ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การอนุรักษธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
เป$าประสงค:

อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการใช%อย&างฉลาด และ
มีมูลค&า และสร%างประโยชนให%กับประชาชน

เป$าหมาย:

ประเทศไทยดําเนินมาตรการอนุรักษและใช%ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนบก ในระดับประเทศ ระหว&างประเทศ และภูมิภาคเพื่อลดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ รวมทั้งเพื่อส&งเสริมการใช%ประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย&างยั่งยืน

กลยุทธ:
1. สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานเพื่ อ อนุ รั ก ษ ฟนฟู ทรั พ ยากรความหลากหลายทางชี ว ภาพทั้ ง
ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
2. ส&งเสริมการใช%ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมในทุกพื้นที่
3. พั ฒ นากลไกความร& วมมือ ระหว&า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ยนในการบริห ารจั ดการทรั พ ยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงาน:
1.การอนุรักษพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก รวมถึงพื้นที่คุ%มครอง
2. ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
3. ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเกษตร
4. การเข%าถึงและแบ&งป=นผลประโยชน
5.การติดต&อ สื่อสาร การศึกษา และการสร%างความตระหนักแก&สาธารณชน (CEPA) รวมถึ ง
การจัดการข%อ มูลความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการองคความรู%เพื่อการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
6.ศูนยอาเซียนว&าด%วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB)
ตัวชี้วัดตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ภายใต-หัวข-อ C ความยั่งยืน):
ASCC: C1 Conservation and Sustainable Management of Biodiversity and Natural Resources
ตัวชี้วัด:
จํ า นวนการริ เริ่ มเกี่ ย วกั บการอนุ รั ก ษและการใช% ป ระโยชนความหลากหลายทางชี วภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย&างยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน
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ตัวชี้วัดอาเซียน
แผนงาน 1.การอนุรักษพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก รวมถึงพื้นที่คุ-มครอง
(a)พื้นที่คุ-มครอง (รวมถึงการท6องเที่ยวเชิงนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ)

ตัวชี้วัดประเทศไทย

1. พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก
1. พื้นที่คุ%มครองบนบกอย&างน%อย 2 แห&ง ได%รับการประกาศเปaน
- จํานวนร%อยละของพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบนบกที่ได%
อุทยานมรดกอาเซียน (อส./สผ.)
กําหนดไว%
2. ความร&วมมือในการจัดการพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพกับ
- กําหนดจํานวนขั้นต่ําสุดของพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (สผ.)
บนบกได%เปaนอุทยานมรดกอาเซียนเพิ่มขึ้น
-จํานวนพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก ได%รับรองให%
เปaนพื้นที่คุ%มครองประเภทอื่นๆ เช&น Ramsar Sites พื้นที่
สําคัญเพื่อการอนุรักษนก UNESCO World Heritage Sites
-การจัดการพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบนบกอย&างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงพื้นที่ข%ามพรมแดน (โดยเฉพาะอย&างยิง่ ใน
บริเวณอุทยานมรดกอาเซียน)
2. บริการจากระบบนิเวศรวมทั้งการท&องเที่ยวเชิงอนุรักษ
-ระบุชื่อและประเมินมูลค&าบริการของระบบนิเวศที่สําคัญ
- ดําเนินกระบวนการเพื่อให%มีการเก็บเงินค&าบริการจาก
ระบบนิเวศ
- แนวทางส&งเสริมการท&องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับภูมิภาค
- เพิ่มการสนับสนุนที่มาจากการท&องเที่ยวเชิงอนุรักษในภูมิภาค
การแบ&งป=นผลประโยชนจากการเก็บค&าบริการจากระบบนิเวศ
(b) การอนุรักษชนิดพันธุ
3. จํานวนชนิดที่ได%รับการคุ%มครอง รวมทัง้ ชนิดพันธุที่มีการอพยพ
ย%ายถิ่น(ชนิดพันธุพืชตามที่กําหนดไว%ใน GSPC)
4. จํานวนโครงการเสริมสร%างขีดความสามารถเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน

3. จํานวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามและอพยพย%ายถิ่นได%รับการคุม% ครอง
(อส./สผ.)
4. จํานวนโครงการเสริมสร%างขีดความสามารถเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน
(สผ.)

(c) ชนิดพันธุต6างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species: IAS)
5. ปรับปรุงการจัดการชนิดพันธุต&างถิ่นที่รุกราน
6. ทะเบียนรายชื่อ IAS ต&อประเทศและรูปแบบการแนะนํา

5. การปรับปรุงมาตรการการปkองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ
ต&างถิ่นที่รุกราน และทะเบียนชนิดพันธุต&างถิ่นที่ควรปkองกัน
ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย (สผ.)
6. เกณฑการจําแนกชนิดพันธุต&างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงและ
แนวทางควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุต&างถิ่นเหล&านั้น (สผ.)
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ตัวชี้วัดอาเซียน
ตัวชี้วัดประเทศไทย
(d) การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ
7. นําเอาข%อควรพิจารณาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพไป
บูรณาการให%เข%ากับนโยบายแผนงานและโครงการด%านต&างๆและ
โครงการพัฒนาต&างๆ
8. กรณีศึกษาธุรกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ
9. แนวทางเชื่อมโยงธุรกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ
10. ความร&วมมือกับภาคธุรกิจ (สอดคล%องกับ CBD
GlobalPartnership on Business และ Biodiversity)
11. ความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเปaนกระปสหลัก

7. นําเอาข%อควรพิจารณาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพไป
บูรณาการให%เข%ากับนโยบายแผนงานและโครงการด%านต&างๆ
และโครงการพัฒนาต&างๆ (สผ.)
8. จํานวนแผนงาน/โครงการที่ภาคธุรกิจที่มีส&วนร&วมในแผนปฏิบัติ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 (สผ.)

(e) การฟGHนฟูระบบนิเวศ
12. จํานวนร%อยละของระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมที่ระบุไว% ได%รับการ
บูรณะฟนฟู

9. จํานวนร%อยละของระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมที่ระบุไว% ได%รับการ
บูรณะฟนฟู (สผ.)

(f) สุขภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
13. การรวบรวมแบบปฏิบัติที่ดเี กีย่ วกับสุขภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

10. การรวบรวมแบบปฏิบัติที่ดเี กีย่ วกับสุขภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพ (สผ.)

แผนงาน 2: ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
14. การรวบรวมแบบปฏิบัติที่ดเี กีย่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพ 11. แบบปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง/
ในเขตเมืองในภูมิภาค
ชุมชน (สผ.)
15. แนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
16. จํานวนร%อยละของบรรดาเมืองที่ตระหนักถึงดัชนีของสิงคโปรใน
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง
แผนงาน 3: ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเกษตร
17. โครงการนําร&องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในภาค
เกษตร
18. แบบปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสําหรับความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความมั่นคงด%านอาหาร

14. โครงการนําร&องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร
15. แบบปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสําหรับความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความมั่นคงด%านอาหาร
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ตัวชี้วัดอาเซียน
แผนงาน 4: การเข-าถึงและแบ6งปMนผลประโยชน

ตัวชี้วัดประเทศไทย

19. ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีความพร%อมในเรื่อง
16. ร&างข%อบัญญัติการเข%าถึงและการแบ&งป=นผลประโยชน ภายใต%
นโยบายและมาตรการทางปกครองหรือทางกฎหมาย เพื่อ
ร&างกฎหมายว&าด%วยความหลากหลายทางชีวภาพ(ไทยเข%าเปaน
ดําเนินการในเรื่องการเข%าถึงและการแบ&งป=นผลประโยชนได%อย&าง
ภาคีในอนุสัญญาว&าด%วยความหลากหลายทางชีวภาพ) (สผ.)
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข%าเปaนภาคีในพิธีสารนาโงย&า
20. จํานวนเจ%าหน%าที่และผู%มีส&วนได%ส&วนเสียหลักเข%าร&วมการอบรม
และการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเข%าถึงและแบ&งป=น
ผลประโยชน
21. การศึกษานําร&องเกี่ยวกับระบบการเข%าถึงและแบ&งป=น
ผลประโยชน
22. ดําเนินงานจัดตัง้ ห%องสมุดดิจทิ ัลความรู%ท%องถิ่นด%านทรัพยากร
พันธุกรรม
แผนงาน 5: การติดต6อสื่อสาร การศึกษา และการสร-างความตระหนักแก6สาธารณชน(CEPA) รวมถึง
การจัดการข-อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการองคความรู-เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
23. รายงานสถานการณความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน
17. รายงานแห&งชาติด%านความหลากหลายทางชีวภาพ (สผ.)
(ASEAN Biodiversity Outlook: ABO)
18. การประชุมของประเทศไทย/ ทส. เกี่ยวกับการดําเนินการความ
24. การดําเนินการประชุมอาเซียนว&าด%วยความหลากหลายทาง
หลากหลายทางชีวภาพ
ชีวภาพ
19. กลไกการเผยแพร&ข%อมูลข&าวสารอาเซียนด%านความหลากหลาย
25.กลไกการเผยแพร&ข%อมูลข&าวสารอาเซียน (ASEAN CHM) ที่ใช%โดย
ทางชีวภาพ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและผู%มีส&วนได%เสีย
26. จํานวนประเทศสมาชิกอาเซียนที่จัดตั้งกลไกการเผยแพร&ข%อมูล
ข&าวสาร
แผนงาน 6: ศูนยอาเซียนว6าด-วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB)
27. ให%สัตยาบันศูนยความหลากหลายทางชีวภาพแห&งอาเซียน (ACB) 20.โครงการ/กิจกรรม/การดําเนินงานที่ได%รับการสนับสนุนจาก ACB
ทุกประเทศ
(สผ.)
28. ความยัง่ ยืนทางการเงินของ ACB (ตัวบ&งชี้ที่เปaนไปได%:จํานวนเงิน 21. การสนับสนุนการดําเนินงานของ ACB ทั้งin-kindและ in-cash
ที่ระดมทุนจํานวนโครงการที่ดําเนินการจํานวนเงินสมทบจาก
(สผ.)
ประเทศสมาชิกอาเซียน)
29. เพิ่มขีดความสามารถของ ACB ในการสนับสนุนประเทศสมาชิก
อาเซียนและความพยายามในการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพของอาเซียน (ตัวชี้วัดที่เปaนไปได%: การดําเนินงานตาม
ข%อเสนอแนะสําคัญของการสมทบสถาบัน ACB จํานวน
แถลงการณหลักวิชาการณ/นโยบาย)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต-ยุทธศาสตรที่ 1 การอนุรักษธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
แผนงาน 1.การอนุรักษพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก รวมถึงพื้นที่คุ-มครอง
(a) พื้นที่คุ-มครอง (รวมถึงการท6องเที่ยวเชิงนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ)
ตัวชี้วัด ASEAN
1. พื้นที่ความหลากหลาย 1. พัฒนาแผนผังภูมิภาค
ทางชีวภาพบนบก
ของพื้นที่ความหลากหลาย
- จํานวนร%อยละของ
ทางชีวภาพที่สําคัญทางบก
พื้นที่ความ
รวมถึงแนวเขตแดน
หลากหลายทาง
2. กําหนดพื้นที่ความ
1. การเตรียมประกาศพื้นที่
ชีวภาพบนบกที่ได%
หลากหลายทางชีวภาพบน อุทยานแห&งชาติจํานวน 2 แห&ง
กําหนดไว%
บกเพื่อคุ%มครอง (เช&น
เปaนพื้นที่มรดกอาเซียน
- จํานวนพื้นที่ความ
อุทยานมรดกอาเซียน
หลากหลายทาง
Ramsar Sites)
ชีวภาพบนบกที่ได%รับ
การรับรองเปaน
อุทยานมรดก
อาเซียนเพิ่มขึ้น
-จํานวนพื้นที่ความ
2. โครงการอนุรักษ คุ%มครอง
หลากหลายทาง
และใช%ประโยชนจากสมุนไพร
ชีวภาพบนบก ได%
และถิ่นกําเนิดสมุนไพร
รับรองให%เปaนพื้นที่
คุ%มครองประเภท
อื่นๆ เช&นRamsar
ตัวชี้วัด

กิจกรรมภายใต- ASPEN

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

อส.

