คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
1. บทนา
กระบวนการการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการหนึ่งในกลุ่มระบบการจัดทานโยบาย แผน และมาตรการ ของสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเป็นงานในความรับผิดชอบของกองประสาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพเดิม) ซึ่งมีภารกิจในการ
จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ รวมทั้ง เป็นการดาเนินงานตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง สผ. เป็นหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ นอกจากนี้
ยังเป็นการดาเนินงานภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 โดยได้ดาเนินการจัดทานโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ รวมถึงเครื่องมือ กลไกต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน จัดทาขึ้นเพื่อ
2.1 เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน และช่ ว ยลดข้ อ ผิ ด พลาดในการปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ
เจ้าหน้าที่/บุคลากรของกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อเป็นการแสดงวิธีการ/ขั้นตอนการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ เรียนรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนด และให้บุคลากรสามารถทางานแทนกันได้
2.3 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ เกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทานโยบาย
มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และ
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
3.1 เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ค วาม
หลากหลายทางชีว ภาพ มีป ระสิทธิภ าพ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
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สาคัญทั้งด้านการอนุรั กษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง คุ้มครอง และการเพิ่มพูนผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในบทบาทและ
ความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
3.2 เพื่อใช้เป็นกรอบในเชิงนโยบายที่จะนาไปสู่ การจัดทา เครื่องมือ กลไกต่าง ๆ ในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับนโยบาย และภาคส่วนต่าง ๆ สาหรับผลักดันการแก้ไข
ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพอย่า งยั่งยื น ตั้ งแต่ก ารศึก ษา รวบรวมข้อ มูล ปฐมภูมิ และทุ ติยภู มิ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การจัดทา (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การรับฟังความเห็นจากหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพิจารณาและปรับปรุง
(ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ การนาเสนอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
นาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ หลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จะเป็นการขั บเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
5. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ประเด็นข้อกาหนด

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ
หน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา
รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานภาคเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา
รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานภาคเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน

ข้อกาหนดและกฎหมาย
1. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 และ (ร่าง) รัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2548
3. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
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ชุมชนท้องถิ่น/ประชาชนในพื้นที่

ความต้ อ งการและความ 1. นโยบาย มาตรการ และแผนการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
คาดหวัง
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
2. ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น เป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
หน่วยงาน
3. สามารถน าไปสู่ การปฏิ บัติดาเนินการ
ทั้ ง ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ด้ า นความ
ร่วมมือ ด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานใน
พื้น ที่ เพื่อให้ เกิด ผลส าเร็จ ในการอนุรัก ษ์
และใช้ ป ระโยชน์ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
4. นโยบาย มาตรการ และแผนการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน นาไปสู่การปฏิบัติ
โดยไม่ส่ งผลกระทบทางลบต่อประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่
จุดควบคุมใน
กระบวนการ

1. มีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็ น ปั จจุ บั น เพื่อใช้ในการจัดทานโยบาย
มาตรการ และแผนฯ ที่ ค รอบคลุ ม การ

ข้อกาหนดและกฎหมาย
4. อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า
5. พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
6. พิ ธีส ารเสริ มนาโงยา-กั ว ลาลั ม เปอร์ ว่ า
ด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตา
เฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
7. พิ ธี ส ารนาโงยาว่ า ด้ ว ยการเข้ า ถึ ง
ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมและการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
8. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
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ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อกาหนดและกฎหมาย

แก้ ไ ขปั ญ หา รวมถึ ง การคาดการณ์
สถานการณ์แนวโน้ม โดยเนื้อหาครอบคลุม
ประเด็ น ส าคั ญ ทั้ ง ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ป ก ป้ อ ง คุ้ ม ค ร อ ง แ ล ะ ก า ร เ พิ่ ม พู น
ผลประโยชน์ จ ากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
2. มีกลไกในการกากับ ดูแล ให้ข้อคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะการจั ด ท านโยบาย
มาตรการ และแผนฯ
3. การมีส่ วนร่วมในการให้ความเห็ นของ
หน่ ว ยงานและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตลอด
กระบวนการ

