศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ จานวน 5 แห่ง
• ศึกษาผลกระทบของการขุดลอกหรือการดาเนินการ
ใดๆ ที่อาจส่งผลเสียที่มากกว่าการได้แค่พื้นที่เก็บกักน้า
โดยมีแผนการบริหารจัดการน้าที่ได้มา รูปแบบการขุด
ลอกที่จะอนุรักษ์ระบบนิเวศ รูปแบบการพัฒนาแหล่งน้า
บางแห่งที่อยู่ใกล้ชุมชนให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
หรือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
2.3.1.4 ผลักดันให้มีการดาเนินการ
• จัดทาขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้าพร้อมแนวกันชนโดย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
ประชาชนมีส่วนร่วม
3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ทะเบีย-น
• การติดตามผลการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
รายนามพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
นานาชาติ และระดับชาติของประเทศ• การสารวจและจัดทาทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้าระดับจังหวัด
ไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชมุ่ น้า
ทุกจังหวัด
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ระยะเวลา
(ปี)
2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
5.00

2559

125.00

2559

20.00

ทส. (สผ. ทสจ.)
มท. (อปท.)
ทส. (สผ.)

2558- 2559

2.00

2559

0.50

ทส. (สผ. ทสจ.)
มท. (อปท.)
ชุมชน

2559

150.00

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สผ.)
กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน)
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้าไทย
Thai Water Partnership
ทส. (ทน.)

ทส. (ทน.)

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

• ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้าที่ได้รับการพัฒนา
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อกาหนดขอบเขตการพัฒนาพื้นที่ชุ่ม
น้าให้อยู่ในความสมดุล
2.3.1.5 ผสานการดาเนินกิจกรรมของ • ส่งเสริมบทบาทของชุมชนที่อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้าใน
หน่ ว ยงานองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน และ ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อผลักดัน
ให้ ส ามารถลดการสู ญ เสี ย ระบบนิ เ วศ
เช่น พื้นที่ชุ่มน้า ระบบนิเวศเกษตรบน
พื้นที่สูง
• ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องมูลค่าบริการจากพื้นที่ชุ่มน้าใน
เรื่องน้า การเกื้อกูลต่อสุขอนามัย และการกินดีอยู่ดี
ตลอดจนความผาสุกของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
• ส่งเสริมบทบาทสตรีท้องถิ่นในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า

2.3.1.6 ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนการ • วางรูปแบบและกฎเกณฑ์ทเี่ หมาะสมสาหรับชุมชน
บริ หารจั ดการพื้ นที่ โดยกระบวนการมี ท้องถิ่นในการเฝ้าระวังรักษาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้า
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ควบคู่ ไ ปกั บ การ - จัดทาแผนยุทธศาสตร์/แผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
ประเมิ นสถานภาพ/ศัก ยภาพในแต่ล ะ ระดับจังหวัด
ระบบนิ เ วศที่ มี ค วามส าคั ญ และศึ ก ษา
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สผ. ทน.)
กษ. (กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน)
ทส.
สธ.
ศธ.
ชุมชนท้องถิ่น
องค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษา
ทส. สธ. ศธ.
ชุมชนท้องถิ่น
องค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษา
ทส. สธ. ศธ.
ชุมชนท้องถิ่น
องค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษา
ทส. สธ. ศธ.
มท. (อปท)
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชุมชนท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา

ระยะเวลา
(ปี)
2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
50.00

2559

195.00

2559

5.00

2558-2559

5.00

2558-2559

20.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติ

2.3.2 ปกป้องคุ้มครองระบบ
นิเวศพื้นที่ชุ่มน้า และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ทส. (สผ.)

2558-2559

9.00

ทส.
ทส. (อปท.)
จังหวัด
ชุมชนท้องถิ่น

2558-2559

20.00

หน่วยงานรับผิดชอบ

- ศึกษาการเกิดโรคในคนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ชุ่มน้า รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนที่
สัมพันธ์กับโรค ได้แก่ โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ
ใบไม้ในเลือด โรคฉี่หนู และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะนา
โรคอื่นๆ เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย เป็นต้น
• ติดตามประเมินผลการดาเนินงานเพื่อเฝ้าระวังระบบ
นิเวศพื้นที่ชุ่มน้า
2.3.1.7 ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นความ • ส่งเสริมการศึกษาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
ร่ ว ม มื อ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ติ ด ต า ม ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้าที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงการใช้
ตรวจสอบเฝ้าระวังกิจกรรมและการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาของมนุษย์
ประโยชน์ในระบบนิเวศต่างๆ

จังหวัด

2.3.2.1 ด าเนิ น งานตามพั น ธกรณี
โปรแกรมงาน ข้อมมติของสมัชชาภาคี
และการริเริ่มของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่
ชุ่ ม น้ า และอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ทส. (สผ.)

2559

2.50

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

2559

12.00

• ติดตามตรวจสอบสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ
ระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์
• ฟื้นฟูระบบพื้นที่ชุ่มน้าและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้า
- หนองเล็งทราย หนองฮ่าง กว๊านพะเยา
จังหวัดพะเยา
- หนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน จังหวัด
มหาสารคาม
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อม จังหวัดปทุมธานี
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าตาลเอน และพืน้ ที่ชุ่มน้าทุ่ง
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

2.3.2.2 น าเสนอให้ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าที่ มี
ความสาคัญเป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar
site) และจัดทาแผนการจัดการอย่างมี
ส่วนร่วม กาหนดเขตอนุรักษ์/เขตการใช้
ประโยชน์ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ
ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การแรมซาร์
ไซต์ เฉพาะแห่ง

มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง จังหวัดชัยภูมิ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู จังหวัดหนองบัวลาภู
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ จังหวัดสงขลา
• จัดตั้งเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้าระดับชาติ
- สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่แรม
ซาร์ไซต์ ตลอดจนจัดทามาตรฐานการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ชุ่มน้า
• เสนอพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ
ระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) อย่างน้อยปีละ 3 แห่ง
• จัดทาแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สาหรับพื้นที่ชุ่ม
น้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีการ
แบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นเขตพัฒนา เขตอนุรักษ์
พร้อมทั้งกาหนดแนวกันชนพื้นที่ และกิจกรรมทีส่ ามารถ
กระทาได้และห้ามกระทาในพื้นที่ ปีละ 2 แห่ง
• จัดทาผังเมืองรวม/ผังเมืองเฉพาะเพื่อกาหนดให้พื้นที่
ชุ่มน้าธรรมชาติเป็นพื้นที่เขียวหรือพื้นที่อนุรักษ์
• การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
ที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ
• การสารวจ จาแนกและจัดทาฐานข้อมูลทะเบียนชื่อ
พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับท้องถิ่น
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ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2559

2.50

ทส. (สผ.)

2558-2559

2.50

ทส. (สผ. อส.)
มท. (อปท.)

2558-2559

100.00

มท. (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง)
กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน)

2558-2559

100.00

2558-2559

60.00

กษ (กรมพัฒนาที่ดิน)

2558-2559

6.00

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทส. (สผ.)
กก. (กรมการท่องเที่ยว
ททท.)