กรมการ
แพทย
แผนไทย
และ
การแพทย
ทางเลือก

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

ได%รับประกาศพื้นทีม่ รดก
อาเซียนแห&งใหม&จํานวน
2 แห&ง คือ
1. อุทยานแห&งชาติหมู&
เกาะอ&างทอง
2. อุทยานแห&งชาติหาด
เจ%าไหม – เขตห%ามล&าสัตว
ปwาหมูเ& กาะลิบง
กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก/
6,000,000

ชนิดพันธุที่ใกล%สูญพันธุมี
สถานภาพการอนุรักษ
และการจัดการที่ดีขึ้น
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Sitesพื้นที่สําคัญเพื่อ
การอนุรักษนก
UNESCO World
Heritage Sitesการ
จัดการพื้นที่ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพบนบกอย&างมี
ประสิทธิภาพรวมถึง
พื้นที่ข%ามพรมแดน
(โดยเฉพาะอย&างยิ่ง
3. ดําเนินงานตามแผน
ในบริเวณอุทยาน
จัดการอุทยานมรดกของ
มรดกอาเซียน)
อาเซียนและแผนการ
จัดการเฉพาะตามพื้นที่
2. บริการจากระบบนิเวศ
รวมทั้งการท&องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ
-ระบุชื่อและประเมิน
มูลค&าบริการของ
ระบบนิเวศที่สําคัญ
- ดําเนินกระบวนการ
เพื่อให%มีการเก็บเงิน
ค&าบริการจากระบบ
นิเวศ
- แนวทางส&งเสริม

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
2. โครงการบูรณาการการ
คุ%มครองและใช%ประโยชนความ
หลากหลายของทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิป=ญญา
การแพทยแผนไทย

1. อุทยานแห&งชาติเขาใหญ&
“หลักสูตรการจัดทําแผนการ
จัดการอุทยานแห&งชาติระหว&าง
วันที่ 4 - 6 ก.ค. 61” เพื่อจัดทํา
แผนเบื้องต%น

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
กรมการ
กรมการแพทย
แพทย
แผนไทยและ
แผนไทย
การแพทย
และ
ทางเลือก/
การแพทย
10,000,000
ทางเลือก
หน6วยงาน

อส.

เงินรายได%เพื่อ
บํารุงรักษาอุทยาน
แห&งชาติจํานวน
144,000บาท

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
กรมฯ สามารถผลักดันให%
เกิดแผนจัดการพื้นที่เพื่อ
คุ%มครองสมุนไพรในเขต
อนุรักษและนอกเขต
อนุรักษได%อย&างน%อยปzละ
1 แห&ง

1. ได%แผนการเบื้องต%นใน
การบริหารจัดการพื้นที่
อช.ให%เปaนไปอย&างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพและ
ต&อเนื่องสะดวกต&อการ
ติดตามประเมินผล
แผนการปkองกันแก%ไข
ป=ญหาอุปสรรคต&างๆ
2. มีการจัดการ อข.ที่
ตอบสนองและสอดคล%อง
กับวัตถุประสงคหลักของ
การจัดตัง้ อข.
3. มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม
ที่ต%องดําเนินการในพื้นที่
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ตัวชี้วัด
ท&องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ระดับภูมิภาค
- เพิ่มการสนับสนุน
ที่มาจากการ
ท&องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ในภูมิภาค
- การแบ&งป=ผลประ
โยชนจากการเก็บ
ค&าบริการจากระบบ
นิเวศ
ตัวชี้วัดประเทศไทย
1. พื้นที่คุ%มครองบนบก
อย&างน%อย 2 แห&ง ได%รับ
การประกาศเปaนอุทยาน
มรดกอาเซียน (อส./สผ.)
2. ความร&วมมือในการ
จัดการพื้นที่ความ
หลากหลายทางชีวภาพกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
(สผ.)

กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
2. อุทยานแห&งชาติ
ตะรุเตา
“หลักสูตรการจัดทําแผนการ
จัดการอุทยานแห&งชาติระหว&าง
วันที่ 11 - 13 ก.ย. 62” เพื่อ
จัดทําแผนเบื้องต%น
- แผนการจัดการกลุ&มแหล&ง
อนุรักษทะเลอันดามัน (พ.ศ.
2554 – 2563)

3. อุทยานแห&งชาติหมูเ& กาะ
สุรินทร
“หลักสูตรการจัดทําแผนการ
จัดการอุทยานแห&งชาติระหว&าง
วันที่ 4 - 6 ก.ย. 62” เพื่อจัดทํา
แผนเบื้องต%น
- แผนการจัดการกลุ&มแหล&ง
อนุรักษทะเลอันดามัน (พ.ศ.
2554 – 2563)

หน6วยงาน
อส.

อส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
เงินรายได%เพื่อ
บํารุงรักษาอุทยาน
แห&งชาติจํานวน
144,000บาท

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
1. ได%แผนการเบื้องต%นใน
การบริหารจัดการพื้นที่
อช.ให%เปaนไปอย&างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพและ
ต&อเนื่องสะดวกต&อการ
ติดตามประเมินผล
แผนการปkองกันแก%ไข
ป=ญหาอุปสรรคต&างๆ
2. มีการจัดการ อข.ที่
ตอบสนองและสอดคล%อง
กับวัตถุประสงคหลักของ
การจัดตัง้ อข.
3. มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม
ที่ต%องดําเนินการในพื้นที่
1. ได%แผนการเบื้องต%นใน
เงินรายได%เพื่อ
บํารุงรักษาอุทยาน การบริหารจัดการพื้นที่
แห&งชาติ จํานวน อช.ให%เปaนไปอย&างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพและ
144,000 บาท
ต&อเนื่องสะดวกต&อการ
ติดตามประเมินผล
แผนการปkองกันแก%ไข
ป=ญหาอุปสรรคต&างๆ
2. มีการจัดการ อข.ที่
ตอบสนองและสอดคล%อง
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

4. อุทยานแห&งชาติหมู&เกาะสิมิลัน

อส.

“หลักสูตรการจัดทําแผนการ
จัดการอุทยานแห&งชาติระหว&าง
วันที่ 11 - 13 ก.ย. 62” เพื่อ
จัดทําแผนเบื้องต%น
-แผนการจัดการกลุ&มแหล&ง
อนุรักษทะเลอันดามัน (พ.ศ.
2554 – 2563)

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
กับวัตถุประสงคหลักของ
การจัดตัง้ อข.
3. มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม
ที่ต%องดําเนินการในพื้นที่

เงินรายได%เพื่อ
บํารุงรักษาอุทยาน
แห&งชาติ จํานวน
144,000 บาท

1. ได%แผนการเบื้องต%นใน
การบริหารจัดการพื้นที่
อช.ให%เปaนไปอย&างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพและ
ต&อเนื่องสะดวกต&อ
การติดตามประเมินผล
แผนการปkองกันแก%ไข
ป=ญหาอุปสรรคต&างๆ
2. มีการจัดการ อข.ที่
ตอบสนองและสอดคล%อง
กับวัตถุประสงคหลักของ
การจัดตัง้ อข.
3. มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม
ที่ต%องดําเนินการในพื้นที่
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ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
5. อุทยานแห&งชาติอ&าวพังงา
อส.
เงินรายได%เพื่อ
“หลักสูตรการจัดทําแผนการ
บํารุงรักษาอุทยาน
จัดการอุทยานแห&งชาติระหว&าง
แห&งชาติ จํานวน
วันที่ 4 - 6 ก.ย. 62” เพื่อจัดทํา
144,000 บาท
แผนเบื้องต%น
-แผนการจัดการกลุ&มแหล&ง
อนุรักษทะเลอันดามัน (พ.ศ.
2554 – 2563)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
1. ได%แผนการเบื้องต%นใน
การบริหารจัดการพื้นที่
อช.ให%เปaนไปอย&างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพและ
ต&อเนื่องสะดวกต&อการ
ติดตามประเมินผล
แผนการปkองกันแก%ไข
ป=ญหาอุปสรรคต&างๆ
2. มีการจัดการ อข.ที่
ตอบสนองและสอดคล%อง
กับวัตถุประสงคหลักของ
การจัดตัง้ อข.
3. มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม
ที่ต%องดําเนินการในพื้นที่

6. อุทยานแห&งชาติหมูเ& กาะ
อ&างทอง
“หลักสูตรการจัดทําแผนการ
จัดการอุทยานแห&งชาติระหว&าง
วันที่ 4 - 6 ก.ย. 62” เพื่อจัดทํา
แผนเบื้องต%น
- แผนการเบื้องต%น
(พ.ศ. 2558 – 2562)

1. ได%แผนการเบื้องต%นใน
การบริหารจัดการพื้นที่
อช.ให%เปaนไปอย&างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพและ
ต&อเนื่องสะดวกต&อการ
ติดตามประเมินผล
แผนการปkองกันแก%ไข
ป=ญหาอุปสรรคต&างๆ
2. มีการจัดการ อข. ที่

อส.

เงินรายได%เพื่อ
บํารุงรักษาอุทยาน
แห&งชาติ จํานวน
144,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

7. อุทยานแห&งชาติหาดเจ%าไหม
“หลักสูตรการจัดทําแผนการ
จัดการอุทยานแห&งชาติระหว&าง
วันที่ 11 - 13 ก.ย. 62” เพื่อ
จัดทําแผนเบื้องต%น
-แผนการจัดการกลุ&มแหล&ง
อนุรักษทะเลอันดามัน (พ.ศ.
2554 – 2563)

อส.

8. เขตห%ามล&าสัตวปwา
หมู&เกาะลิบง

อส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ตอบสนองและสอดคล%อง
กับวัตถุประสงคหลักของ
การจัดตัง้ อข.
3. มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม
ที่ต%องดําเนินการในพื้นที่
1. ได%แผนการเบื้องต%นใน
เงินรายได%เพื่อ
บํารุงรักษาอุทยาน การบริหารจัดการพื้นที่
แห&งชาติ จํานวน อช.ให%เปaนไปอย&างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพและ
144,000 บาท
ต&อเนื่องสะดวกต&อการ
ติดตามประเมินผล
แผนการปkองกันแก%ไข
ป=ญหาอุปสรรคต&างๆ
2. มีการจัดการ อข.ที่
ตอบสนองและสอดคล%อง
กับวัตถุประสงคหลักของ
การจัดตัง้ อข.
3. มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม
ที่ต%องดําเนินการในพื้นที่
1. ได%แผนการเบื้องต%นใน
การบริหารจัดการพื้นที่
อช.ให%เปaนไปอย&างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพและ
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4. ดําเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการติดตามผล
ในพื้นที่ที่มีสําคัญ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

1. การประเมินศักยภาพกลุ&มปwา
ของ ประเทศไทย ต&อการรองรับ
การเพิ่มประชากรเสือโคร&งเพื่อ
เปaนศูนยกลางการอนุรักษเสือ
โคร&งของอาเซียน
ดําเนินงานเพื่อการติดตาม
สถานภาพของประชากรเสือ
โคร&งในผืนปwาที่เปaนแหล&งอาศัยที่
สําคัญต&างๆ ดังนี้
1.1 การติดตามตรวจวัด
ประชากรเสือโคร&งในเขตรักษา
พันธุสัตวปwาห%วยขาแข%ง-ทุ&งใหญ&
นเรศวร
1.2 การศึกษาการแพร&กระจาย

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

อส./
4,382,600 บาท

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ต&อเนื่องสะดวกต&อการ
ติดตามประเมินผล
แผนการปkองกันแก%ไข
ป=ญหาอุปสรรคต&างๆ
2. มีการจัดการ อข.ที่
ตอบสนองและสอดคล%อง
กับวัตถุประสงคหลักของ
การจัดตัง้ อข.
3. มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม
ที่ต%องดําเนินการในพื้นที่
ประชากรเสือโคร&งและ
ถิ่นอาศัยได%รับการอนุรักษ
และการฟนฟู รวมถึง
พื้นที่อาศัยที่เหมาะสม
อื่นๆ ได%รับการจัดการ
พื้นที่เพื่อเตรียมเปaนแหล&ง
อาศัยของเสือโคร&ง
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
และการใช%ประโยชนพื้นที่อาศัย
ของเสือโคร&งและเหยื่อในพื้นที่
กลุ&มปwาดงพญาเย็น-เขาใหญ&

หน6วยงาน

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาค เรื่อง Protected
Areas Management
Planning in the ASEAN
Region
11 – 14 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว
บางกอก ฟอรจูน กรุงเทพฯ

ACB

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาค เรื่อง Protection
Systems in Protected Areas
in the ASEAN Region
๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย

ACB

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

โครงการ ASEANEU Project on
Biodiversity
Conservation
and
Management of
Protect Areas in
ASEAN: BCAMP

ประเทศไทยเสนอ
1. ผู%แทน อส. เข%าร&วม
ประชุมประมาณ 10 คน
2. ผู%แทน สผ. เข%าร&วม
ประชุม 1 คน
เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณและการ
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
พื้นที่อนุรักษ และสร%าง
เครือข&ายระหว&าง
หน&วยงานที่เกีย่ วข%อง
โครงการ ASEAN- ประเทศไทยเสนอผู%แทน
EU Project on อส. เข%าร&วมประชุม
Biodiversity
ประมาณ 3 คน
Conservation
เพื่อประเมินและหา
and
แนวทางส&งเสริมการ
Management of
บังคับใช%กฎระเบียบใน
Protect Areas in
พื้นที่อนุรักษ
ASEAN: BCAMP
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
1 โครงการความร&วมมือในการ
จัดการพื้นที่คุ%มครองและพื้นที่
อนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพข%ามพรมแดนระหว&าง
ราชอาณาจักรไทย–
ราชอาณาจักรกัมพูชา

5. ดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาขีดความสามารถ
รวมถึงการจัดการข%าม
พรมแดนเช&นการบังคับใช%
กฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุรักษ การฟนฟูระบบ
นิเวศและชนิดพันธุ การ
ปรับปรุงดําเนินการ
ดํารงชีวิตและความยืดหยุ&น 2. โครงการจัดทํา (ร&าง) พ.ร.บ.
ของชุมชน และสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดหาอุปกรณ
พ.ศ. ....