6. คาจากัดความ (Definition)
 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดพันธุ์ และสาย
พันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ทั้งระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศเกษตร ระบบ
นิเวศทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้าในแผ่นดิน เป็นต้น
 ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบรวมอันซับซ้อนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประกอบด้วย พืช สัตว์
จุลินทรีย์ กับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตซึ่งอยู่ร่วมกัน รวมกันเป็นหน่วยที่มีบทบาทหน้าที่
 การใช้ประโยชน์อย่ างยั่งยืน หมายถึง การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ไม่นาไปสู่การสูญเสีย/การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ทั้งนี้ โดยมีการรักษาไว้
การอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ
ประกอบด้วย ชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการขององค์กร เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งผู้รับบริการด้วย

-57. ความรับผิดชอบ
ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนซึ่งถูกรวบรวมและแสดง
ไว้ในหัวข้อที่ 8
8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
กระบวนการการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ดาเนินการโดยเน้นกลไกการมีส่วนร่วม การประชุมรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนได้ นโยบายและแผนฯ และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพแห่ ง ชาติ (กอช.) และคณะรั ฐ มนตรี ต ามล าดั บ โดยมี ก ารระบุ
รายละเอียดของงานในแต่ละขั้นตอน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต การกาหนดผู้รับผิดชอบ โดยกาหนดกระบวนการ
ขั้นตอนการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน มีรายละเอียดดังแสดงตามแผนภาพกระบวนการการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

แผนภาพกระบวนการการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ข้อมูลป้อนเข้า

ผลผลิต

ผู้รับผิด
ชอบ

1. ข้อมูลที่ได้ทาการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว
2. แนวคิดและหลักการ
ในการยกร่าง
3. กรอบแนวทาง
นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ

กทส.

(ร่าง) นโยบาย มาตรการ
และแผนการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน

กทส.

(หน่วย)

1

1-2 เดือน
ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล

2

2 เดือน
จัดทา (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ
A

ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิเกี่ยวกับ
สถานภาพ ประเด็นปัญหา ภัยคุกคาม
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
สถานการณ์แนวโน้มของความ
หลากหลายทางชีวภาพ นโยบาย แผน
และทิศทางการพัฒนา และการ
วิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงาน

1. สถานภาพ ประเด็นปัญหา
และภัยคุกคามความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. สถานการณ์แนวโน้มของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. ประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่ผ่านมา
4. ผลการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้อง รายงานผลการศึกษา
5. นโยบาย แผน และทิศ
ทางการพัฒนาในระดับโลกและ
ระดับประเทศ
จัดทา (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
1. ข้อมูลที่ได้ทาการวิเคราะห์
แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ สังเคราะห์แล้วจากข้อ 1
2. แนวคิดและหลักการการ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้สอดคล้อง
ยกร่าง
ครอบคลุมกับข้อมูลทีไ่ ด้ทาการวิเคราะห์
3. กรอบแนวทาง นโยบาย
จากข้อ 1 โดยครอบคลุมการแก้ไข
มาตรการ และแผนฯ
ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

เอกสาร
อ้างอิง

-7ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
1-2 เดือน

A

รับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
2 ครั้ง และปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ

5

นา (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา

เห็นชอบ

1 เดือน

1-2 เดือน

o=v[
B

6

ข้อมูลป้อนเข้า

ผลผลิต

ผู้รับผิด
ชอบ

รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจากทั่ว
ประเทศ รวมทั้งหน่วยงานใน สผ.
โดยการจัดประชุม และ/หรือ แจ้งเวียน
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง เพื่อพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และนามา
ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม

(ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร

(ร่าง) นโยบาย มาตรการ
และแผนการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ที่ผ่านการมี
ส่วนร่วม

กทส.