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

2.3.2.3 สารวจพื้นที่ชุ่มน้าเพิ่มเติมทั้ง
กา ย ภ า พ แ ล ะ ชี ว ภ า พ แ ล ะ สั ง ค ม
เศรษฐกิ จ เพื่ อ ทบทวน และปรั บ ปรุ ง
ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญของ
ประเทศไทยและทบทวนแก้ ไ ข เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถปกป้องคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้า ได้
อย่างมีประสิทธิผล

• ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องเพื่อคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้า
อย่างมีประสิทธิผล
• ศึกษาผลกระทบของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้พื้นที่ต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพใน
พื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด
• ปรับปรุงและจัดทาข้อมูลพื้นที่ชมุ่ น้าเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่าง
ประเทศ โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีรว่ มกับภาพถ่ายทาง
ดาวเทียม
• ศึกษาประชากรนกอพยพในพื้นที่ชุ่มน้าที่อยู่ในพื้นที่
อนุรักษ์
• ศึกษาชนิดและประชากรนกน้าและนกอพยพในพื้นที่
ชุ่มน้าที่มีความสาคัญเร่งด่วนในการศึกษา
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสัก
- พื้นที่ชุ่มน้าที่เป็นเกาะต่างๆ ในภาคใต้
- พื้นที่ชุ่มน้าลุ่มแม่น้ามูล
- พื้นที่ชุ่มน้าลุ่มแม่น้าโขงตอนล่าง
- พื้นที่ชุ่มน้าที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง
- พื้นที่ชุ่มน้าแม่น้ายม
- พื้นที่ชุ่มน้าปากแม่น้าเวฬุ และอ่าวคุ้งกระเบน
• สารวจสถานภาพพื้นที่พรุ/หนองบึงน้าจืดในประเทศ
ไทย

57

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
2.00

2558-2559

12.00

2558-2559

37.50

ทส. (อส.)

2558-2559

18.00

ทส. (อส.)

2558-2559

20.00

ทส. (สผ.)

2558-2559

5.00

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สผ. อส. ทช.)
กษ. (กรมประมง)
กษ. (กรมประมง)
สถาบันการศึกษา
(ม.มหิดล)
จังหวัด
กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน)

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
• ทบทวนสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้าทั่วประเทศ

2.3.2.4 ผสานการดาเนินกิจกรรมของ
หน่ ว ยงานองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน และ
ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าเข้ า
ด้วยกัน เพื่อผลักดันให้สามารถลดการ
สูญเสียระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้าลงอย่างมี
นัยสาคัญภายในปี พ.ศ. 2560

• ศึกษาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้า การเปลีย่ นแปลง
ประชากรและการสร้างรังวางไข่ของนกน้าในประเทศ
ไทยในพื้นที่ชุ่มน้า
• ประเมินสถานภาพทางประชากรและการแพร่กระจาย
ของนกน้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุ่มน้าของประเทศไทยเพื่อ
กาหนดกรอบด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากร
• สารวจและจัดทาทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ
ระดับท้องถิ่น ประเภทหนอง บึง พรุ ในแต่ละลุ่มน้า
• ติดตามตรวจสอบสถานภาพและจัดทาขอบเขตพื้นที่
ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับท้องถิน่ ทั่วประเทศ
• จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน
เพื่อเสนอผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้า
ตลอดจนการแลกเปลีย่ นปัญหาและประสบการณ์ในการ
ทางาน
• อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นทีช่ ุ่มน้าที่มีความสาคัญ
ระดับท้องถิ่น ประเภท หนอง บึง และพรุโดยไม่กระทบ
ต่อระบบนิเวศธรรมชาติดั้งเดิม
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
30.00

2558-2559

25.00

ทส. (อส.)

2558-2559

3.00

ทส. (ทน.)

2558-2559

50.00

กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน)
มท. (อปท.)
ทส. (สผ. สส.)

2558-2559

100.00

2558-2559

2.50

2559

50.00

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สผ. สป.ทส. อส.
ทน. คพ. ทสจ. สสภ. )
มท. (อปท.)
ทส. (อส.)

ทส. (ทน.)

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนเป็นผู้เสนอ
พื้นที่ชุ่มน้าขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สผ.)
มท. (อปท.)

ระยะเวลา
(ปี)
2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

2.4 แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการจาแนกระบุและจัดทาทะเบียนของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศวิทยาต่างๆ และเส้นทางการแพร่ระบาดที่สาคัญ
ตัวชี้วัด
มาตรการ

มีข้อมูลทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทางการแพร่ระบาดตามลาดับความสาคัญ
แนวทางปฏิบัติ

2.4.1 จาแนก ระบุ และ
2.4.1.1 จาแนก ระบุ และจัดลาดับ
จัดลาดับความสาคัญของชนิด ความสาคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และ
เส้นทางการแพร่ระบาดควบคุม
หรือกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มี
ลาดับความสาคัญสูง และ
ดาเนินมาตรการจัดการเส้นทาง
การแพร่ระบาดเพื่อป้องกันการ
นาเข้า และการตั้งถิ่นฐานที่
รุกราน
2.4.1.2 ศึกษา จาแนก จัดลาดับเส้นทาง
และวิ ธี การเข้ ามาของชนิ ดพั นธุ์ ต่ างถิ่ น
รวมทั้ ง ศึ ก ษา ส ารวจ ในแง่ ข องการ
แพร่ ก ระจายและแนวโน้ ม การรุ ก ราน
ตลอดจนผลกระทบต่อระบบนิเวศ

แผนงาน/โครงการ
• ปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิน่ ที่ควรป้องกัน
ควบคุมและกาจัดของประเทศไทย
• ศึกษาและประเมินชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมถึงจัดลาดับ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่อนุรักษ์
-โครงการศึกษาและประเมินชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในสวน
พฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีและสวนรวม
พรรณไม้ป่า 16 สวน
• ศึกษา สารวจ และจัดลาดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมทั้ง
จัดลาดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสุขอนามัยของชุมชน
• ศึกษา สารวจ รวบรวม ประเมินเส้นทางและวิธีการเข้า
มาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นทั้งการตั้งใจนาเข้าและติดเข้ามา
กับสิ่งอื่น รวมถึงปัจจัยในการแพร่ระบาด แนวโน้ม และ
ความรุนแรงในการรุกรานและผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ และจัดทามาตรการกาจัด/
ควบคุม เช่น
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
3.00

ทส. (อส.)
สถาบันการศึกษา

2558-2559

43.00

จังหวัด
มท. (อปท.)
ชุมชนท้องถิ่น

2558-2559

40.00

ทส. (อสส.)
กษ. (กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสตั ว์)
คค. (กรมเจ้าท่า)

2558-2559

30.00

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สผ.)

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

-นาเข้าเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง สัตว์สวยงามใน aquarium
และ terrarium เหยื่อ และอาหาร
-นาเข้าเพื่อการศึกษาวิจยั : โครงการการจัดทาแผน
ประชากรสัตว์
-ติดมาจากน้าอับเฉาและชนิดพันธุ์เกาะติด : โครงการ
ศึกษาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและชนิดพันธุ์เกาะติด
(biofouling) จากกิจกรรมการเดินเรือ
-นาเข้าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและปศุสตั ว์
-นาเข้าเพื่อประโยชน์ด้านการอนุรักษ์
-ติดมากับการท่องเที่ยว และอืน่ ๆ
• ติดตาม ตรวจสอบชนิดพันธุต์ ่างถิ่นที่รุกรานแล้ว และมี ทส. (อส.)
แนวโน้มรุกรานที่สาคัญ และดาเนินปฏิบัติการกาจัด/
กษ. (กรมประมง
ควบคุม
กรมปศุสตั ว์
กรมวิชาการเกษตร)
• จาแนกชนิดและจานวนของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามา
คค. (กรมเจ้าท่า)
ในแต่ละเส้นทาง เพื่อหาเส้นทางที่มีชนิดพันธุ์เข้ามาใน
กษ. (กรมปศุสัตว์
ประเทศมากที่สุด
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง)
• ศึกษาเส้นทางและผลกระทบของชนิดพันธุ์ที่มีการ
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
เคลื่อนย้ายข้ามถิ่นภายในประเทศ
กรมปศุสตั ว์
กรมประมง)
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ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2558-2559