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

อส.

สกว./สผ.

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ความร&วมมือระดับทวิ
ภาคีที่เกี่ยวข%องกับการ
จัดการพื้นที่คุ%มครองข%าม
พรมแดนไทย-กัมพูชา
2. แผนการจัดการพื้นที่
คุ%มครองข%ามพรมแดน
ไทย-กัมพูชา
ร&าง พ.ร.บ. ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. .... ที่ประกอบด%วย
ข%อกําหนดด%านการ
อนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

3. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
เครื่องมือ กลไก สําหรับการ
เข%าถึงทรัพยากรชีวภาพและการ
แบ&งป=นผลประโยชนอย&างเท&า
เทียมและยุติธรรม

สผ.

สผ./4,650,000
บาท

ร&างเครื่องมือ กลไก
สําหรับการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ

4. การปkองกันและแก%ไขการ
ลักลอบตัดและค%าไม%พะยูงที่ผิด
กฎหมาย

อส.

งบปกติของ อส.

ร%อยละจํานวนคดีการ
ลักลอบตัดไม%พะยูงใน
พื้นที่ปwาอนุรักษบริเวณ
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
การดําเนินงานของคณะ
กรรมการแก%ไขป=ญหาการ
ลักลอบตัดไม%พะยูงบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชาระดับ
ประเทศ
5. โครงการเตรียมความพร%อม
ในการดําเนินการตามร&าง
พ.ร.บ. ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ....

หน6วยงาน

สผ.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

สผ./2,650,900
บาท

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
แนวชายแดนไทย –
กัมพูชาลดลงไม&น%อยกว&า
ร%อยละ 10 ของค&าเฉลี่ย
จํานวนคดี 3 ปzย%อนหลัง
1. ร&างแนวทางปฏิบัติตาม
เรื่องการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ตามร&าง พ.ร.บ. ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ....
2. ข%อเสนอกลไกการ
ดําเนินงานด%านการ
อนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อเตรียม
รองรับ พ.ร.บ. ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ....

6. รวบรวมแบบปฏิบัติที่ดี
และบทเรียนและจัดทํา
แนวทางตามความจําเปaน
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7. เพิ่มขีดความสามารถใน
การศึกษาการประเมินค&า
ทรัพยากร

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
หน6วยงาน
หน6วยงาน
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
1. โครงการวิจัย ศักยภาพการให%
อส.
อส./ 842,000 ชุมชนบนพื้นที่ต%นน้ําและ
น้ําของอุทยานแห&งชาติภูเวียง
ท%ายน้ําที่อยู&โดยรอบพื้นที่
อุทยานแห&งชาติภูเวียง
สามารถใช%ประโยชน
ทรัพยากรน้ํา เพื่อการ
ดํารงชีพ และการ
ประกอบอาชีพในด%านต&าง
ๆ เพื่อให%เกิดรายได% และ
เสริมสร%างคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให%ดีขึ้น
2. โครงการวิจัย การจัดการ
อส.
อส./ 535,300 แนวทางการฟนฟูระบบ
พื้นที่ต%นน้ําเพื่อการอนุรักษดิน
นิเวศต%นน้ําและการใช%
และน้ําอย&างยัง่ ยืนในพื้นที่ต%นน้ํา
ประโยชนพื้นที่ที่
อําเภอเขาค%อ จังหวัดเพชรบูรณ
เหมาะสม โดยศึกษาการ
เจริญเติบโตของสวนปwาที่
ได%รับการฟนฟูระบบนิเวศ
อัตราการทดแทนตาม
ธรรมชาติของปwาที่ถูกบุก
รุกทําลาย และกําหนด
รูปแบบการอนุรักษดิน
และน้ํามาใช%ในพื้นที่
เกษตรกรรมในรูปแบบ
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

3. โครงการวิจัย การปรับปรุง
บริการทางอุทกวิทยาของลุ&มน้ํา
สวนยางพาราบนพื้นที่ต%นน้ํา
ทะเลสาบสงขลาโดยใช%ฝายต%น
น้ําแบบผสมผสาน

อส.

อส./ 640,400

4. โครงการวิจัย คุณค&าความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
สังคมปwาดิบแล%งในพื้นที่ลุ&มน้ํา
ชายฝ=„งทะเลตะวันออก

อส.

อส./ 282,500

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ใหม& มาบริหารจัดการ
พื้นที่ต%นน้ําในอําเภอเขา
ค%อ จังหวัดเพชรบูรณ ได%
อย&างเหมาะสม
ประชาชน รับรู%และเข%าใจ
เกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบของการปลูก
ยางพาราบนพื้นที่ต%นน้ํา
แต&หากมีการสร%างฝายต%น
น้ําที่มีความสัมพันธกับ
พื้นที่สวนยางที่ปลูกบน
พื้นที่ต%นน้ําได%อย&างเหมา
สม จะช&วยลดความ
รุนแรงของน้ําในฤดูฝน
กักเก็บตะกอนไม&ให%ไหล
ไปทับถมในลําน้ําตอนล&าง
และมีปริมาณน้ําไหล
ตลอดปz
ภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมได%
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบนิเวศปwาไม%
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

8. ส&งเสริมความร&วมมือ
1.โครงการเฝkาระวังช%างปwาด%วย
ระหว&างภาครัฐและเอกชน ระบบเตือนภัยล&วงหน%าในพื้นที่
ในการจัดการพื้นที่คมุ% ครอง อุทยานแห&งชาติกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

2. โครงการพัฒนาระบบระบบ
บริหารจัดการเพื่อการท&องเที่ยว
ตามขีดความสามารถในการ
รองรับการใช%ประโยชนด%าน
นันทนาการในพื้นที่อุทยาน
แห&งชาติ

หน6วยงาน

อส.
ร&วมกับ
บริษัท
ทรูมูฟฯ

อส.
ร&วมกับ
กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
และช&วยกันฟนฟูพื้นที่
เสื่อมโทรมให%ระบบนิเวศ
ปwาไม% ที่มีโครงสร%าง
(structure) และการ
ทํางานตามหน%า
(function) กลับคืน
สภาพความสมดุลตาม
ธรรมชาติ สามารถ
ให%บริการที่เปaนประโยชน
ต&อมนุษย (services) ได%
อย&างสมบูรณ
1.ผลักดันช%างกลับเข%า
พื้นที่ปwาได%เร็วขึ้น
2. ลดความเสียหายของ
พื้นที่เกษตรกรรมของ
ชุมชน
3.เพิ่มศักยภาพการทํางาน
ของหน&วยพิทักษปwา
นําผลงานวิจัยไปใช%
ประโยชนในการบริหาร
จัดการการท&องเที่ยวใน
พื้นที่รับผิดชอบของ อส.
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9. ส&งเสริมความร&วมมือกับ
โครงการต&างๆเช&น
UNESCO, IPAP, CBD
และข%อตกลงด%าน
สิ่งแวดล%อมพหุภาคีอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
3. การแต&งตัง้ คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุสัตวปwา
และเขตห%ามล&าสัตวปwา
-คณะกรรมการที่ปรึกษาเขต
รักษาพันธุสัตวปwา62แห&ง
- คณะกรรมการที่ปรึกษาเขต
ห%ามล&าสัตวปwา71แห&ง
- คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่
เตรียมประกาศเขตห%ามล&าสัตว
ปwา 2แห&ง

1. โครงการเสริมสร%าง
ประสิทธิภาพและแรงจูงใจใน
การอนุรักษสัตวปwาในผืนปwา
ตะวันตก (พื้นที่โครงการอยู&ใน
พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
ได%แก& เขตรักษาพันธุสัตวปwาห%วย
ขาแข%ง เขตรักษาพันธุสัตวปwาทุง&
ใหญ&นเรศวร)
2. การเสนอพื้นที่คุ%มครองให%
เปaนพื้นที่มรดกโลกแห&งใหม&
ภายใต%อนุสัญญา World
Heritage และการเสนอพื้นที่
สงวนและชีวมณฑลภายใต%

หน6วยงาน
อส.

อส./
UNDP

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
อส./2,660,000/ปz ความร&วมมือระหว&าง
ภาครัฐและเอกชนในการ
จัดการพื้นที่อนุรักษสัตว
ปwา

GEF/7,339,450
ดอลลารสหรัฐ

1. เพิ่มประสิทธิผลการ
ปกปkองสัตวปwาและผืนปwา
ที่เปaนถิ่นอาศัยพร%อมด%วย
นวัตกรรมสร%างรายได%
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ
โดยมีกลไกบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ยงั่ ยืนและมี
ส&วนร&วม
2. สนับสนุนการ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
ขยายพื้นที่สํารวจ
วิเคราะหประชากรสัตว
ปwา
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10. ดําเนินการศึกษาเพื่อ
ระบุระบบนิเวศที่มี
ความสําคัญ และการบริการ
จากระบบนิเวศ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
โครงการมนุษยและชีวมณฑล
ของ UNESCO (หากมี)

1. โครงการ Integration of
National Capital Accounting
in Public and DecisionMaking for Sustainable
Landscapes
2. โครงการศึกษาและประเมิน
มูลค&าความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการบริการจาก
ระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ
ภายใต%โครงการ BCAMP โดยที่
ผ&านมามีการประชุมดังนี้

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

สผ.

(อยู&ระหว&างการ
พิจารณาของ GEF
Secretariat)

อส. สผ.
ACB

โครงการ ASEANEU Project on
Biodiversity
Conservation
and
Management of

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
3. สร%างนวัตกรรมด%าน
อาชีพแก&ชุมชนในเขตกัน
ชนและที่อาศัยอยู&ในเขต
อนุรักษ
4. สร%างกลไกชดเชย
ทางการเงินแก&ชุมชนและ
องคกรที่สามารถยับยัง้
การทําลายและ
เสื่อมสภาพของปwา
5. ออกแบบโครงสร%าง
การบริหารจัดการพื้นที่
มรดกโลกอย&างมีส&วนร&วม

1. ผลการศึกษาและ
ประเมินมูลค&าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และการบริการจากระบบ
นิเวศในอุทยานแห&งชาติ
ตะรุเตาและพื้นที่อนุรักษ
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11. จัดทําแนวทางส&งเสริม
การท&องเที่ยวเชิงนิเวศและ
การประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
การบริการจากระบบนิเวศ
รวมทั้งกลไกการแบ&งป=น
ผลประโยชน

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
- การประชุมหารือเชิง
ปฏิบัติการระดับประเทศ เมื่อ
10 กรกฎาคม 2562
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 เมื่อ16 –
18 กันยายน 2562 ณ ประเทศ
เวียดนาม

1. โครงการวิจัย ความ
หลากหลายของเชื้อราทําลาย
แมลงและเห็ดปwาในพื้นที่ปwา
อนุรักษในภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย

หน6วยงาน

อส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
Protect Areas in กลุ&มปwาตะวันออก เพื่อใช%
ASEAN: BCAMP เปaนข%อมูลประกอบการ
จัดทําแผนบริหารจัดการ
พื้นที่อนุรักษ
2. เจ%าหน%าที่ที่เกี่ยวข%อง
อาทิ เจ%าหน%าที่ สผ.
เจ%าหน%าที่ อส. เจ%าหน%าที่
BEDO และเศรษฐกิจการ
คลัง ของประเทศไทย
ได%รับการเสริมสร%าง
สมรรถนะและแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการ
ดําเนินงานกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
อส./ 170,000

1. บัญชีรายชื่อชนิดของ
ราทําลายแมลงและเห็ด
ปwาในพื้นที่ศึกษา
2. ฐานข%อมูลและตัวอย&าง
ของราทําลายแมลงและ
เห็ดปwาที่ถูกจัดเก็บ
3. สายพันธุราทําลาย
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