(หน่วย)

3

4

รายละเอียดงาน

ให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและนาเสนออีกครั้ง

ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ และ
นาเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง

1-2 เดือน

- เตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ - อนุมัติจัดประชุม/หนังสือเชิญ
- นา (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
แผนฯ ส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณา - กาหนดการประชุม/วาระการ
ประชุม
- (ร่าง) นโยบาย มาตรการและ
แผนฯ ที่ผ่านการมีส่วนร่วม
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมกัน
- วาระการประชุม
- มติที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ - (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ - รายงานการประชุม
แผนฯ
คณะอนุกรรมการ
แผนฯ
ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ และส่งให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอีกครั้ง

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก (ร่าง) นโยบาย มาตรการ
ที่ประชุมอนุกรรมการ
และแผนฯ ปรับแก้ไขเพิ่ม
ตามความเห็นที่ประชุม
อนุกรรมการฯ

กทส.

คณะอนุ
กรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
กทส.

เอกสาร
อ้างอิง

-8ลาดับ
ที่
7

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ข้อมูลป้อนเข้า

ผลผลิต

ผู้รับผิด
ชอบ

1 เดือน

- เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
- นา (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ
ส่งให้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ (กอช.) พิจารณา

- อนุมัติจัดประชุม/หนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการฯ
กาหนดการประชุม/วาระการ
ประชุม
- (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการฯ

-

กทส.

1-2 เดือน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกัน
พิจารณา (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ

- วาระการประชุม
- มติที่ประชุม
- (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ - รายงานการประชุม
แผนฯ
คณะกรรมการฯ

(หน่วย)
B

นา (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ เสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา

8
คณะกรรมการฯ

เห็นชอบ

พิจารณา

คณะกรรมการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

C

ให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและ
นาเสนออีกครั้ง

แห่งชาติ
(กอช.)

9

1-2 เดือน
ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ
และส่นาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง

ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก (ร่าง) นโยบาย มาตรการ
แผนฯ และส่งให้คณะกรรมการพิจารณา ทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ
และแผนฯ ปรับแก้ไข
อีกครั้ง
เพิม่ เติมตามความเห็นที่
ประชุมกรรมการฯ

กทส.

เอกสาร
อ้างอิง

-9ลาดับ
ที่
10

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ข้อมูลป้อนเข้า

ผลผลิต

ผู้รับผิด
ชอบ

-

กทส.

(หน่วย)
2 เดือน

C

นา (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

11
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบ

(ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ
เสนอคณะรัฐมนตรี

- หนังสือนาเรียนเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และรอง
นายกรัฐมนตรี
- (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก กอช.
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา (ร่าง) เอกสาร (ร่าง) นโยบาย
นโยบาย มาตรการ และแผนฯ
มาตรการ และแผนฯ

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

พิจารณา

ให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
และนาเสนออีกครั้ง

12

ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ

ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

- ความเห็นคณะรัฐมนตรี

(ร่าง) นโยบาย มาตรการ
และแผนฯ ปรับปรุงตาม
ความเห็นคณะรัฐมนตรี

กทส.

- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการตาม นโยบาย มาตรการ
และแผนฯ โดยหน่วยงานจะได้จดั ทา

- มติคณะรัฐมนตรี
- หนังสือแจ้งหน่วยงานที่
- นโยบาย มาตรการ และแผนฯ ที่ เกีย่ วข้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

กทส.

และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

13

1 เดือน
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ ย วข้องเพื่อดาเนินการตาม
นโยบาย มาตรการ และแผนฯ
D

เอกสาร
อ้างอิง

- 10 ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ข้อมูลป้อนเข้า

ผลผลิต

(หน่วย)

14

D

ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ
และแผนฯ ภาคส่ ว น/หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้
นาไปปฏิบัติ

15
ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตลอดจนปั ญ หา
อุปสรรค เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลช่วงครึ่งแรก
ของนโยบาย มาตรการ และแผนฯ และช่ ว ง
สิ้นสุดแผน

16

ระยะเวลา

นาผลการประเมินเสนอคณะอนุกรรมการฯ คณะ
กรรมการฯ

แผนงาน/โครงการของหน่วยงานเพื่อ
เตรียมของบประมาณ
- จัดประชุมเผยแพร่นโยบาย มาตรการ
และแผนฯ
1 ปี
- ประสานการดาเนินงาน/จัดประชุม
ขับเคลื่อนแผนฯ กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนข้อมูลในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานติดตามการนานโยบาย
มาตรการ และแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานหรือการได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการดาเนินโครงการ
(2 ครั้ง) ติดตามผลการดาเนินงาน ตลอดจน
ช่วงครึ่งแรก ปัญหา อุปสรรค วิเคราะห์ ประเมินผล
ของแผน และนาไปสู่การปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
มาตรการ และแผนฯ ระยะต่อไป
และช่วง
สิ้นสุดแผน
นาผลการประเมินเสนอคณะอนุกรรมการฯ
และคณะกรรมการฯ