20.00

2558-2559

10.00

2558-2559

25.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

• มดต่างถิ่นที่รุกรานที่มผี ลกระทบต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังในพื้นที่อนุรักษ์
2.4.1.3 ปรั บปรุ งกลไก และประสาน • จัดทาแนวทางประเมินชนิดพันธุต์ ่างถิ่นที่อาจส่งผล
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ
การจั ด การชนิ ดพั น ธุ์ ต่ างถิ่ น และชนิ ด เศรษฐกิจ และสุขอนามัยของประชาชนในประเทศไทย
พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทาคู่มือการดูแล
จัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (both exotic and invasive
alien species) ในสวนพฤกษศาสตร์
• ขยายขอบเขตการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ CITES IPPC OIE
ให้ครอบคลุมเรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและ
สอดคล้องกับการดาเนินงานสากล

2.4.1.4 จัดทา พัฒนา ปรับปรุ ง กลไก
เกณฑ์ กฎระเบี ย บ เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ล
ก าจั ด ชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น ที่ คุ ก คามความ
หลากหลายทางชีวภาพ

• พัฒนากฎ/ระเบียบ/แนวทาง หรือระบบการ
ควบคุมดูแลการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกราน และจัดทากลไกการป้องกัน ประเมินวิเคราะห์
ความเสีย่ งของชนิดพันธุ์สัตว์น้าต่างถิ่นที่เข้ามาใช้
ประโยชน์ในประเทศ

62

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (อสพ. อส.)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ทส. (สผ.)
วท. (อพวช.)
กษ. (กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสตั ว์)
สถาบันการศึกษา
ทส. (อสพ.)

2558-2559

10.00

2558

0.30

ทส. (อส.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ
กรมปศุสตั ว์)
กษ. (กรมประมง
กรมปศุสตั ว์
กรมวิชาการเกษตร)

2558-2559

8.00

2558-2559

5.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

• ปรับปรุงมาตรการ กฎระเบียบ กลไกการดาเนินงาน
ทางกฎหมายและวิธีปฏิบตั ิในการบริหารจัดการให้
สามารถป้องกัน ควบคุมและกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นใน
พื้นที่อนุรักษ์สอดคล้องกับการดาเนินงานสากล
• ศึกษากฎหมาย มาตรการ กลไกที่เกี่ยวข้องกับชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นทางทะเล เพื่อวางมาตรการ กลไก
ภายในประเทศให้สามารถควบคุมและจัดการชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกรานทางทะเลได้
2.4.1.5 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการ • ศึกษาวิจัยการนาชนิดพันธุ์ต่างถิน่ ไปใช้ประโยชน์เพื่อ
น าชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น ที่ รุ ก รานหรื อ มี ลดปัญหาการแพร่ระบาด
แนวโน้มที่รุกรานไปใช้ประโยชน์

• ศึกษาเปรียบเทียบประโยชน์และผลกระทบของชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เศรษฐกิจ
• ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศที่มีผลต่อการ
แพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
• ศึกษาวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน
ควบคุม กาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รกุ ราน
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
10.00

คค. (กรมเจ้าท่า)

2558-2559

10.00

มท. (อปท.)
วท. (สวทช.)
สถาบันการศึกษา
ชุมชน
วช.
ทส. (ออป.)
วท. (สวทช.)
กษ. (กรมชลประทาน)
วช. สถาบันการศึกษา
ทส. (สผ.)
สถาบันการศึกษา
วช.
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

2558-2559

20.00

2558-2559

8.00

2558-2559

20.00

2558-2559

11.00

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (อส. สผ.)
กห. (กองทัพเรือ)

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

• โครงการวิจัยการปลูกทดสอบแม่ไม้ยโู รฟิลลา เพื่อ
ผลิตเมล็ดพันธุ์คณ
ุ ภาพสูง
2.4.1.6 ติดตามและเฝ้าระวังการรุกราน • ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ติดตาม กาจัด ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รกุ ราน
• เฝ้าระวังการแพร่ระบาด และลดผลกระทบของชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
2.4.1.7 เสริ ม สร้ า งสมรรถนะให้ กั บ • จัดทาเครื่องมืออย่างง่ายสาหรับการจาแนกชนิดพันธุ์
หน่ ว ยงานและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และ ต่างถิ่นที่รุกราน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง
ประชาชนให้สามารถตรวจสอบ ป้ องกัน
เฝ้าระวัง ควบคุม และกาจัดชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นที่รุกราน
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการให้สามารถจาแนก
และรายงานการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
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หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน
กรมประมง )
ทส. (อส.)
วท. (สวทช.)
วช.
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช
โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ทส. (ออป.)
จังหวัด
กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร)
ทส. (อส.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง กรมปศุสัตว์)
ทส. (สผ. อส.)
วท. (อพวช.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
กรมปศุสตั ว์ )
กษ. (กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร

ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2558-2559

0.50

2558-2559

10.00

2558-2559

10.00

2558-2559

11.40

2558-2559

16.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
รุกรานได้ พร้อมทั้งสามารถกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
เหล่านั้นได้อย่างถูกวิธี
• จัดทาช่องทางและสร้างเครือข่ายการแจ้งข้อมูลชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น

• สร้างกลุ่มเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
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หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ปี)

กรมปศุสัตว์)
วท. (อพวช.)
ทส. (สผ. อส. อสส. อสพ.) 2558-2559
วท. (อพวช. สวทช.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
กรมชลประทาน)
ทส. (อส. อสส. อสพ.)
2558-2559
วท. (อพวช.)
กษ. (กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร)
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช
โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
สถาบันการศึกษา

งบประมาณ
(ล้านบาท)

15.00

4.00

2.5 แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
ตัวชี้วัด

มีเครื่องมือ กลไก สาหรับประเทศไทยในการกากับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

2.5.1 ควบคุมดูแลมิให้เกิดผล
กระทบทางลบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

2.5.1.1 ทบทวน ปรับ ปรุ ง กรอบงาน
ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพแห่ งชาติ ปี
2550 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การใช้ ป ระโยชน์ แ ละการควบคุ ม ดู แ ล
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศ

แผนงาน/โครงการ

• ศึกษาวิเคราะห์กรอบงานความปลอดภัยทางชีวภาพ
เพื่อควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
ที่นาไปใช้โดยตรงเป็นอาหารคน หรืออาหารสัตว์ และ
กระบวนการแปรรูป
• การศึกษาเชิงนโยบาย/มาตรการ ควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่ก่อโรคในสภาพควบคุมระดับ
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮ
นาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
2.5.1.2 พัฒนากลไกการประสานงาน • เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครือข่ายศูนย์เผยแพร่
และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารความ ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเชื่อมโยงกั บ ชีวภาพ (BCH)
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ
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กษ. (กรมประมง)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
1.00

วท. (สวทช. ศช.)