2. โครงการวิจัย นิเวศวิทยาและ
ดีเอ็นเอบารโค%ดของแมลง
คุ%มครองบางชนิดในภาคเหนือ
ของประเทศไทย

หน6วยงาน

อส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

อส./ 285,000

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
แมลงและเห็ดปwา (in
vitro culture)
4. เอกสารเผยแพร&ความรู%
ราทําลายแมลงและเห็ด
ปwา
5. พัฒนาบุคลากรของ
กรมฯ ให%มีความรู%เพิม่ เติม
ในงานอนุกรมวิธานของ
ราทําลายแมลง จากการ
ร&วมงานวิจัยกับ BIOTEC
พบชนิดพันธุแมลง
คุ%มครองที่มีปริมาณมาก
มีเขตการกระจายกว%าง
สามารถเพาะเลี้ยง ก็จะ
นําเสนอถอดถอนออก
จากพรบ. และส&งเสริมให%
มีการเพาะเลี้ยง เพื่อ
การค%าและสร%างรายได%
ต&อไป
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ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
3. โครงการวิจัย การประเมิน
อส.
อส./ 270,000
การใช%ประโยชนและภาวะความ
เสี่ยงต&อการสูญพันธุของพืชปwามี
ค&า หายาก และใกล%สูญพันธุ ที่มี
การค%าและส&งออกของประเทศ
ไทย

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ทราบสถานภาพการถูก
คุกคามของชนิดพรรณพืช
จากการใช%ประโยชนเพื่อ
การค%า และส&งออก และ
นําผลการศึกษามา
สังเคราะหและจัดทําคูม& ือ
ชนิดของพืชปwาที่มีการใช%
ประโยชนเพื่อการค%าใน
ประเทศไทย

12. เพิ่มการสนับสนุนการ
ดํารงชีวิตในพื้นที่อุทยาน
มรดกอาเซียนให%เชื่อมโยง
กับการอนุรักษและการ
ปรับปรุงสถานะทาง
เศรษฐกิจของชุมชน
b) การอนุรกั ษชนิดพันธุต6างๆ
ตัวชี้วัด ASEAN
3. จํานวนชนิดที่ได%รับการ 1. ปรับปรุงการมีส&วนร&วม
คุ%มครอง รวมทัง้ ชนิดพันธุ ของอาเซียนในอนุสัญญา
ที่มีการอพยพย%ายถิ่น
และข%อตกลงด%านพหุภาคี

1. เข%าร&วมการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาว&าด%วยพื้นที่ชุ&มน้ํา
(Ramsar COP)

สผ.
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(ชนิดพันธุพืชตามที่
กําหนดไว%ใน GSPC)
4. จํานวนโครงการ
เสริมสร%างขีด
ความสามารถเกีย่ วกับ
อนุกรมวิธาน

ตัวชี้วัดประเทศไทย
3. จํานวนชนิดพันธุที่ถูก
คุกคามและอพยพย%ายถิ่น
ได%รับการคุ%มครองรวมทัง้
ชนิดพันธุที่มีการอพยพ
ย%ายถิ่น (อส./สผ.)
4. จํานวนโครงการ
เสริมสร%างขีด
ความสามารถเกีย่ วกับ
อนุกรมวิธาน

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
สิ่งแวดล%อมอื่น ๆ เช&น CMS, 2. เข%าร&วมการประชุมภายใต%
สผ.
โครงการพันธมิตรสําหรับการ
CITES, Ramsar
อนุรักษนกอพยพและการใช%
ประโยชนถิ่นที่อยู&อาศัยของนก
อพยพอย&างยัง่ ยืนในเส%นทางการ
บินเอเยตะวันออก –
ออสเตรเลีย
3. เข%าร&วมการประชุมเวที
สผ.
ระหว&างรัฐบาลว&าด%วยนโยบาย
วิทยาศาสตรด%านความ
หลากหลายทางชีวภาพและการ
บริการจากระบบนิเวศ
4. การจัดทําแผนจัดการปกปkอง
สผ.
คุ%มครองชนิดพันธุที่เสิ่ยงต&อการ
สูญพันธุในประเทศไทยที่มคี วาม
สอดคล%องกับกลไกการคุ%มครอง
ที่มีอยู&และกฎระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข%อง และเหมาะสมกับ
สถานการณป=จจุบัน
5. เข%าร&วมการประชุมภาคี
อส.
อส./1,500,000/
อนุสัญญาไซเตส (CITES
ครั้ง
Conference of Parties: CoP)
อส./550,000/ปz
6. เข%าร&วมการประชุม
อส.
คณะกรรมการบริหารอนุสัญญา
ไซเตส
กิจกรรมภายใต- ASPEN

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

1. ได%นําเสนอผลสําเร็จ/
ความก%าวหน%าในการ
ดําเนินงานของประเทศ
ไทยให%ที่ประชุมรับทราบ
เพื่อแสดงจุดยืนและ
ภาพลักษณที่ดีของ
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ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
อส./320,000/ปz
7. เข%าร&วมการประชุม
อส.
คณะกรรมการด%านสัตว
(Animal Committee: AC)
อส.
อส./50,000/ปz
8. เข%าร&วมการประชุมเจ%าหน%าที่
(กรมปwาไม%
อาวุโสด%านการไม% (ASEAN
เปaน Focal
Senior Officials on Forestry:
Point)
ASOF)
9. เข%าร&วมการประชุม
คณะทํางานอาเซียนด%าน
อนุสัญญาว&าด%วยการค%าระหว&าง
ประเทศซึง่ ชนิดสัตวปwาและพืช
ปwาที่ใกล%สูญพันธุและการบังคับ
ใช%กฎหมายเกี่ยวกับสัตวปwาและ
พืชปwา (ASEAN Working
Group on CITES and
Wildlife Enforcement:
AWG-CITES and WE)
10. เข%าร&วมการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด%านอาชญากรรมข%าม
ชาติ (ASEAN Ministerial
Meeting on Transnational
Crime: AMMTC)

อส.

อส./250,000/ปz

อส.

อส./50,000/ปz

(สํานักงาน
ตํารวจ
แห&งชาติเปaน
Focal
Point)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ประเทศในการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของความตกลง
ต&างๆ และเพื่อให%ประเทศ
ภาคีสมาชิกอื่นได%นําไป
เปaนตัวอย&างในสิง่ ที่เห็นว&า
เปaนประโยชนต&อไป
2. ได%รับทราบนโยบาย
มติ และสิ่งที่ประเทศไทย
ต%องดําเนินการ เพื่อให%
สามารถนํากลับมาปฏิบัติ
และรายงานผล ได%อย&าง
ถูกต%อง เหมาะสม
3. ได%แลกเปลี่ยนความรู%
ประสบการณ และ
แนวทางการปฏิบัติที่เปaน
เลิศ (Best practices)
รวมถึงได%แสวงหาความ
ร&วมมือในสิ่งที่ยงั คงเปaน
ป=ญหาและอุปสรรคต&อ
ประเทศไทย
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
11. เข%าร&วมการประชุม
เจ%าหน%าที่อาวุโสด%าน
อาชญากรรมข%ามชาติ (Senior
Officials Meeting on
Transnational Crime:
SOMTC)
12. เข%าร&วมการประชุม
คณะทํางานด%านการลักลอบค%า
สัตวปwาและพันธุพืชผิดกฎหมาย
ภายใต%เจ%าหน%าที่อาวุโสอาเซียน
ด%านอาชญากรรมข%ามชาติ
(Senior Official’s Meeting
on Transnational Crime
Working Group on Illicit
Trafficking of Wildlife and
Timber: SOMTC WG on
ITWT)
13. การเข%าร&วมประชุม
ASEAN Working Group on
Climate Change (AWG FCC)

หน6วยงาน
อส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
อส./50,000/ปz

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

(สํานักงาน
ตํารวจ
แห&งชาติเปaน
Focal
Point)

อส.
(สํานักงาน
ตํารวจ
แห&งชาติ
เปaน
Focal
Point)

ไม&ใช%งบประมาณ
เนื่องจากประเทศ
ไทยรับเปaน
เจ%าภาพจัดประชุม
ต&อเนื่องทุกปz โดย
ยังไม&มีมติที่
ประชุม
เปลี่ยนแปลง
สถานที่จัดประชุม
เปaนที่อื่น

อส.
(กรมปwาไม%
เปaน Focal
Point)
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2. จัดทําและดําเนินตาม
แผนปฏิบัติการอาเซียนว&า
ด%วยการอนุรักษชนิดพันธุ
รวมถึงการค%าและการบังคับ
ใช%กฎหมายสัตวปwาและพืช
ปwาร&วมกับคณะทํางาน
อาเซียนด%านอนุสัญญาว&า
ด%วยการค%าระหว&างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตวปwาและพืชปwาที่
ใกล%สูญพันธุและการบังคับ
ใช%กฎหมายเกี่ยวกับสัตวปwา
และพืชปwา (ASEAN
Working Group on CITES
and Wildlife
Enforcement: AWGCITES and WE),
เทคโนโลยีใหม&ที่มาจาก
โครงการร&วมมือเพื่อนําชนิด
พันธุกลับคืนสู&ถิ่นที่อยู&อาศัย

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
1. โครงการศูนยเนื้อเยื่อสัตวปwา
กลาง องคการสวนสัตว

หน6วยงาน
อสส.

2. โครงการศูนยวิจยั พันธุศาสตร
เพื่อการอนุรักษ องคการ
สวนสัตว

อสส.

3. โครงการอนุรักษและเพาะ
ขยายพันธุสัตวปwาหายาก

อสส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
อสส./1,000,000 - สร%างศูนยกลางการเก็บ
ถนอมเนื้อเยื่อ เซลล และ
ส&วนของซากสัตว ที่จะมี
ประโยชนในการอนุรักษ
ฟนฟูความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของสัตวปwา
อสส./800,000/ปz 1. จําแนกเพศสัตวปwา
ชนิดที่ไม&สามารถแยกได%
ตามลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาภายนอกซึ่งจะ
ประโยชนในการอนุรักษ
และฟนฟูความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของสัตวปwามี
ค&า
อสส./6,000,000/ สามารถเพาะขยายพันธุ
ปz
สัตวปwาหายากที่มี
ความสําคัญและมีคณ
ุ ค&า
ในการอนุรักษ และนํา
ทรัพยากรสัตวปwามาใช%
ประโยชนอย&างยัง่ ยืน
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ตัวชี้วัด

กิจกรรมภายใต- ASPEN
เดิม, แนวทางการอนุรักษ
ชนิดพันธุที่ใกล%สูญพันธุใน
ถิ่นที่อยู&อาศัยตามธรรมชาติ
(In-situ) และนอกถิ่นที่อยู&
อาศัย (Ex-situ), โครงการ
ความร&วมมือเพื่อคุ%มครอง
ชนิดพันธุข%ามแดนที่ใกล%สูญ
พันธุ และโครงการริเริ่ม
ระดับภูมิภาคในการอนุรักษ
ชนิดพันธุโดยสวนสัตวและ
ธนาคารพันธุกรรมหรือ
เครือข&ายของอาเซียน

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
4. โครงการศูนยนวัตกรรม
ทางการสืบพันธุสัตวปwา

หน6วยงาน
อสส.

4. โครงการศึกษาเส%นทางการ
บินอพยพของนกชายเลนจาก
เอเชียตะวันออก–ออสเตรเลีย
(East –Asian–Australasian
Flyway: EAAF)

อส.