ผู้รับผิด
ชอบ

- จานวนหน่วยงาน
(ผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย)
- แบบสอบถามการติดตามแผน
งาน/โครงการ ที่นาไปปฏิบตั ิ
หรือได้รับงบประมาณ

ผลการติดตามการนา
นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
หรือได้รับงบประมาณ
สนับสนุน

- แบบสอบถามการติดตามผล ผลการประเมิน นโยบาย
การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค มาตรการ และแผนฯ
และการประเมินผล
- ข้อมูลผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
- ข้อมูลผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
- สรุปผลการประเมิน

- มติที่ประชุม
- นาไปสู่การปรับปรุง
นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ ระยะต่อไป

กทส.

- กทส.
- สตป.

กทส.

เอกสาร
อ้างอิง

9. ตัวชี้วัดและมาตรฐานงาน
กระบวนการการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน มีมาตรฐาน คือ ได้นโยบาย มาตรการ และแผนที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ทั้งในระดับนโยบาย และระดับภาคส่วน ที่ครอบคลุม
การแก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และได้รับความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยแยกเป็นตัวชี้วัด ดังนี้
กระบวนการ

ตัวชี้วัด
กระบวนการ

การจัดทานโยบาย มาตรการ - ระยะเวลาที่ใช้ใน
และแผนการอนุรักษ์และใช้ การจัดทานโยบายฯ
ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- จานวนหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการ
ประชุมรับฟัง
ความเห็น
หมายเหตุ:

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- จานวนนโยบาย
จานวนมาตรการ
มาตรการ และแผนฯ และ/หรือ
ที่ได้
แผนงาน/โครงการ
ที่นาไปสู่การ
- จานวนมาตรการ
ปฏิบัติ/ได้รับ
และแผนปฏิบัติการฯ
งบประมาณ
ภายใต้นโยบาย
สนับสนุน
มาตรการ และแผนฯ

ผลกระทบ
ผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ

1. ตัววัดที่บ่งชี้ความสาเร็จของกระบวนการ เชื่อมโยงกับจุดควบคุมกระบวนการในข้อ 5
2. ตัวชีว้ ัดในระดับผลลัพธ์ และผลกระทบใช้ในการติดตามประเมินผล

10. เอกสารอ้างอิง
ในการจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน มีเอกสารอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่
10.1 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยพุ ท ธศั ก ราช 2550 และ (ร่ า ง) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
10.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
10.3 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
10.4 อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า
10.5 พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
10.6 พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

- 12 10.7 พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
10.8 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
10.9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.10 นโยบายรัฐบาล
10.11 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
10.12 ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
10.13 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
10.14 ข้อมูลผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เช่น จากรายงานผลการศึกษา จากหน่วยงาน และพื้นที่
เป็นต้น
11. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี)
แบบติ ด ตามและประเมิ น ผลนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
12. เอกสารบันทึก
สรุปข้อคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็ นฯ จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง (รายงานการประชุม)
13. ความเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ในกระบวนการจัดทา (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ ต้องนาเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ ก่อนการประชุมรับฟังความเห็นจากภาคส่วน
2. กระบวนการรับฟังความเห็นควรครอบคลุมหน่วยงานภายใน สผ. ด้วย
3. ในกระบวนการปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ ข้อความระบุไม่ชัดเจน
จากเดิม
- ให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรั บ ปรุ ง (ร่ า ง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ และส่ ง ให้ คณะอนุก รรมการฯ คณะกรรมการฯ
พิจารณาอีกครั้ง
แก้ไขเป็น
- ให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและนาเสนออีกครั้ง
- ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการฯ
พิจารณาอีกครั้ง