2559

1.00

2558-2559

10.00

หน่วยงานรับผิดชอบ

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

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

2.5.1.3 เสริมสร้างสมรรถนะด้านความ • พัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบตั ิการเพื่อทดสอบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ แก่หน่วยงานต่างๆ ปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
รวมทั้ง เอกชน และประชาชน

• เพิ่มสมรรถนะสาหรับนักประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

2.5.1.4 วางระบบแนวทางปฏิ บั ติ ใ น
การกากับดูแลการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พั น ธุ ก ร ร ม แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ มี ก า ร
ดาเนินการตาม (ร่ าง) พระราชบัญญั ติ
ว่า ด้ว ยความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพของ

• แผนงานการเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพสาหรับนักวิชาการ นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
• เสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของห้องปฏิบัติการโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัว
เชื้อจุลินทรีย์
• ดาเนินการเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
พ.ศ. .... และจัดทากฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วท. (ศช.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสตั ว์ กรมประมง)
สธ. (อย.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
สถาบันวิจัย
สถาบันการศึกษา
วท. (ศช.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสตั ว์ กรมประมง)
สธ. (อย.)
สถาบันการศึกษา
วท. (ศช.)
วท. (วว.)

ทส. (สผ.)
วท (ศช.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสตั ว์
กรมประมง มกอช.)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
20.00

2558-2559

10.00

2559

2.00

2558-2559

350.00

2559

5.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. ....

2.5.2 ส่งเสริมความร่วมมือใน
การคุ้มครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความปลอดภัย
ทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

2.5.1.5 การอนุวัตการตามพิธีสาร
คาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และพิธีสารนาโงยากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและ
ชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ

• การให้สัตยาบันพิธสี ารเสริมนาโงยากัวลาลัมเปอร์
ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธสี ารคาร์ตาเฮนาว่า
ด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
• การจัดทาแนวทางปฏิบัต/ิ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ประเมินความเสียหายตามบริบทของพิธีสารเสริมฯ

2.5.2.1 จั ด เตรี ย มกฎเกณฑ์ แ ละ
แนวทางในเรื่องการรับผิดและชดใช้เมื่อ
เกิดความเสียหายต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการขนส่ง
การน าผ่ า น การดู แ ล และการใช้
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เคลื่อนย้าย
ข้ามพรมแดน

• จัดทาแนวทางระมัดระวังล่วงหน้าด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• สนับสนุนการดาเนินงานตามแนวทางระมัดระวัง
ล่วงหน้าในการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัย
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ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

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

2558

0.50

ทส. (สผ.)

2559

3.00

ทส. (สผ.)

2558

2.00

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

2559

15.00

หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
3.1 แผนปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม
เป้าหมาย

1. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีกลไกและบังคับใช้กฎระเบียบที่เกีย่ วข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการกากับดูแลการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา
2. ภายในปี พ.ศ. 2559 พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

๑. มีและใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศทีม่ ีหน้าที่ในการกากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธุกรรม
2. มีกลไกการดาเนินงานเพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา
3. มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

3.1.1 ปกป้องคุ้มครองแหล่ง
และทรัพยากรพันธุกรรมในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร
พันธุกรรม โดยเร่งรัดให้มีการ
จัดทาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ
และกลไกในการเข้าถึง แบ่งปัน
ผลประโยชน์ และติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

3.1.1.1 ศึ ก ษาวิ เคราะห์ และเตรี ย ม
ควา ม พร้ อม ในกา ร ด า เ นิ น กา ร ให้
สั ต ยาบั น พิ ธี ส ารนาโงยาว่ า ด้ ว ยการ
เข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมและการ
แบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากการใช้
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและ
เท่าเทียม

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

• ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจาก
ทส. (สผ.)
การเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาฯ รวมถึงความพร้อมของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการดาเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ
• จัดประชุมเผยแพร่สาระของพิธีสารนาโงยาฯ แก่ผมู้ ี
ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ.
ส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ
อสส.)
วท. (ศช. วว.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง
กรมปศุสตั ว์)
สธ. (กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์)

69

ระยะเวลา
(ปี)
2558

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

2558-2559

4.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

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

2558-2559

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย
10.00

สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)

2558-2559

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย

วท. (สวทช. ศช.)

2558-2557

1.00

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันการศึกษา หน่วยวิจัย
ต่างๆ

3.1.1.2 เร่ ง รั ด ให้ มี ก ารจั ด ท าและ • พัฒนาและปรับปรุงกลไก กฎระเบียบ และแนวทาง
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการ การดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
เข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตาม พันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ
ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากรพั น ธุ ก รรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ อปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ

• พัฒนากลไกในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์
และติดตามตรวจสอบการใช้วัสดุชีวภาพ
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2558-2559

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

• ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนกฎระเบียบและกลไกที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทามาตรการเชิงนโยบาย กฎหมายและ
องค์กร ที่สอดคล้องกับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ.
อสส.)
วท. (ศช. วว.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง
กรมปศุสตั ว์)
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ศธ. (สกอ.)
สถาบันการศึกษา
ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ.
อสส.)
วท. (ศช. วว.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง
กรมปศุสตั ว์)
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
สถาบันการศึกษา
หน่วยวิจัยต่างๆ ชุมชนท้องถิ่น
ทส. (สผ. อส.)
กษ. (กรมปศุสัตว์)
สธ. (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

• ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อตกลงในการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ

• ศึกษา พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
9.00

2558-2559

5.00

2558-2559

7.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

3.1.1.3 บู ร ณาการหลั ก การและ
เงื่ อ นไขการเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
เ ข้ า ไ ป อ ยู่ ใ น แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ข อ ง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ส่งเสริมและผลักดันการบังคับใช้ระเบียบ
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึง
และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ พ.ศ. 2554 ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทาระเบียบและกลไกเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพระดับหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามตามพันธกรณีของพิธีสาร
นาโงยาฯ และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงและการได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
• เสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานตามพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ และ
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติวา่ ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเข้าถึงและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สผ.)

ทส. (สผ.อส.ปม.ทช.อสพ. อสส.)
วท. (ศช. วว.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง
กรมปศุสตั ว์)
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
สถาบันการศึกษา
ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ.
อสส.)
วท. (ศช. วว. สวทช.)
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง
กรมปศุสตั ว์ สวก.)
สธ. (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
พณ. (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
ศธ. (สกอ.)
สถาบันการศึกษา)
วช. ชุมชนท้องถิ่น

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

2558-2559

10.00

2558-2559

5.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
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ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2558-2559

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย

3.2 แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด

มาตรการ

1. เพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
แนวทางปฏิบัติ

3.2.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่ม 3.2.1.1 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
มูลค่า
ศึ กษา วิ จั ย ทรั พย า ก ร ชี วภ า พ ที่ มี
ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาเชิ ง เศรษฐกิ จ
ร ว ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ โดยอาศัยองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่

แผนงาน/โครงการ
• การศึกษาความคุ้มค่า (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) ที่เป็นผล
จากการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจจากฐานชีวภาพ
• ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเห็ดพื้นเมืองอีสานเพื่อ
อนุรักษ์และเสริมสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
• ชุดโครงการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากพืชสมุนไพร และจุลินทรีย์
• การวิจัยและพัฒนาไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าและใช้
ประโยชน์
• ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ
จุลินทรียด์ ้านปศุสัตว์เพื่อคุ้มครองพันธุกรรมปศุสัตว์และ
เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
• วิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจ: ยางพารา ปาล์มน้ามัน มัน
สาปะหลัง อ้อย ลาใย ทุเรียน มังคุด สัปปะรด ถั่วเหลือง
ส้มโอ มะพร้าวน้าหอม พืชสมุนไพร พืชผักและเห็ด พืช
ไร่ และไม้ผลเศรษฐกิจอื่นๆ
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ทส. (สพภ.)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.80

วท. (วว.)

2558-2559

๖๒.๒7

วท. (วว.)

2558-2559

4.00

ทส. (ปม.)