5. โครงการ Improving
Biodiversity Conservation of
Wetlands and Migratory
Water birds in the ASEAN
Regionระยะที่ I และ II

สผ.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
อสส./1,300,000 เก็บรวบรวมเซลลสืบพันธุ
-1,500,000/ปz เซลลร&างกาย และสเต็ม
เซลลของสัตวปwาหายาก
ในรูปแบบแช&แข็งเพื่อ
นําไปใช%ขยายพันธุใน
อนาคต เปaนการคงไว%ซึ่ง
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
อส.
อนุรักษคุ%มครองชนิดพันธุ
1,398,000 บาท รวมถึงเครือข&ายความ
>>ปzงบประมาณ ร&วมมือทางวิชาการ มี
2563 ยังอยูใ& น
แนวทางร&วมกัน ในการ
ระหว&างขั้นตอน
อนุรักษถิ่นที่อยู&อาศัยสัตว
การพิจารณา
ใกล%สูญพันธุ ร&วมกันใน
โครงการฯ
การคุ%มครองพันธุอพยพที่
ใกล%สูญพันธุ
JAIF ผ&าน ACB/
งบประมาณ
สนับสนุน
ระยะที่ 1 จํานวน
1,056,734.78
เหรียญสหรัฐ
ระยะที่ 2 อยู&

1. ข%อมูลประชากรนกน้ํา
อพยพในพื้นที่
1.1 ปากแม&น้ํากระบี่
จังหวัดกระบี่
1.2 บ%านโคกขาม จังหวัด
สมุทรสาคร
1.3 ปากทะเล - แหลม
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
ระหว&างขอ
ผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ
1.4 ดอนหอยหลอด คลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม
2. แผนการดําเนินงาน
เครือข&ายนกอพยพของ
ประเทศไทยที่สามารถ
เชื่อมโยงกับเครือข&ายใน
ระดับภูมิภาคและ
เครือข&ายการอนุรักษนก
น้ําอพยพในเส%นทาง
การบรินเอเชียตะวันออก
- ออสเตรเลีย
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
6. การจัดตัง้ ชุดปฏิบัติการ
ปราบปรามการกระทําผิดด%าน
สัตวปwา (ชุดเหยีย่ วดง)

7. โครงการวิจัย การจัดสร%าง
ฐานข%อมูลรหัสพันธุกรรมตาม
แหล&งภูมิศาสตรของพืช ถิ่นเดียว
พืชหายาก และมีค&า
ใกล%สูญพันธุเพื่อการอนุรักษและ
ปกป=กพันธุกรรมของประเทศไทย

หน6วยงาน
อส.

อส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
อส.
สามารถ ปkองกันการ
1,200,000/ปz
ลักลอบค%าสัตวปwาทาง
อินเตอรเน็ตหรือทางสื่อ
ออนไลน (online)
ปkองกันการลักลอบค%า
สัตวปwาตามตลาดทั่วไป
และตามแนวชายแดน
และควบคุมกิจการ ด%าน
สัตวปwาที่ได%รับอนุญาต
เช&น การครอบครองการ
เพาะพันธุ การค%า
และกิจการสวนสัตว
สาธารณะ
410,000

ฐานข%อมูลเพื่อประเมิน
สถานภาพความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมในอนาคต
และเปaนแนวทางในการ
อนุรักษ และวางแผนการ
ขยายพันธุและปลูกฟนฟู
กลับคืนสู&ถิ่นได%ใกล%เคียงกับ
ธรรมชาติถิ่นเดิมมากที่สุด
รวมถึงเปaนฐานข%อมูลเพื่อ
ช&วยนักอนุกรมวิธานจําแนก
ไม%สกุลตะแบก
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ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
8. โครงการวิจัย ความ
อส.
อส./ 345,600
หลากหลายและโครงสร%างชุมชน
ของสัตวไม&มีกระดูกสันหลังหน%า
ดินในลําธารเขาหินปูนเพื่อการ
อนุรักษชนิดพันธุเฉพาะถิ่น

9. โครงการวิจัย การประเมิน
ศักยภาพแหล&งกระจายพันธุและ
สถานภาพความเสี่ยงต&อการสูญ
พันธุของไม%พะยูงในประเทศไทย

อส.

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ข%อมูลชนิดพันธุเฉพาะถิ่น
(Endermic species) ใน
พื้นที่ลําธารเขาหินปูนใน
พื้นที่อนุรักษ และ
สามารถนําข%อมูลสัตวไม&มี
กระดูกสันหลังหน%าดินใน
ระบบนิเวศลําธารมา
ประยุกตเปaนดัชนีชี้วัด
ความอุดมสมบูรณทาง
นิเวศของลําธารเขา
หินปูนซึ่งเปaนระบบนิเวศ
ที่เปราะบางได%
อส./ 377,639 ทราบแหล&งกระจายพันธุ
(ปz 2561 จํานวน ของไม%พะยูงใน ๔ กลุ&มปwา
212,639บาท/ปz ได%แก&
2562 จํานวน
๑) กลุ&มปwา
165,000)
ภูเขียว–น้ําหนาว
๒) กลุ&มปwา
ภูพาน–ภูสระดอกบัว
๓) กลุ&มปwาพนมดงรัก –
ผาแต%ม
๕) กลุ&มปwาดงพญาเย็น –
เขาใหญ&
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

10. โครงการวิจัย การประเมิน
การใช%ประโยชนและภาวะความ
เสี่ยงต&อการสูญพันธุของพืชปwามี
ค&า หายาก และใกล%สูญพันธุ ที่มี
การค%าและส&งออกของประเทศ
ไทย

อส.

270,000

ทราบสถานภาพการถูก
คุกคามของชนิดพรรณพืช
จากการใช%ประโยชนเพื่อ
การค%า และส&งออก และ
นําผลการศึกษามา
สังเคราะหและจัดทําคูม& ือ
ชนิดของพืชปwาที่มีการใช%
ประโยชนเพื่อการค%าใน
ประเทศไทย

11. โครงการวิจัย การฟนฟู
ประชากรกล%วยไม%ปwาฟkามุ&ยน%อย
(Vanda Coerulescens Griff)
ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการ
อนุรักษ

อส.

อส./ 395,000

บริหารจัดการพื้นที่ที่อยู&
อาศัยของชนิดพันธุที่ใกล%
สูญพันธุอย&างเหมาะสม
เนื่องจากผลการศึกษา
ดังกล&าวทําให%เข%าใจถึง
การดํารงชีวิตของกล%วยไม%
ที่เสี่ยงต&อการสูญพันธุใน
สภาพธรรมชาติ และ
นําไปใช%ในการจัดการเพื่อ
ฟนฟูประชากรให%คงอยู&
ต&อไปอย&างเหมาะสม ทั้ง
การอนุรักษนอกและใน
พื้นที่อนุรักษ
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ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
12. โครงการต&อยอดการอนุรักษ ม.มหิดล
ชะนีมงกุฏในประเทศไทย และ
ประเทศใกล%เคียงในระดับเขต
อนุรักษ ชุมชน และโรงเรียนโดย
เริ่มต%นจากเขตรักษาพันธุสัตวปwา
เขาสอยดาว

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
1. ขยายการอนุรักษไปสู&
เขตอนุรักษอื่น ๆ ในไทย
กัมพูชา และอาจรวมถึง
ลาว ด%วยการฝ’กเจ%าหน%าที่
ของพื้นที่อนุรักษที่อยู&ใน
ถิ่นกระจายตัวของชะนี
มงกุฎ ให%สามารถสํารวจ
ประชากรชะนีมงกุฎโดย
การฟ=งเสียง และนําข%อมูล
มาประยุกตเพื่อการ
อนุรักษ โดยเริ่มต%นจาก
ขสป.เขาสอยดาว
2. ขยายผลการร&วมมือ
ของชุมชนและพัฒนาสื่อ
การสอน กิจกรรมการ
เรียนรู%ของโรงเรียนรอบ
เขตอนุรักษโดยเริม่ ต%น
จาก ขสป.เขาสอยดาว

13. โครงการการประชุมระหว&าง
ประเทศเพื่อส&งเสริมศักยภาพ
ระบบการลาด ตระเวนเชิง
คุณภาพ (SMART Patrol
System) ในภูมิภาคอาเซียน

1. เกิดความร&วมมือ
ระหว&างประเทศ
ในการคุ%มครองพื้นที่
อนุรักษ และสัตวปwา
ภายใต%ระบบการ

งบปกติ อส./
1,400,000
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

14. โครงการจัดสร%างสวนรุกข
ชาติไทย – ลาว ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
15. โครงการจัดสร%างฐานข%อมูล
รหัสพันธุกรรมตามแหล&งภูมิศาสตร
ของพืชถิน่ เดียว พืชหายากและมี
ค&าใกล%สูญพันธุเพื่อการอนุรักษ
และปกป=กพันธุ กรรมของประเทศ

หน6วยงาน

อส.

อส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

อส./ 10,953,300
บาท
อส./ 470,000

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
(SMART Patrol
System)
2. มีเครือ ข&ายระหว&าง
ประเทศ
เพื่อพัฒนา การดํา เนินงาน
คุ%มครองพื้นที่อนุรักษ และ
สัตว ปwา ระหว&างประเทศ
ไทยและประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ:
จัดการประชุมระหวาง
ประเทศ
- จัดสร%างสวนรุกขชาติ
ไทย–ลาว
นําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมการปwาไม% และ
พันธุศาสตรใระดับ
ประเทศ และนานาชาติ
จัดพิมพรายงาน
ผลการวิจัยเปaนรูปเล&ม
ประชาสัมพันธเผยแพร&
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ผ&านทางสื่อกรมอุทยาน
แห&งชาติ สัตวปwา และ
พันธุพืชและทางเว็บไซต

3. แสวงหาความร&วมมือกับ
AWG-CITES and WE ในการ
จัดตั้งเครือข&ายการบังคับใช%
กฎหมายข%ามแดนเกี่ยวกับการ
ล&าและการละเมิดพันธุกรรม
สัตวปwาและพืชปwา

4. ติดตามสถานภาพชนิด
พันธุเฉพาะถิ่นที่ได%รบั
คัดเลือกในภูมิภาค โดยให%
ความสําคัญกับชนิดพันธุ
เฉพาะถิ่นของอาเซียนเปaน
ลําดับแรก

1. โครงการวิจัย การจัดสร%าง
ฐานข%อมูลรหัสพันธุกรรมตาม
แหล&งภูมิศาสตรของพืช ถิ่นเดียว
พืชหายาก และมีค&าใกล%สูญพันธุ
เพื่อการอนุรักษและปกป=ก
พันธุกรรมของประเทศไทย

อส.

410,000

ฐานข%อมูลเพื่อประเมิน
สถานภาพความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมในอนาคต
และเปaนแนวทางในการ
อนุรักษ และวางแผนการ
ขยายพันธุและปลูกฟนฟู
กลับคืนสู&ถิ่นได%ใกล%เคียงกับ
ธรรมชาติถิ่นเดิมมากที่สุด
รวมถึงเปaนฐานข%อมูลเพื่อ
ช&วยนักอนุกรมวิธานจําแนก
ไม%สกุลตะแบก

2. โครงการวิจัย ความ
หลากหลายและโครงสร%างชุมชน
ของสัตวไม&มีกระดูกสันหลังหน%า
ดินในลําธารเขาหินปูนเพื่อการ
อนุรักษชนิดพันธุเฉพาะถิ่น

อส.

345,600

ข%อมูลชนิดพันธุเฉพาะถิ่น
(Endermic species) ใน
พื้นที่ลําธารเขาหินปูนใน
พื้นที่อนุรักษ และ
สามารถนําข%อมูลสัตวไม&มี
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

3. โครงการรับฟ=งความเห็น จาก
ผู%มีส&วนได%ส&วนเสีย และ
ผู%เชี่ยวชาญ ในสมุนไพรที่สมควร
ประกาศคุม% ครอง 7 ชนิด

กรมการ
แพทย
แผนไทย
และ
การแพทย
ทางเลือก

กรมการแพทย
แผนไทยฯ/
617,800

4. โครงการศึกษาวิจัยสํารวจ
สายพันธุกัญชาไทย เพื่อการ
คุ%มครองและส&งเสริมการปลูก
ตามกฎหมายว&าด%วยการ
คุ%มครองและส&งเสริมภูมิปญ
= ญา
การแพทยแผนไทย สู&การต&อ
ยอดและใช%ประโยชนทาง
การแพทยแผนไทย พ.ศ. 2563

กรมการ
แพทย
แผนไทย
และ
การแพทย
ทางเลือก

กรมการแพทย
แผนไทยฯ/
1,500,000

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
กระดูกสันหลังหน%าดินใน
ระบบนิเวศลําธารมา
ประยุกตเปaนดัชนีชี้วัด
ความอุดมสมบูรณทาง
นิเวศของลําธารเขา
หินปูนซึ่งเปaนระบบนิเวศ
ที่เปราะบางได%
มีรายการสมุนไพรที่
สมควรประกาศให%เปaน
สมุนไพรที่จําเปaนต%อง
ประกาศคุ%มครอง
แนวทางปฏิบัติในกําหนด
ปริมาณการครอบครอง
การปลูกสมุนไพร ของ
สมุนไพร 7 ชนิด
กรมฯ มีข%อมูลสายพันธุ
กัญชาที่ใช%ในตํารับยาแผน
ไทยของหมอพื้นบ%าน
และข%อมูล ถิ่นกําเนิด
นิเวศวิทยาของสายพันธุ
กัญชาตามธรรมชาติ และ
รับฟ=งความคิดเห็นจากผู%มี
ส&วนเกี่ยวข%อง ผู%มีส&วนได%
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

5.การสํารวจและจัดทําระบบ
ฐานข%อมูลทรัพยากรพันธุพืช
(Baseline Data) ในระดับ
สากล

อ.ส.พ.

