กําหนดการประชุม
เพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือ กลไก ที่เหมาะสมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคลองกับพันธกรณีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
วันศุกรที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ หองเทวกรรมรังรักษ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ
เวลา
11.30 – 13.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน/รับเอกสาร และรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 13.40 น.

กลาวรายงาน ความเปนมาและวัตถุประสงค
โดย ผูอํานวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

13.40 – 13.50 น.

กลาวเปดการประชุม
โดย เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือผูแทน

13.50 – 15.00 น.

การวิเคราะหเครื่องมือกลไก แนวทางปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ
• กฎหมายในประเทศ
• กฎหมายในตางประเทศ
โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

15.00-15.20 น.

รับประทานอาหารวาง

15.20 – 16.00 น.

ขอเสนอเครื่องมือกลไก แนวทางปฏิบัติที่จะพัฒนาในประเทศไทย
โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

16.00 – 16.30 น.

ระดมสมอง
เราจะรวมมือกัน เตรียม/ใชเครื่องมือ กลไก ใหพรอมรองรับการดําเนินงานตามกฎหมาย
ไดอยางไร
- หนวยงานรัฐ สถาบันการศึกษา
- ผูปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย
- สาธารณชน

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและระดมสมองเครือ่ งมือ กลไก
การจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพทีส่ อดคลองกับพันธกรณีพิธีสารคาร'ตาเฮนาว*าดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัตอนุสัญญาว*าดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือ กลไก ที่เหมาะสมที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินงานดานความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคลองกับพันธกรณีพิธีสารคาร&ตาเฮ
นาว)าดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
และอนุวัตอนุสัญญาว#าด$วยความหลากหลายทางชีวภาพ

************************************

1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยไดเขาร*ว มเป1นภาคี พิธี สารคาร'ต าเฮานาว*าด วยความปลอดภั ยทางชีว ภาพ เมื่อวัน ที่ 8
กุมภาพันธ' พ.ศ. 2549 และมอบหมายใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) เป1นหน*วยประสานงานกลางระดับชาติของพิธีสารฯ รวมทั้ง เป1นหน*วยประสานงานกลางศูนย'เผยแพร*
ขอมูลข*าวสารดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และจุดติดต*อสําหรับกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนการดําเนินการตาม
พันธกรณีของพิธีสารฯ ในประเทศไทย
ในช*วงระยะเวลาที่ผ*านมา สผ. ไดดําเนินการในกิจกรรมต*างๆ ที่สอดคลองตามพันธกรณีของพิธีสารฯ
รวมทั้ง การดําเนินงานร*วมกับหน*วยงานที่เกี่ยวของจัดทําและพัฒนาเครื่องมือดานกฎหมาย ไดแก* การร*าง
พระราชบัญญัติว*าดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ใหสอดคลองกับพิธีสารฯ นโยบาย บริบทและสถานภาพ
การใชประโยชน'สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ในปจจุบัน และคาดการณ'ในอนาคต อย*างไรก็ตามการพัฒนา
ร* า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ดั งกล* า ว ยั ง ไม* ผ* า นการพิ จ ารณาออกเป1 น กฎหมายหลั กได ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจึงมีความจําเป1นตองแสวงหาเครื่องมือ กลไก แนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่เ หมาะสมและสอดคล องกั บ พั น ธกรณี ของพิ ธี ส ารและกลยุ ทธ' ของพิ ธี ส ารฯ ถึ ง แมว* า จะยั งไม* ใ ช
เครื่องมือทางกฎหมายในบริบทสถานการณ'ของประเทศไทย ในปจจุบันก็ตาม
เพื่อใหประเทศไทย มีการปรับปรุง เครื่องมือ กลไก กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ทันเวลา และเป1นส*วนหนึ่งของแผนกลยุทธ'การดําเนินงานตามพิธีสารฯ และสอดคลองกับนานา
ประเทศภาคีสมาชิก จึงไดมอบหมายให บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต' แอนด' เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท'
จํากัด เป1นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัต
อนุ สั ญ ญาว* า ด วยความหลากหลายทางชี ว ภาพ ดํ า เนิ น การศึ ก ษา และจั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ กลไกด านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย
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การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและระดมสมองเครือ่ งมือ กลไก
การจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพทีส่ อดคลองกับพันธกรณีพิธีสารคาร'ตาเฮนาว*าดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัตอนุสัญญาว*าดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

2. การประชุมการประชุมเพื่อรับฟ,งความคิดเห็นและระดมสมองเครื่องมือ กลไก การจัดการด$านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคล$องกับพันธกรณีพิธีสารคาร1ตาเฮนาว#าด$วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
การจัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและระดมสมองเครื่องมือ กลไก การจัดการดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคลองกับพันธกรณีพิธีสารคาร'ตาเฮนาว*าดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เป1นการ
นําเสนอผลการศึกษา วิเคราะห' ประมวลผลเครื่องมือ กลไก ที่เหมาะสมดานความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ประเทศไทย รวมทั้ง เปIดเวทีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือ กลไก ที่เหมาะสม จากทุกภาคส*วนที่
เกี่ยวของ เพื่อนําความคิดเห็นที่ไดรับนําไปปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ กลไก ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และ
ใชเป1นแนวทางการปฏิบัติในอนาคต
3. วัตถุประสงค1
3.1 เพื่อใหผูประชุมไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือกลไกที่เหมาะสมที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคลองกับพันธกรณีพิธีสารคาร'ตาเฮนาว*าดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
3.2 เพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือกลไกที่เหมาะสมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคลองกับพันธกรณีพิธีสารคาร'ตาเฮนาว*าดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
4. กลุ#มเป6าหมาย
หน*วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค'กรอิสระ และประชาชนที่สนใจ จํานวนไม*นอย
กว*า 150 คน จํานวน 1 ครั้ง
5. วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
ในวันศุกร'ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ระหว*างเวลา 13.30-16.30 น. ณ หองเทวกรรมรังรักษ' ชั้น 2
สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

2