2558-2559

0.96

กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559

30.00

กษ (กรมวิชาการเกษตร)

๒๕๕8-๒๕59

50.00

หน่วยงานรับผิดชอบ

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

กษ (กรมวิชาการเกษตร

ระยะเวลา
(ปี)
๒๕๕8-๒๕59

งบประมาณ
(ล้านบาท)
15.00

• วิจัยและพัฒนาพืชกลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับ

กษ (กรมวิชาการเกษตร)

๒๕๕8-๒๕59

15.00

• วิจัยศึกษาพืชทดแทนพลังงาน

กษ (กรมวิชาการเกษตร)

๒๕๕8-๒๕59

20.00

• ศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนท้องถิ่น
• การให้ทุนอุดหนุนกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ
• การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่เพื่อการ
พาณิชย์
• การวิจัยเห็ดป่ากินได้ชนิดเอคโตไมคอร์ไรซ่า

ทส. (สพภ.)

๒๕๕8-๒๕59

50.00

วช.

2558

ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๑.๖๐

ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๐.๒๒

• การเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า
ผลิตผลป่าไม้
• การใช้ประโยชน์ไม้สน ๕ ชนิด ด้านพลังงานและ
เคมีภณ
ั ฑ์
• การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์
ครั่ง

ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๑.๖๔

ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๐.๖๖

ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๐.๖๖

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

• วิจัยและพัฒนาพืชสวนอุตสาหกรรม

75

-

มาตรการ

• การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของไม้สนประดิพัทธ์ใน
อนาคต
• การทดสอบพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดู่เพื่อ
การปลูกป่าเศรษฐกิจ
• การวิจัยและพัฒนาไม้หอมแก่นจันทร์เพื่อการค้า

ทส. (ปม.)

ระยะเวลา
(ปี)
๒๕๕๘-๒๕๕๙

ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๐.๐๗

ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๐.๑๘

• การจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืนเพื่อเกษตรกร

ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๐.๙๔

• การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ ทส. (ปม.)
ยางรัก
• การวิจัยและพัฒนาไผ่ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๐.๔๐

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๑.๐๖

• การปรับปรุงพันธุ์ไม้สนประดิพัทธ์ ระยะที่ ๒ สาหรับ
การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ
• การศึกษาเชิงเศรษฐกิจด้านผลผลิตป่าไม้

ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๐.๕๘

ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๐.๓๘

• การวิจัยและพัฒนาสวนป่าเชิงเศรษฐกิจและการใช้ไม้
สวนป่าเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม
3.2.1.2 ส่ ง เสริ ม การเป็ น หุ้ น ส่ ว น • การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยประโยน์ความ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสาหรับ หลากหลายทางชีวภาพสูผ่ ู้ประกอบการ
การวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์
และพั ฒ นาการใช้ ป ระโยชน์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๘.๔๒

วท. (วว.)

2558-2559

-

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
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หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๘๖

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

3.2.2 เสริมสร้างสมรรถนะ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

3.2.2.1 เสริ ม สร้ า งสมรรถนะในการ
พึ่งพาตนเองของชุ มชนด้า นเทคโนโลยี
การผลิ ต และการตลาด ในการใช้
ประโยชน์และการสร้างผลิตภั ณฑ์จาก
ความหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า ง
เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาบ่มเพาะ
วิสาหกิ จ ชุมชน ธุร กิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมให้เข้มแข็งในการผลิต สินค้ า
และบริการให้ได้มาตรฐาน

3.2.2.2 พัฒนาสมรรถนะในการแข่งขัน
ของประเทศโดยการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการผลิต
การบริโภคสีเขียว การสร้างนวัตกรรม
และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

• การผลิตสินค้าและบริการชุมชนคุณภาพและสร้าง
วิสาหกิจชีวภาพเข้มแข็ง

ทส. (สพภ.)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

• โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยหลักสูตรการบริหารจัดการ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วทน.) 5 ภูมิภาค
• การพัฒนาส่งเสริมอาชีพจากการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนของสัตว์พื้นเมือง ผลิตเป็นสินค้าและบริการชุมชน
ต่อยอดเป็นเชิงธุรกิจ
• ศึกษาพัฒนาต่อยอดองค์ความรูแ้ ละภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรชีวภาพ
ทางด้านปศุสัตว์เชิงพาณิชย์
• การขึ้นทะเบียนพันธุ์สตั ว์พื้นเมืองประจาถิ่น
• โครงการพัฒนาสัตว์เลีย้ งไทย
• ศึกษา จัดทาข้อเสนอแนะ และดาเนินการด้าน
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ /พัฒนากลไก กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ
• การพัฒนาตรารับรองและการรับรองผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
(Bioeconomy)

วท. (วว.)

2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
55.50
(แผนการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน สพภ.)
332.00

กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559

5.00

กษ. (กรมปศุสัตว์)

2558-2559

5.00

กษ. (กรมปศุสัตว์)
กษ. (กรมปศุสัตว์)
ทส. (สพภ.)

2558-2559
2558-2559
2558-2559

6.16
1.26
7.20
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.)

ทส. (สพภ.)

2558-2559

17.68
(แผนการสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน สพภ.)

แผนงาน/โครงการ
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หน่วยงานรับผิดชอบ

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

• โครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการใช้ประโยชน์ ทส. (สพภ.)
จากความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

• ศึกษานโยบายและจัดทาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
ของสินค้าชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

ทส. (สพภ.)

2558-2559

• การพัฒนาจับคู่ธุรกิจ และการศึกษาเพื่อพัฒนาสินค้า ทส. (สพภ.)
และบริการโดยความร่วมมือกับเอกชน/ผู้ประกอบการ
สถาบันการศึกษา บริการให้คาปรึกษาและบ่มเพาะธุรกิจ

2558-2559

• ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก ทส. (สพภ.)
สัตว์ป่า

2558-2559

• การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับต่างประเทศใน
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

2558-2559
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ทส. (สพภ.)

งบประมาณ
(ล้านบาท)
12.00
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.)
4.90
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.)
50.83
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.)
50.83
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.)
30.74
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.)

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
• โครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ

3.2.2.3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
ปร ะ ยุ กต์ ใ ช้ เ ทค โนโ ล ยี ชี ว ภ า พใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต่ า ง ๆ โ ด ย เ ฉ พ า ะ
อุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงการนา
นวั ต กรรมมาใช้ ท ดแทนการน าเข้ า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

3.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้

3.2.3.1 พัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สพภ.)

• จัดตั้งและดูแลศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand
วท. (สวทช. ศช.)
Bioresource Research Center (TBRC)
• สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรที่เป็นมิตรกับ วท. (ศช.)
สิ่งแวดล้อมในเชิงพาณิชย์
กษ. (กรมวิชาการเกษตร)
สธ. (อย.)
สถาบันการศึกษา
• โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
วท. (วว.)
• การศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม วท. (สวทน. สวทช. ศช.)
ฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) ของประเทศไทย
• การบูรณาการเครือข่ายสื่อสารแลกเปลีย่ นข้อมูลความ ทส. (สพภ.)
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Gang)
• จัดทาสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและบัญชี
รายการทรัพย์สินชีวภาพเพื่อเผยแพร่
ทส. (สพภ.)
• โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพแห่งชาติ (National Bioทส. (สพภ.)
Economy Database Clearing House)
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
75.00
(แผนการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน สพภ.)
55.00

2558-2559

10.00

2558-2559
2558

240.00
0.55

2558-2559

30.40

2558-2559

45.60

2558-2559

664.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
(ปี)
2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
60.00

2559

12.00

ทส. (อสพ.)