อ.ส.พ. อุดหนุน/
4,443,800

6.การศึกษาผสมเทียมช%าง (30
เชือก)

อ.อ.ป.

อ.อ.ป./716,400

7. การจัดทําฐานข%อมูล
ประชากรช%างไทย (1,500 เชือก)

อ.อ.ป.

อ.อ.ป./637,000

8. โครงการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยา
ลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

147,398.00
(2561)
90,965.03
(2562)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ส&วนเสีย หมอพื้นบ%าน
แพทยแผนไทย/แพทย
แผนไทยประยุกต นําไปสู&
ข%อเสนอเชิงนโยบาย การ
ปลดล็อคกัญชาจาก
รายการยาเสพติด
ฐานข%อมูลทรัพยากรพันธุ
พืช (Baseline Data) มี
ความครบถ%วนและมี
ความพร%อมในการรับรอง
การบริการระดับสากล
ช%างเลี้ยงของประเทศไทย
ได%รับการอนุรักษสายพันธุ
มีฐานข%อมูลช%างเลี้ยงใน
ประเทศไทยที่ครอบคลุม
ข%อมูลสุขภาพช%างทั่ว
ประเทศ
- ผู%เข%าร&วม 46 คน
- ความพึงพอใจของ
ผู%เข%าร&วมร%อยละ 95.67
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5. จัดตั้งเครือข&ายนัก
อนุกรมวิธาน

6. เสริมสร%างฐานข%อมูล
อาเซียนที่มีลักษณะเฉพาะ
สําหรับการจัดการสัตวปwา

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
1.สร%างเครือข&ายความร&วมมือใน อ.ส.พ.
อ.ส.พ. อุดหนุน/
การบริหาร จัดการทรัพยากร
1,572,000
พันธุพืช การอนุรักษวิจัย และ
สร%างองคความรู%ทงั ในและ
ต&างประเทศ

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
เครือข&ายความร&วมมือ
ด%านทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพื่อการปกป=ก
รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพควบคู&ไปกับ
การพัฒนาทางด%าน
เศรษฐกิจอย&างยัง่ ยืน
นําฐานข%อมูลมาใช%ในการ
บริหารจัดการด%านการ
อนุรักษสัตวปwา

1. การจัดทําฐานข%อมูลสัตวปwา
เมืองไทย
http://thaiwildlife.info

อส.

งบปกติของอส.

2. โครงการวิจัย การประเมิน
สถานภาพ ประชากร และการ
กระจายของงูหางแฮ&มกาญจน
(Cryptelytropskanburiensis)
ในประเทศไทย

อส.

อส./ 492,000

สามารถกําหนดแนวทาง
และแผนปฏิบัติการที่
เหมาะสมต&ออนุรักษและ
การจัดการงูหางแฮ&ม
กาญจน

3. โครงการวิจัย โครงสร%าง
ประชากร การเคลื่อนที่และการ
ฟนฟูถิ่นอาศัยของช%างปwา ใน

อส.

อส./ 353,000

ประชากรช%างปwาได%รับการ
จัดการที่ดี พื้นที่ปwา
ธรรมชาติได%รับการฟนฟู
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
พื้นที่กลุ&มปwาตะวันออก (ปwา
รอยต&อ 5 จังหวัด)

4. โครงการวิจัย สถานภาพ การ
กระจาย และประชากรของ
กระรอก (สกุล Callosciurus,
Tamiopsและ Menetes)ใน
ประเทศไทย
5. โครงการวิจัยโครงการสํารวจ
ความหลากชนิดของสัตวปwา
ภายหลังจากการฟนฟูสภาพปwา
ต%นน้ําเสื่อมสภาพ
กรณีศึกษา : เขตรักษาพันธุสัตว
ปwาภูหลวง จังหวัดเลย

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
และเพิ่มศักยภาพในการ
เปaนถิ่นอาศัยที่เหมาะสม
ต&อประชากรช%างปwาในปwา
อนุรักษในพื้นที่กลุ&มปwา
ตะวันออก

อส.

อส./ 365,000

ประชากรกระรอกได%รับ
การอนุรักษ ปกปkอง
คุ%มครอง ตามธรรมชาติ

อส.

อส./ 470,600

ฐานข%อมูลในศึกษาความ
หลากชนิดเกี่ยวกับสัตว
ปwา รวมไปถึงการนําไปใช%
ประโยชนประกอบ
การศึกษาสําหรับโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาใน
ท%องถิ่นหรือทําวิจัย
เพิ่มเติม
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7. ส&งเสริมการศึกษาและ
การสร%างความตระหนักแก&
สาธารณชนเกี่ยวกับการ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
6. โครงการระบบคลังข%อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย (Thailand
Biodiversity Information
Facility: TH-BIF)

7. โครงการ Cooperation
with BIOTEC, Thailand and
AnMicro Secretariat on
Establishment and
Maintenance of an ASEAN
Microbial Database (ASEAN
COST) (cross-cutting issue
ระหว&างเสา AEC กับ ASCC)
1. จัดกิจกรรมวันสัตวปwาและพืช
ปwาโลก (World Wildlife Day)
ในวันที่ 3 มีนาคม

หน6วยงาน
สผ.

BIOTEC,
ACB

อส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
ปz 2561 ได%
งบประมาณ 6ล%าน
บาท
ปz 2562 ได%
งบประมาณ
5,859,000 บาท
ปz 2563 อยู&
ระหว&างขอ
งบประมาณ

45,000 เหรียญ
สหรัฐ

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ระบบข%อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพที่
สมบูรณระดับประเทศ
เพื่อให%หน&วยงานที่
เกี่ยวข%องสามารถใช%ข%อมูล
ร&วมกันเพื่อการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการ และ
การดําเนินงานด%านความ
หลากหลายทางชีวภาพได%
อย&างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ฐานข%อมูลความ
หลากหลายของจุลินทรีย
ในภูมิภาคอาเซียน

หัวข%อหลัก (Theme)
ของการจัดงานและ
รณรงคประชาสัมพันธ คือ
“Big cats: Predators
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อนุรักษพันธุสัตว (CEPA)

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
under Threat – แมว
ใหญ&: ผู%ล&าที่ถูกคุกคาม”
มีวัตถุประสงคเพื่อมุง& เน%น
การเสริมสร%างความ
ตระหนักรู%ถึงคุณค&าและ
ความสําคัญของสัตวปwา
กลุ&มแมวใหญ&และภัย
คุกคามต&างๆ ที่ส&งผล
กระทบต&อความอยูร& อด
ของชนิดพันธุเหล&านั้น
รวมถึงแรกเปลี่ยนแนวคิด
ความเห็นและ
ประสบการณระหว&าง
ผู%ร&วมงานที่เกี่ยวข%องกับ
การดําเนินการเกี่ยวกับ
เสือโคร&งในประเทศไทย
การอนุรักษและฟนฟู
ประชากรเสือโคร&งใน
ธรรมชาติ และการจัดการ
เสือโคร&งในประเทศไทย
การอนุรักษและฟนฟู
ประชากรเสือโคร&งใน
ธรรมชาติและการจัดการ
เสือโคร&งในกรง-เลี้ยง
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

1. โครงการวิจัย โครงการสํารวจ
ความหลากชนิดของสัตวปwา
ภายหลังจากการฟนฟูสภาพปwา
ต%นน้ําเสื่อมสภาพกรณีศึกษา :
เขตรักษาพันธุสัตวปwา
ภูหลวง จังหวัดเลย

(c) ชนิดพันธุต6างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species: IAS)
ตัวชี้วัด ASEAN
5. ปรับปรุงการจัดการ
1.ดําเนินการเสริมสร%าง
ชนิดพันธุต&างถิ่นที่รุกราน ศักยภาพและกิจกรรมการ
6. ทะเบียนรายชื่อ IAS
แบ&งป=นข%อมูล
ต&อประเทศและรูปแบบ
การแนะนํา
2. จัดตั้งเครือข&ายอาเซียน 1. โครงการวิจัยพืชต&างถิ่นใน
ด%านอนุกรมวิธานและชนิด พื้นที่อนุรักษ
ตัวชี้วัดประเทศไทย
พันธุต&างถิ่นที่รุกราน
5. การปรับปรุงมาตรการ
การปkองกัน ควบคุม และ

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

อส.

461,000

อส.

อส./450,000

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
รวมถึงการบังคับใช%
กฎหมาย
ฐานข%อมูลในศึกษาความ
หลากชนิดเกี่ยวกับสัตว
ปwา รวมไปถึงการนําไปใช%
ประโยชนประกอบ
การศึกษาสําหรับโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาใน
ท%องถิ่นหรือทําวิจัย
เพิ่มเติม

ได%ข%อมูลของพรรณพืช
ต&างถิ่นที่รุกรานเข%าไป
ในพื้นที่ปwาอนุรักษ
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กําจัดชนิดพันธุต&างถิ่นที่ 3. ควบคุมการบุกรุกของ
รุกราน และทะเบียนชนิด ชนิดพันธุต&างถิ่นภายใน
พันธุต&างถิ่นที่ควรปkองกัน ภูมิภาค
ควบคุม และกําจัดของ
ประเทศไทย (สผ.)
6. เกณฑการจําแนกชนิด
พันธุต&างถิ่นที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงและ
แนวทางควบคุมหรือกําจัด
ชนิดพันธุต&างถิ่นเหล&านั้น
(สผ.)

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
1. กิจกรรมการปรับปรุง
สผ.
ทะเบียนรายการชนิดพันธุต&าง
ถิ่นที่ควรควบคุม ปkองกัน และ
กําจัดของประเทศไทย ภายใต%
โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก
การจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว&า
ด%วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ดําเนินงานใน
ปzงบประมาณ 2558 เสนอขอ
ความเห็นชอบจาก ครม. ปz พ.ศ.
2561
2. กิจกรรมการจัดจัดทํา (ร&าง)
แผนการจัดการชนิดพันธุต&างถิ่น
ที่มีลําดับความสําคัญสูงของ
ประเทศไทย ซึ่งมีการจัดทํา
เกณฑการจําแนกชนิดพันธุต&างที่
มีลําดับความสําคัญสูงและ
แนวทางควบคุมหรือกําจัดชนิด
พันธุต&างถิ่นเหล&านั้น ภายใต%
โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก
การจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว&า
ด%วยความหลากหลายทาง

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
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ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
ชีวภาพ ดําเนินงานใน
ปzงบประมาณ 2560 เสนอขอ
ความเห็นชอบจาก ครม. ปz พ.ศ.
2561
2. โครงการเฝkาระวังสัตวน้ําต&าง
ถิ่น

กรม
ประมง

กรมประมง/
465,000

3. การออกกฎหมายเพื่อปkองกัน
การรุกรานของสัตวน้ําต&างถิ่น

กรม
ประมง

ไม&มงี บประมาณ

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

- สามารถติดตามการ
แพร&กระจายของสัตวน้ํา
ต&างถิ่นในประเทศไทย
- สามารถประเมินภาวะ
คุกคามของสัตวน้ําต&างถิ่น
ที่รุกราน
- จัดทําบัญชีแนบท%าย
ประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ กําหนดชนิด
สัตวน้ําที่ห%ามนําเข%า
ส&งออก นําผ&าน
เพาะเลี้ยงหรือมีไว%ใน
ครอบครอง ตามมาตรา
65 ในพระราช
กําหนดการประมง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2560
- ปรับปรุง กฎกระทรวง
เกษตรและสหกรณการ

58

ตัวชี้วัด

กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

4. โครงการวิจัยเพื่อแก%ไขป=ญหา
การแพร&ระบาดของปลาหมอสี
คางดํา

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

กรม
ประมง

(d) การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด ASEAN
7. นําเอาข%อควรพิจารณา 1. ดําเนินการกรณีศึกษา
1. โครงการวิจัย ความ
อส.
เกี่ยวกับความหลากหลาย เกี่ยวกับการบูรณาการความ หลากหลายของเชื้อราทําลาย
ทางชีวภาพไปบูรณาการ หลากหลายทางชีวภาพใน
แมลงและเห็ดปwาในพื้นที่ปwา
ให%เข%ากับนโยบายแผนงาน พื้นที่การพลิต
อนุรักษในภาคตะวันออกและ
และโครงการด%านต&างๆ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
และโครงการพัฒนาต&างๆ
ประเทศไทย
8. กรณีศึกษาธุรกิจและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
9. แนวทางเชื่อมโยงธุรกิจ
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ขออนุญาตและการ
อนุญาตให%นําเข%า ส&งออก
นําผ&าน เพาะเลี้ยงหรือมี
ไว%ในครอบครองซึง่ สัตว
น้ําบางชนิด พ.ศ. ......

กรมประมง/
5,875,110

- มีโครงการวิจัยเพื่อ
แก%ป=ญหาการแพร&ระบาด
ของปลาหมอสีคางดํา

170,000

1. บัญชีรายชื่อชนิดของรา
ทําลายแมลงและเห็ดปwาใน
พื้นที่ศึกษา
2. ฐานข%อมูลและตัวอย&าง
ของราทําลายแมลงและเห็ด
ปwาที่ถูกจัดเก็บ
3. สายพันธุราทําลายแมลง
และเห็ดปwา (in vitro
culture)
4. เอกสารเผยแพร&ความรู%
ราทําลายแมลงและเห็ดปwา
5. พัฒนาบุคลากรของกรม
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10. ความร&วมมือกับภาค
ธุรกิจ (สอดคล%องกับ CBD
GlobalPartnership on
Business และ
Biodiversity)
11. ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเปaนกระแสหลัก
ตัวชี้วัดประเทศไทย
7. นําเอาข%อควรพิจารณา
เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพไปบูรณาการ
ให%เข%ากับนโยบายแผนงาน
และโครงการด%านต&างๆ
และโครงการพัฒนาต&างๆ
8. กรณีศึกษาการบูรณา
การความหลากหลายทาง
ชีวภาพเข%าสู&ภาคธุรกิจ
(สผ.)

กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ฯ ให%มีความรู%เพิ่มเติมใน
งานอนุกรมวิธานของรา
ทําลายแมลง จากการ
ร&วมงานวิจัยกับ BIOTEC

2. บูรณาการความ
หลากหลายทางชีวภาพกับ
การปกปkองสิ่งแวดล%อม
3. จัดทําแนวทางสําหรับการ
ชดเชยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
4. ทําเอกสารแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดและ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
5.จัดทําแนวทางเพื่อ
สนับสนุนการริเริ่มการ
ดําเนินงานภาคธุรกิจและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
6. ส&งเสริมการเปaนหุ%นส&วน
เชิงยุทธศาสตรในธุรกิจและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับประเทศ
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

และระดับภูมิภาค

7. เพิ่มความตระหนักแก&
ประชาชนและสื่อสาร
เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหว&างความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

1. โครงการวิจัย ผลกระทบของ
การปลูกยางพาราบนพื้นที่ต%นน้ํา
ต&อคุณสมบัตดิ ินและการกักเก็บ
คารบอน

อส.

อส./ 518,800

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบ
ของการปลูกยางพาราบน
พื้นที่ต%นน้ํา จึงเกิดการ
ยอมรับและร&วมมือในการ
จัดการสวนยางพาราบน
พื้นที่ต%นน้ําอย&าง
เหมาะสม

2. โครงการวิจัย การศึกษามวล
ชีวภาพเหนือพื้นดิน เพื่อ
ประเมินการกักเก็บคารบอนใน
พื้นที่ปwาพรุ เขตห%ามล&าสัตวปwา
ทุ&งทะเล จังหวัดกระบี่

อส.

อส./ 700,000

บริการความรู% ความ
เข%าใจแก&บุคคลทั่วไป ทัง้
ภายในหน&วยงานและ
ภายนอกหน&วยงาน ให%
ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีผลต&อ
ตนเองและสังคมใน
ภาพรวม
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8. ให%ความสําคัญต&อการ
สนับสนุนและการมีส&วนร&วม
ของประชาชนในโครงการ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
3. โครงการวิจัย ลักษณะทาง
สังคมพืชและการประเมิน
คารบอนเหนือพื้นดินในอุทยาน
แห&งชาติผาแต%ม จังหวัด
อุบลราชธานี

1. โครงการวิจัย การศึกษาความ
ทรุดโทรมและการฟนฟูไม%ยาง
นาธรรมชาติในพื้นที่วนอุทยาน
นครไชยบวร

หน6วยงาน
อส.

อส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
อส./ 874,000 1. เกิดข%อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับลักษณะ
โครงสร%างของสังคมพืชใน
พื้นที่ปwาของอุทยาน
แห&งชาติผาแต%ม
2. ได%ข%อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับปริมาณคารบอน
เหนือพื้นดินในมวล
ชีวภาพในพื้นที่ปwาอุทยาน
แห&งชาติผาแต%ม
3. ทําให%ได%ข%อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับปริมาณคารบอน
ในซากพืชและคารบอนใน
ไม%ตายในพื้นที่ปwาของ
อุทยานแห&งชาติผาแต%ม
193,000
ทราบถึงสาเหตุความทรุด
โทรมของไม%ยางนาและ
แนวทางการแก%ไข และ
สามารถนําองคความรู%ที่
ได%พฒ
ั นาเทคนิคฟนฟูให%
ไม%ยางนามีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น ทําให%เปaน
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9. ดําเนินการร&วมกับชุมชน
ท%องถิ่นในการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อให%การปกปkอง
ดีขึ้นและสนับสนุนการ
ดํารงชีวิต

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

1. ชุดโครงการวิจัย บทบาทของ
ชุมชนในการมีส&วนร&วมเกี่ยวกับ
การจัดการพื้นที่ต%นน้ํา
1.1 โครงการวิจัย การศึกษา
ศักยภาพของพื้นที่ต%นน้ําโดย
ชุมชนมีส&วนร&วม
1.2 โครงการวิจัย การค%นหา
รูปแบบของการใช%ที่ดินที่
เหมาะสมกับพื้นที่ต%นน้ําด%วยการ
ประยุกตใช%Linear
programming โดยชุมชนมีส&วน
ร&วม

หน6วยงาน

อส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

อส./ 633,700

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
สถานที่พักผ&อนหย&อนใจ
แหล&งเรียนรู%ของนักเรียน
นักศึกษาในพื้นที่ แหล&ง
อาหารและยา โดยอาศัย
เก็บเห็ด และพืชสมุนไพร
ตลอดจนเปaนแหล&ง
อนุรักษพันธุกรรมของไม%
ยางที่เปaนแหล&งสุดท%าย
ของพื้นที่จังหวัดพิจติ ร
ชุมชนที่ใช%พื้นที่ทําการ
เกษตรกรรมบนพื้นที่ต%นน้ํา
มีความรู%ความเข%าใจ และได%
รูปแบบการใช%ประโยชน
ที่ดินในพื้นที่ต%นน้ําที่
เหมาะสม ทั้งทางด%าน
เศรษฐกิจสังคม ไม&ทําลาย
สิ่งแวดล%อม และไม&เสี่ยงต&อ
การเกิดภัยพิบัติ ในขณะที่
ชุมชนที่อาศัยอยู&พื้นที่
ตอนท%ายของต%นน้ําไม&ได%รับ
ผลกระทบ พื้นที่ต%นน้ําได%รับ
การพัฒนาให%มีความ
สมบูรณ และทํางานตาม
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
หน%าที่ได%อย&างยั่งยืน

2. โครงการวิจัย การประยุกตใช%
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด%วย
เทคนิคการวิเคราะหพื้นผิวภูมิ
ประเทศ เพื่อประเมินการ
สูญเสียดินของปwาต%นน้าํ
เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันโดย
ชุมชนมีส&วนร&วม

อส.

อส./ 431,000

เกษตรกรรับรู% เข%าใจ และ
ตระหนักในเรื่องของ
ผลกระทบทางด%าน
สิ่งแวดล%อม จากการการ
ชะล%างพังทลายของดิน
ร&วมกันวางแผนปkองกัน
การชะล%างพังทลายของดิน
อย&างมีประสิทธิภาพ

3. โครงการวิจัย ผลกระทบของ
การปลูกยางพาราบนพื้นที่ต%นน้ํา
ต&อคุณสมบัตดิ ินและการกักเก็บ
คารบอน

อส.

อส./ 518,800

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบ
ของการปลูกยางพาราบน
พื้นที่ต%นน้ํา จึงเกิดการ
ยอมรับและร&วมมือใน
การจัดการสวนยางพารา
บนพื้นที่ต%นน้ําอย&าง
เหมาะสม

4. ชุดโครงการวิจัย การสร%างปwา
เพื่อฟนฟูระบบนิเวศและสร%าง
ความมั่นคงทางอาหารแก&ชุมชน

อส.

อส./ 1,995,000

สร%างความเข%าใจระหว&างรัฐ
และชุมชนในการรับรู%
ผลกระทบจากการ
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ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
ในพื้นที่ปwาที่เสื่อมสภาพ
4.1 โครงการวิจัย รูปแบบการ
ฟนฟูปwาอนุรักษเสื่อมสภาพเพื่อ
สร%างระบบนิเวศและความมั่นคง
ทางอาหารอย&างยั่งยืน
4.2 โครงการวิจัย การ
คัดเลือกสายพันธุเห็ดเอคโตไม
คอรไรซ&าเพื่อการฟนฟูปwา
เสื่อมสภาพและเปaนแหล&ง
อาหารของชุมชน
4.3 โครงการวิจัย ความ
หลากหลายของแมลงที่มี
ประโยชนภายหลังการฟนฟู
พื้นที่ปwาอนุรักษที่เสื่อมสภาพ
และการใช%ประโยชนของชุมชน

5. ชุดโครงการวิจัย รูปแบบของ
การจัดการปwาต%นน้ําเสื่อมสภาพ
บนพื้นที่สูงชันเพื่อการพัฒนา
อย&างยัง่ ยืนโดยชุมชนมีส&วนร&วม
บริเวณอุทยานแห&งชาติศรีน&าน
จังหวัดน&าน

อส.

อส./ 2,652,300

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปwา
ชุมชนรอบปwาอนุรักษ
ร&วมกันฟนฟูสภาพปwาเสื่อม
โทรมในพื้นที่ตัวอย&าง เพื่อ
เปaนพื้นที่นําร&องในการ
บริหารจัดการร&วมกันโดย
ชุมชน สร%างศักยภาพให%
เยาวชนมีจิตสํานึกร&วมกัน
อนุรักษทรัพยากรปwาไม% นํา
องคความรู%ด%านการอนุรักษ
ทรัพยากรปwาไม%และสัตวปwา
ที่มีอยู& มาประยุกตสําหรับ
การฟนฟูพื้นที่ปwาอนุรักษ
เสื่อมโทรม (เขาหัวโล%น) ให%
มีสภาพสิ่งแวดล%อมทาง
กายภาพและชีวภาพที่ดีขึ้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ชุมชนได%ทราบผลข%อมูล
เชิงประจักษของดินและ
น้ําในแต&ละรูปแบบจากการ
ใช%ประโยชนที่ดินในพื้นที่
ต%นน้ําที่สูงชัน และร&วม
กําหนดแบบแผน
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ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
5.1 โครงการวิจัยผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล%อมจากการใช%
ประโยชนที่ดินปwาต%นน้ําบนพื้นที่
สูงชัน บริเวณอุทยานแห&งชาติ
ศรีน&าน จังหวัดน&าน
5.2 โครงการวิจัยลักษณะทาง
อุทกวิทยาและปริมาณตะกอน
ของพื้นที่ต%นน้ําภายหลังการ
ฟนฟูปwาต%นน้ําเสื่อมสภาพบน
พื้นที่สูงชันโดยชุมชนมีส&วนร&วม
บริเวณอุทยานแห&งชาติศรีน&าน
จังหวัดน&าน
5.3 โครงการวิจัยการใช%
ประโยชนที่ดินและสารเคมี
ทางการเกษตรต&อคุณภาพน้ําใน
ปwาต%นน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง
ชันโดยชุมชนมีส&วนร&วม
5.4 โครงการวิจัยคุณภาพชีวิต
ของชุมชนหลังการพัฒนาพื้นที่
ปwาต%นน้ําบนพื้นที่สูงชัน บริเวณ
อุทยานแห&งชาติศรีน&าน จังหวัด
น&าน

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
การใช%ประโยชนที่ดินบน
พื้นที่สูงได%อย&างเหมาะสม
ลุ&มน้ําย&อยลุ&มน้ําปz
ตอนกลาง ลุ&มน้ําสาขา
ลุ&มแม&น้ําน&าน ส&วนที่ 3
ลุ&มน้ําหลัก ลุ&มแม&น้ําน&าน
บริเวณอุทยานแห&งชาติ
ศรีน&าน จ.น&านได%รับการ
ฟนฟูพื้นที่ต%นน้ําที่
เสื่อมสภาพให%มีความอุดม
สมบูรณระบบนิเวศปwาไม%
สามารถให%นา้ํ ที่มีปริมาณ
พอเพียง คุณภาพดี มี
ระยะเวลาการไหลอย&าง
สม่ําเสมอ
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ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
6. ชุดโครงการวิจัย ผลการฟนฟู
อส.
อส./ 2,144,500
ปwาต%นน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง
ชันโดยชุมชนมีส&วนร&วมจังหวัด
เชียงใหม&
6.1 โครงการวิจัยคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม ภายหลัง
การฟนฟูพื้นที่ปwาต%นน้ํา
เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน
รูปแบบต&างๆ โดยชุมชนมีส&วน
ร&วม จังหวัดเชียงใหม&
6.2 โครงการวิจัย
องคประกอบในระบบนิเวศต%น
น้ําบางประการภายหลังการ
ฟนฟูพื้นที่ปwาต%นน้ําเสื่อมสภาพ
บนพื้นที่สูงชันจังหวัดเชียงใหม&
6.3 โครงการวิจัยการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางอุต-ุ
อุทกวิทยาภายหลังการฟนฟู
พื้นที่ปwาต%นน้ําเสื่อมสภาพบน
พื้นที่สูงชัน จังหวัดเชียงใหม&