2558

1.99

ทส. (สพภ.)

2558-2559

24.8๐

ทส (สพภ.)

๒๕๕8-๒๕59

3.๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ

3.2.3.2 ศึกษาเพื่อการพัฒนาต่อยอด • โครงการศึกษาพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์
ทส. (สพภ.)
องค์ความรู้/ภูมิปัญญา
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพเชิง
พาณิชย์
• โครงการศึกษาตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ
(ในประเทศ/ต่างประเทศ)

3.2.3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้

• โครงการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชวงศ์ขิงข่า การใช้ประโยชน์พืชสกุลมหาหงส์ เพื่อพัฒนาเป็น
ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์ต้านการ
อักเสบ
• ศึกษาและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเมือง
• โครงการพัฒนาสถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ (BioEconomy Acadamy) เพื่อฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการประกอบธุรกิจชีวภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
4.1 แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล
เป้าหมาย

1. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนามาใช้ในการกาหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทีม่ ีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยั่งยืน
ตัวชี้วัด

๑. มีระบบฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการกาหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
2. สัดส่วนนักอนุกรมวิธานประจาอยู่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึน้
3. มีกลไกในการบูรณาการและเชือ่ มโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการองค์ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพรวมถึง
การประยุกต์ใช้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

4.1.1.1 จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ เป็น
ศู น ย์ ก ลางของภู มิ ภ าคอาเซี ย นในการ
ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้
และบุคลากรด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงอนุกรมวิธาน

• ศึกษา กาหนดแนวทางและแผนงานในการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้
ครอบคลุมการพัฒนาองค์ความรู้บคุ ลากร การเผยแพร่
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและความสาคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง พัฒนาความรู้
ด้านอนุกรมวิธานและฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สผ.)
กษ.
วท. (วว. สวทช. สวทน.)
สธ.
ศธ.

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
5.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

• โครงการคลังทรัพยากรชีวภาพและวัสดุวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพ
4.1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ • ผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
บุค ลากรนั ก วิจั ย และนั กอนุ กรมวิธ าน ปริญญาตรี-โท-เอก
ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพให้ • อบรมบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ทัดเทียมกับนานาชาติ
ความเข้าใจในเรื่องการดาเนินงานอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

• อบรมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติว่าด้วยการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
• จัดฝึกอบรมบุคลากรในการสารวจและติดตาม
ตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ
• จัดอบรมหลักสูตร International Certificate
Course on Biodiversity Monitoring and
Management

• ผลักดันให้เกิดการเพิม่ ส่วนงานและตาแหน่งนัก
อนุกรมวิธานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้งาน
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ระยะเวลา
(ปี)
2558

งบประมาณ
(ล้านบาท)
9.50

สถาบันการศึกษา

2558-2559

-

ทส. (สส.)
วท. (สวทช.)
กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน
กรมปศุสตั ว์ กรมประมง)
ศธ.
ทส. (สส. อส. ปม.)
วท.
กษ.
ทส.
(สผ. อส.)
สถาบันการศึกษา
อสพ.
สถาบันการศึกษา
(มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สานักงาน กพ.

2558-2559

10.00

2558-2559

10.00

2558-2559

10.00

2558-2559

10.00

2558-2559

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
วท. (วว.)

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
อนุกรมวิธานเป็นวิชาชีพพิเศษเป็นสาขาขาดแคลนโดย
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษสาหรับวิชาชีพ
• จัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานตามความ
ต้องการของหน่วยงาน

-อนุกรมวิธานไลเคน
• จัดสรรทุนฝึกอบรมและดูงานด้านอนุกรมวิธานอย่าง
ต่อเนื่อง
-อนุกรมวิธานไลเคน

ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

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

2558-2559

-

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

2558-2559
2558-2559

2.00
2.00

2558-2559

3.50

หน่วยงานรับผิดชอบ

• ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อใช้ความรูด้ ้าน
อนุกรมวิธานสาหรับปฏิบตั ิงาน
-โครงการเสริมสร้างสมรรถนะพนักงานด้าน
ทส. (อสพ.)
Application of International Environmental Law กษ. (กรมวิชาการเกษตร)
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
: Biodiversity
-ฝึกอบรมอนุกรมวิธานสาหรับปฏิบัติงาน (Advance
Taxonomy) พืช/แมลง
• เสริมสร้างสมรรถนะ นักอนุกรมวิธานแมลงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- การอบรมนักอนุกรมวิธานแมลงในวงศ์
Scolytidae,Empididae
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็นนักอนุกรมวิธาน
สมทบ
-อนุกรมวิธานไลเคน
• ฝึกอบรมและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นนัก
อนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณี
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น
(Principle Taxonomy) และการระบุชนิดพืช (Plant
Identification)

4.1.1.3 สนับสนุนการดาเนินงานและ
ผลักดันการจัดตั้งและเพิ่มสมรรถนะ
พิพิธภัณฑ์และธนาคารเชื้อพันธุ์ พืช
สัตว์ และจุลินทรีย์ให้เป็นมาตรฐานสากล

• พัฒนาการพิพิธภัณฑ์แมลงของ อสพ. ระยะที่ 1

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (อสพ. อส.)

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

• จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืช และสัตว์ทะเลฝั่ง ทส. (ทช.)
อ่าวไทย จังหวัดระยอง
• ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรพืชและสัตว์ทะเล
ทส. (ทช.)
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ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2558-2559

1.50

2559

1.00

2558-2559

0.25

2558-2559

0.20

2558-2559

2.00

2558-2559

10.00

2558-2559

75.00

2558-2559

2.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

4.1.1.4 เสริมสร้างสมรรถนะ
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน
ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่าย ใน
การศึกษา สารวจ และจัดเก็บข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชนิดพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ พื้นที่สีเขียวและระบบ
นิเวศพื้นที่ชุ่มน้าในเขตเมือง เพื่อให้
ทราบถึงสถานภาพความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่

• จัดฝึกอบรมบุคลากรในการศึกษา สารวจ และติดตาม
ตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทส. (สผ. อส.)
วท. (อพวช.)
สถาบันการศึกษา
• จัดทาคู่มือการติดตามตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงความ ทส. (สผ.)
หลากหลายทางชีวภาพ
สถาบันการศึกษา
• จัดทาคู่มืออนุกรมวิธานท้องถิ่น
วท. (อพวช.)
มท.(อปท.)
สถาบันการศึกษา
• จัดทาคู่มือแนะนาแมลงที่พบในสวนพฤกษศาสตร์
ทส. (อสพ.)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

4.1.1.5 ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า น • จัดทา Fauna of Thailand (เน้นกลุ่มสิ่งมีชีวิตทีไ่ ด้รับ ทส.(ทช.)
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และ ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ)
วท.(อพวช.)
อนุกรมวิธาน
สถาบันการศึกษา
- Coral of Thailand
สถาบันการศึกษา
- Flora of Thailand
ทส. (อสพ.)
• จัดทาทะเบียนรายการชื่อชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตในประเทศ ทส. (สผ.)
ไทย (Checklist)
วท. (อพวช.)
• ดาเนินแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพใน
ทส. (อส.)
พื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว
• โครงการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาสาคัญ (Hot Issues) ทส. (สผ.)
ที่เกี่ยวกับการคุกคามชนิดพันธุ์ที่สาคัญในระบบนิเวศต่างๆ
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
10.00

2558-2559

3.20

2558-2559

0.25

2558-2559

1.00

2558-2559

-

2558-2559

4.00

2558-2559

5.00

2558-2559

60.00

2558-2559

20.00

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
• ส่งเสริมการวิจัยด้านอนุกรมวิธานในระบบนิเวศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่
วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
-อนุกรมวิธานไส้เดือนทะเล
-อนุกรมวิธานไลเคน
-อนุกรมวิธานของกลุ่มสัตว์เจาะไช (borer) ในระบบ
นิเวศแนวปะการัง
-อนุกรมวิธานของโคพิพอดในระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเล
-อนุกรมวิธานพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- อนุกรมวิธานของไบรโอไฟต์และเฟิร์นบริเวณ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
- อนุกรมวิธานของไบรโอไฟต์บริเวณเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าดอยเชียงดาว
• ศึกษาและทบทวนอนุกรมวิธานพืชวงศ์บัวในประเทศไทย
• ส่งเสริมการวิจัยด้านอนุกรมวิธานในระบบนิเวศที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วน ได้แก่ ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศเกาะ
• ส่งเสริมการวิจัยด้านอนุกรมวิธานพืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ ในพื้นที่คุ้มครองทั่วประเทศ
• ส่งเสริมการศึกษาเบื้องต้นด้านซิสเท็มมาติกส์ในกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตที่สาคัญ
- ซิสเท็มมาติกส์ของมอสส์ (moss) ในประเทศไทย
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ระยะเวลา
(ปี)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ทส. (ทช.)
สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษา

2558-2559
2558-2559
2558-2559

4.00
0.50
5.00

สถาบันการศึกษา

2558-2559

4.00

ทส. (อสพ.)

2558-2559

5.00

สถาบันการศึกษา

2558-2559

1.00

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

2558-2559
2558
2558-2559

1.00
0.25
-

2558-2559

10.00

2558-2559

3.00

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สผ.)
สถาบันการศึกษา

วท. (อพวช.)
สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษา

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ
- ซิสเท็มมาติกส์ของลิเวอร์เวิรต์ (liverwort) และ
ฮอร์นเวิร์ต (hornwort) ในประเทศไทย
• ส่งเสริมการวิจัยด้านอนุกรมวิธานระดับจังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา
มท. (กรมการปกครอง)
4.1.1.6 ส่ งเสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา • ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. (ทช.)
องค์ ความรู้ เพื่อ เป็ นฐานในการปรั บตั ว ที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังและหญ้าทะเล และ
สถาบันการศึกษา
แ ล ะ บ ร ร เ ท า ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร มาตรการในการฟื้นฟูแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลที่ (มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เสื่อมโทรม
• ศึกษาและจาแนกพื้นที่อ่อนไหวและระบบนิเวศสาคัญ ทส. (สผ.)
ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และกาหนดแผนปฏิบตั กิ ารคุ้มครองและฟื้นฟู
• ศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าจาก ทส. (อส.)
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ และเตรียมมาตรการ
ในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงและการจัดการระบบ
นิเวศและสัตว์ป่าในอนาคต
• การวิจัยคาร์บอนในสวนป่าของประเทศไทยเพื่อแก้ไข ทส. (ปม.)
ภาวะโลกร้อน
• สารวจชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้าและพันธุ์ปศุสตั ว์ที่มี กษ. (กรมประมง
ความทนทานต่อสภาวะความแห้งแล้ง ความร้อนและน้า กรมวิชาการเกษตร
ท่วมขัง และคัดเลือกและเพาะเลี้ยงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้า กรมปศุสตั ว์ กรมการข้าว)
และพันธุ์ปศุสตั ว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่
สถาบันการศึกษา
หลากหลาย
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
2.00

2558-2559

-
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8.00
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10.00

2559

15.00

2558-2559
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2558-2559
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
20.00

2558-2559

8.00

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๐.๕๖

ทส. (ปม.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙

๐.๒๖

ทส. (ปม.)
กษ. (กรมปศุสัตว์)
ทส. (สผ.)

๒๕๕๘-๒๕๕๙
2558-2559
2559

๐.๓๔
1.33
3.00

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร)

2558-2559

1๐.00

2558

1.00

หน่วยงานรับผิดชอบ

• ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันการศึกษา
ต่อระบบนิเวศเกษตร
• ศึกษาโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่อุบัติใหม่จากการ
ทส. (สผ.)
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กษ. (กรมวิชาการเกษตร)
สถาบันการศึกษา
• การใช้ประโยชน์ไม้วงศ์อบเชยในภาวะโลกร้อน
ทส. (ปม.)

4.1.1.7 ส่ งเสริ ม การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยี
ขั้ น สู ง และเทคโนโลยี พื้ น บ้ า น ในการ
อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และใช้ ป ระโยชน์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

• ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
• การกักเก็บคาร์บอนของไผ่เศรษฐกิจบางชนิด
• แผนปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศภาคปศุสัตว์
• สารวจและรวบรวมข้อมูลของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ใช้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
• วิเคราะห์จดั ลาดับความสาคัญและความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมให้ใช้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพภูมินิเวศน์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
และเจ้าหน้าที่
• ประเมินความต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ น
ความหลากหลายทางชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆ และ
จัดทากรอบการดาเนินงานเพื่อเอือ้ อานวยการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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ทส. (สผ.)

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
3.00

2558

5.00

• สร้างและเผยแพร่คลังข้อมูลความหลากหลายทาง
ทส. (สผ.)
ชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทานโยบายระดับชาติ
ในเรื่อง pollinator, ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และชนิด
พันธุ์อพยพ

2558-2559

5.00

• จัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระหว่าง
หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ
• จัดทาฐานข้อมูลจุลินทรีย์

วท. (สวทช. อพวช. วว.)

2558-2559

10.00

สถาบันการศึกษา
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2558-2559

0.45

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

4.1.2 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล

4.1.2.1 ศึ ก ษา ส ารวจ รวบรวมและ
ปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข้ อ มู ล สถานภาพ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ พื้ น ที่
คุ้มครอง และชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและ
ใกล้สูญ พันธุ์ของประเทศ (Thailand’s
Red Data) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การก าหนดนโยบายและทิ ศ ทางการ
ด าเนิ น การด้ า นความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ

• ศึกษา สารวจ และปรับปรุงสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคามและใกล้สญ
ู พันธุ์ของประเทศไทย (Thailand’s
red data)

4 . 1.2 . 2 จั ด ท า ค ลั ง ข้ อ มู ล ( web
portal) ด้ า นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และทะเบียนรายการทรัพยากร
ชี ว ภ า พ แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อง ถิ่ น ที่
เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากลที่สามารถ
ใช้ในการอ้างอิงและแสดงถึงแหล่งที่มา
ไ ด้ เ พื่ อ ป ก ป้ อ ง แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ
ประโยชน์ของประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทส. (สผ. อส. ทช.)
วท. (อพวช.)
กษ. ( กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร)
• จัดทาทะเบียนรายการสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ทส. (สผ.)
ในประเทศไทยกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

4.1.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและ
กลไกเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
(Clearing House Mechanism) และ
องค์ ค วามรู้ ด้ า นความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ รวมทั้ ง ฐานข้ อ มู ล สถานภาพ
ขอบเขต แนวกันชน และแผนที่พื้นที่ชุ่ม
น้าที่เป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ใน
ทุก ระดั บ และทุ ก ภาคส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวม ถึ ง ระ บบข้ อ มู ลส นั บ ส นุ น กา ร
ตัดสินใจในเชิงนโยบาย

แผนงาน/โครงการ
• การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตามแบบ Darwin
Core (Thai) เพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
• ขยายการดาเนินกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ
หลากหลายทางชีวภาพสูส่ ถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานในภูมิภาคและจังหวัดและเชื่อมโยงเครือข่าย
และกลไกฯ
• ธารงรักษาเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
มีความยั่งยืนเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดาเนินงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและสนับสนุน
การติดตามการดาเนินงานภายใต้นโยบาย มาตรการและ
แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
• จัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ (ABS-CH) ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร กฎเกณฑ์ งานวิจัยเรื่อง
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
• จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ความรูเ้ กี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้า
และฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้าของประเทศไทย
• สารวจและจัดทาฐานข้อมูลพื้นทีช่ ุ่มน้าที่มีความสาคัญ
ระดับท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
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ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๔๒.๕0

ทส. (สผ. สป.ทส.)
สถาบันการศึกษา

2558-2559

10.00

ทส. (สผ.)

2558-2559

5.00

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

2558-2559

7.50

2558-2559

1.00

กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน)

2558-2559

10.00

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สพภ.)

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

ระยะเวลา
(ปี)
2558-2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.75

ทส. (สผ.)

2558-2559

2.00

ทส. (อสพ.)

2558-2559

7.22

ทส. (อสพ.)

2558-2559

0.80

ทส. (อสพ.)

2558-2559

0.80

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

• สนับสนุนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาเผยแพร่ข้อมูล
ด้านอนุกรมวิธานผ่านกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
-อนุกรมวิธานไลเคน
-อนุกรมวิธานเฟิร์น
-อนุกรมวิธานไบรโอไฟท์
• เผยแพร่ข้อมูลด้านอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
• โครงการถ่ายทอดความรู้ดา้ นพืชเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนัก
พฤกษศาสตร์ท้องถิ่น หลักสูตรเชิงปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น
และชั้นสูง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ การถ่ายภาพ
ทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตรการอบรมให้ความรู้ทางพืช
และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
และการจัดบรรยายทางวิชาการ
• จัดการภาพถ่ายและข้อมูลแมลงตัวอย่าง: ถ่ายภาพ
และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดการภาพและข้อมูลแมลงใน
พิพิธภัณฑ์
• แปลงข้อมูลและตัวอย่างแมลงของ Roger Beeveer
ให้เป็นระบบดิจิทอล: ถ่ายภาพและจัดการข้อมูลแมลง
ตัวอย่าง

กษ. (กรมวิชาการเกษตร)
สถาบันการศึกษา
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

• แปลงหนังสือรายชื่อแมลงและไรในประเทศไทยให้เป็น ทส. (อสพ.)
ระบบดิจิทอล
• แปลงคู่มือการจัดทาป้ายสื่อความหมายของสัตว์ไม่มี
ทส. (อสพ.)
กระดูกสันหลัง ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นระบบดิจิทอล
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ระยะเวลา
(ปี)
2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.40

2559

0.40

4.2 แผนปฏิบัติการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมาย

ภายในปี พ.ศ. 2559 มีข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

จานวนฐานข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านที่สนับสนุนการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

มาตรการ
4.2.1 ส่งเสริมและรักษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยสนับสนุนให้มีการ
ประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด และ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

4.2.1.1 จัดทาข้อมูล/ทะเบียนแห่งชาติ • ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้
หรือความรู้พื้นบ้านที่ชุมชนใช้ในการอนุรักษ์และใช้
พื้นบ้านทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์และ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

• รวบรวมข้อมูลพืชที่ใช้ประโยชน์ในวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินงานสาหรับพืชที่มีการใช้
ประโยชน์มากและพืชที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วและมี
แนวโน้มสูญพันธุ์จากการไม่ได้ใช้ประโยชน์
• โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ภาคเหนือตอนบน
• โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวชองในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย
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หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา (ปี)

งบประมาณ(ล้าน
บาท)
9.00

ทส. (สผ. ปม. ทช.)
กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร)
วธ. ชุมชนท้องถิ่น

2558-2559

สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก)

2558-2559

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย

ทส. (สผ.)

2558-2559

1.50

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

2558-2559
2558

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย
1.10

ทส. (อสพ.)

2558-2559

1.50

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

• โครงการศึกษาศักยภาพของพืชอาหารพื้นเมืองเพื่อ
นามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
• โครงการศึกษาสารเคมีในพืชสมุนไพรกลิ่นหอม
4.2.1.2 สนับสนุนการจัดทาข้อมูลและ • วิเคราะห์และจาแนกภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ความรู้
ประยุกต์ใช้กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล พื้นบ้าน การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ และวิถีปฏิบตั ิของ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด
ชุมชนท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
เทคโนโลยี และความร่วมมือทาง
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิ
ชีวภาพอย่างยั่งยืน พร้อมจัดทามาตรการเชิงนโยบาย
ปัญญาท้องถิ่น การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ การบริหารจัดการ แนวทางปฏิบัตแิ ละคู่มือการ
และวิถีปฏิบตั ิของชุมชนท้องถิ่นสาหรับ ดาเนินงานเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถถ่ายทอดไปยัง
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ระหว่างประเทศ
• ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ขอ้ มูลภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชน และประเทศเพื่อให้
เกิดผลสาเร็จในทางปฏิบตั ิ
4.2.1.3 ส่งเสริมการดารงรักษาระบบ
นิเวศที่ชุมชนที่ใช้ความรู้ที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี จัดการและดูแลมา
เป็นเวลานานอย่างยั่งยืน

ทส. (อสพ.)

2558-2557

งบประมาณ(ล้าน
บาท)
1.50

ทส. (อสพ.)
ทส. (สผ. ปม.)
วธ.

2558-2559
2558-2559

1.20
2.00

สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก)

2558-2559

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย

ทส. กษ. พณ. วธ. สธ.

2558-2559

-

2558-2559
2558

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย
3.00

2558

1.00

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก
• สารวจจัดทา Inventory ระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกับซา ทส. (สผ.)
โตยามา (Satoyama) และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่
กษ. (กรมปศุสัตว์
เกี่ยวข้อง
กรมวิชาการเกษตร
• จัดทานโยบายและแผนปฏิบตั ิการเพื่อดูแลคุ้มครอง
ทส. (สผ.)
ระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกับซาโตยามา
ชุมชนท้องถิ่น
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ
4.2.1.4 ส่งเสริมและรักษาการใช้
ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้
พื้นบ้านที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้คงอยู่และใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

• ดารงรักษาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านที่
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย แผนไทยและการแพทย์
ทางชีวภาพ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ทางเลือก)
-โครงการสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนจัดการ
เพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์
-โครงการสนับสนุนการสารวจและศึกษาสมุนไพรใน
พื้นที่ถิ่นกาเนิด
-โครงการความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน
การอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม
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2558-2559

งบประมาณ(ล้าน
บาท)
งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย

กก.
กฟผ.
กค.
กต.
กษ.
กห.
คค.
คพ.
ทช.
ททท.
ทน.
ทส.
ทสจ.
นร.
ปม.
พณ.
มกอช.
มท.
วช.
วท.
วธ.
วว.
ศช.
ศธ.
สกว.
สกอ.
สงป.
สธ.
สป.ทส.
สป.กษ.
สผ.
สพฐ.
สพภ.

คาย่อ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงคมนาคม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมทรัพยากรน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กรมป่าไม้
กระทรวงพาณิชย์
สานักงานมาตรฐานสินค้าและเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สานักงบประมาณ
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
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สวทช.
สวทน.
สศช.
สส.
สสภ.
สสวท.
อก.
อปท.
อพวช.
อย.
อส.
อสพ.
อสส.
ออป.

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พชื
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การสวนสตว์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
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