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ทราบผลการฟนฟูสภาพ
ปwาต%นน้ําที่เสื่อมสภาพบน
พื้นที่สูงชันในด%าน
เศรษฐกิจและสังคม ด%าน
นิเวศวิทยา และด%านอุต-ุ
อุทก สามารถใช%เปaน
ข%อมูลสําหรับสร%างความ
เข%าใจและความตระหนัก
ถึงประโยชนของการฟนฟู
ปwาต%นน้ําเสื่อมสภาพ
ให%แก&ทุกภาคส&วน ทั้ง
ประชาชน องคกรเอกชน
องคกรของรัฐ และเปaน
ฐานข%อมูลสําหรับใช%เปaน
แนวทางที่เหมาะสมใน
การฟนฟูพื้นที่ปwาต%นน้ําที่
น้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง
ชัน และเกิดการมีส&วน
ร&วมของชุมชน และ
สามารถลดความขัดแย%ง
ในการใช%ประโยชนที่ดิน
ระหว&างรัฐและชุมชนได%
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(e) การฟGHนฟูระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด ASEAN
12. จํานวนร%อยละของ
ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรงที่

1. ทําแผนที่ระดับภูมิภาค
ของระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
7. ชุดโครงการวิจัย ผลการฟนฟู
อส.
อส./ 1,858,200
ปwาต%นน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง
ชันทางด%านชีวภาพและสังคม
โดยชุมชนมีส&วนร&วม
7.1 โครงการวิจัย ยุทธศาสตร
ทรัพยากรปwาไม%โดยชุมชนใน
พื้นที่ปwาต%นน้ําเสื่อมสภาพบน
พื้นที่สูงชัน
7.2 โครงการวิจัย การเข%ามา
ใช%ประโยชนของสัตวปwาในพื้นที่
ปwาต%นน้ําเสื่อมสภาพบนที่สูงชัน
ในพื้นที่อนุรักษจังหวัดเชียงใหม&
7.3 โครงการวิจัย ความหลาก
ชนิดของผีเสื้อกลางวันและเห็ด
บริเวณพื้นที่ปwาต%นน้ํา
เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
1. ได%แผนยุทธศาสตร
ทรัพยากรปwาไม%โดยชุมชน
อย&างมีส&วนร&วมในการใช%
ประโยชนทรัพยากรปwาไม%
2. ทําให%ทราบป=จจัยและ
ความหลากหลายของ
ชนิดพันธุสัตวปwาของพื้นที่
ที่ได%รับการฟนฟูสภาพปwา
3. ทําให%ทราบป=จจัยและ
ความหลากชนิดของผีเสื้อ
กลางวันและเห็ดราขนาด
ใหญ&ในพื้นที่ที่ได%รับการ
ฟนฟูสภาพปwา
4. เปaนตัวชี้วัดถึงระดับ
ความสําเร็จของโครงการ
ความสําเร็จของสภาพปwา
ต%นน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่
สูงชันภายหลังการฟนฟู
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กิจกรรมภายใต- ASPEN
2. ดําเนินโครงการนําร&อง
เกี่ยวกับการฟนฟูระบบ
นิเวศ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
1. ปลูกฟนฟูพื้นที่ปwาอนุรักษที่
เสื่อมโทรมดําเนินการปลูกฟนฟู
พื้นที่อนุรักษที่เสื่อมโทรม ทั่ว
ประเทศ จํานวน 1,361,112 ไร&

หน6วยงาน
อส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
อส./
1. พื้นที่ปwาอนุรักษที่ได%รับ
5,319,.126,8 00 การฟนฟูจนมีลักษณะ
ทางนิเวศวิทยาใกล%เคียง
กับปwาธรรมชาติ สามารถ
กักเก็บน้ําไว%ในดิน สร%าง
ความชุ&มชื้นและยืดอายุ
การไหลของน้ําในลําธาร
ให%มรี ะยะเวลาการไหล
ตลอดปz ช&วยลดความ
รุนแรงจากการเกิดน้ําปwา
ไหลหลากและการ
ชะล%างพังทลายของดิน
และเมื่อระบบนิเวศปwาไม%
ฟนฟูกลับคืนสู&อุดม
สมบูรณ จะมีศักยภาพ
การกักเก็บน้ําในดินโดย
เฉลี่ยไร&ละ 687.4
ลูกบาศกเมตรต&อปz
(ขึ้นอยู&กับชนิดของสังคม
พืชเดิม ก&อนมีการปลูก
ฟนฟูสภาพปwา)
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ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
หน6วยงาน
หน6วยงาน
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
2. การฟนฟูประชากรสัตวปwา
อส.
อส./83,861,900/ 1. สร%างจิตสํานึกและการ
เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ
มีส&วนร&วมของทุกภาค
ปz
มีการดําเนินการปล&อยสัตวปwา
ส&วนในการอนุรักษและ
คืนสู&ธรรมชาติ ภายใต%กิจกรรม
ฟนฟูทรัพยากรปwาไม%
เพาะพันธุและปล&อยสัตวปwาคืนสู&
2. มีการฟนฟูสัตวปwาใน
ธรรมชาติ“โครงการส&งสัตวปwา
ถิ่นกําเนิดเดิมอย&างเปaน
คืนวนา เพื่อปwาสมบูรณ” และ
รูปธรรม
เปaนสัตวปwาหายากใกล%สูญพันธุ
ถึง 22 ชนิด ดังนี้ เลียงผา กวาง
ผา เก%งหม%อ เนื้อทราย กวางปwา
วัวแดง ละอง, ละมั่ง (พันธุไทย)
ละอง, ละมั่ง (พันธุพม&า) กระจง
ควาย เสือไฟ ชะนีมือขาว นก
กระเรียน นกยูง นกหว%า นก
ตะกรุม นกตะกราม นกกระสา
คอดํา นกกุลาดํา ไก&ฟkาหางลาย
ขวาง ไก&ฟkาหน%าเขียว ไก&จุก และ
เปaดก&า โดยได%ทําการปล&อยสัตว
ปwาคืนสู&ธรรมชาติ ในพื้นที่ปwา
อนุรักษ 55 แห&ง ได%แก& เขต
รักษาพันธุสัตวปwา 25 แห&ง เขต
ห%ามล&าสัตวปwา 4 แห&ง อุทยาน
แห&งชาติ 15 แห&ง พื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
พื้นที่อื่น 11 แห&ง

3. โครงการ Maximizing
Carbon Sink Capacity and
Conserving Biodiversity
through Sustainable
Conservation, Restoration
and Management of Peatswamp Ecosystems
(f) สุขภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด ASEAN
13. การรวบรวมแบบ
1. ส&งเสริม ความตระหนัก กิจกรรมงานปkองกันและควบคุม
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพ และทบทวนเอกสารทาง
โรคอุบัตใิ หม&ในสัตวธรรมชาติ
และความหลากหลายทาง วิชาการเกี่ยวกับความ
1.ตรวจค%นหาโรคอุบัตใิ หม&ในนก
ชีวภาพ
หลากหลายทางชีวภาพที่
ธรรมชาติ 2,110 ตัวอย&าง เฝkา
เชื่อมโยงกับสุขภาพ
ระวังไข%หวัดใหญ&ในนกอพยพ
ตัวชี้วัดประเทศไทย
2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยน เฝkาระวังไข%หวัดใหญ&ในสัตวปzก
10. การรวบรวมแบบ
ผู%เชี่ยวชาญ
ในกรงเลี้ยงของกรมอุทยาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

สผ./
UNDP

อส.

อส./30,000,000
/ปz

ระบบเฝkาระวังปkองกันโรค
จากสัตวปwาสู&คน
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ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพ
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

กิจกรรมภายใต- ASPEN

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
แห&งชาติ สัตวปwา และพันธุพืช
2. การศึกษาวิจัยและการ
ติดตามด%านระบาดวิทยาและ
โรคอุบัตใิ หม&ในสัตวธรรมชาติ
จํานวน 10 โครงการ สัตวปwาที่
ทําการศึกษาวิจัย ได%แก& นก
อพยพ
นกน้ํา ค%างคาว ค%างคาวแม&ไก&
การตรวจหาโรคอุบัตใิ หม&ที่
สําคัญ และการเฝkาระวังโรคติด
เชื้อจากลิงสู&คน ได%แก& ไวรัสเฮอร
ปzส บี (Herpes B virus),
ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B
virus), Rabies virus,เชื้อวัณ
โรค (Tuberculosis)
เชื้อไวรัสไซเมีย่ นโฟมี่
(Simain foamy virus : SFV),
ไวรัสอีโบลา (Ebola),
การเฝkาระวังโรคไข%หวัดใหญ&ใน
นกอพยพ การเกิดเชื้อราไคทริด
ในสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก การ
สํารวจเฝkาระวังเชื้อดื้อยาในสัตว
ปwา
3. การเผยแพร&ความรู%เกี่ยวกับ

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
การปkองกันและควบคุมโรคอุบัติ
ใหม&ในสัตวธรรมชาติ

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

แผนงาน 2: ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
ตัวชี้วัด ASEAN
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
14. การรวบรวมแบบ
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
เมืองภูมิภาคอาเซียน
15. แนวทางเกี่ยวกับ
2. จัดศึกษาดูงาน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเมือง
16.จํานวนเมืองที่ตระหนัก
ถึงดัชนีของสิงคโปรใน
เรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเมือง
ตัวชี้วัดประเทศไทย
11. แบบปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเมือง/ชุมชน
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

กิจกรรมภายใต- ASPEN

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

แผนงาน 3: ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเกษตร
ตัวชี้วัด ASEAN
17. โครงการนําร&อง
เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในภาคเกษตร
18.แนวทางการปฎิบัติ
แบบปฏิบัติที่ดีทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และความมั่นคงด%าน
อาหาร
ตัวชี้วัดประเทศไทย
14. โครงการนําร&อง
เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพเกษตร
15. แบบปฏิบัติในการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความ
มั่นคงด%านอาหาร

1. รวบรวมประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข%องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ
เกษตร เช&น ธนาคาร
พันธุกรรม, ความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ผู%
ผสมเกสร และจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อความมั่นคง
ทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพและอาหาร (ไทย)

1. พิพิธภัณฑสัตวน้ําจืดเพื่อการ
อ%างอิงและฐานข%อมูลชนิดพันธุ
สัตวน้ํา

กรม
ประมง

กรมประมง/
200,000

ได%ฐานข%อมูลอย&างอ%างอิง
ชนิดพันธุสัตวน้ํา

2. ธนาคาร DNA เพื่อการอ%างอิง
ชนิดพันธุสัตวน้ํา

กรม
ประมง

กรมประมง/
250,000

-ได%ฐานข%อมูลสาร
พันธุกรรมของสัตวน้ํา

3. โครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา
หายากใกล%สูญพันธุ

กรม
ประมง

กรมประมง/
3,472,000

- สัตวน้ําหายาก ใกล%สูญ
พันธุ ได%รับการอนุรักษ

4. ร&วมจัดทําแผนบูรณาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

กรม
ประมง

ไม&มงี บประมาณ

- มีการบูรณาการ
หน&วยงานจัดทําแผน
ภายในกรม จํานวน 1
แผนบูรณาการ

74

ตัวชี้วัด

กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
5. โครงการตามรอย
พระราชดําริเพื่ออนุรักษและ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใช%
ประโยชนจากพันธุกรรมพืช
6. โครงการตามรอย
พระราชดําริเพื่ออนุรักษและ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใช%
ประโยชนจากพันธุกรรมพืช

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
มหาวิทยา
งบประมาณปz - ผู%เข%าร&วม 30 คน
ลัย
พ.ศ. 2562 - ความพึงพอใจของ
เทคโนโลยี
2563/
ผู%เข%าร&วม
ราชมงคล
400,000 บาท
ร%อยละ 92.23
พระนคร
มหาวิทยา
งบประมาณปz - ผู%เข%าร&วม 30 คน
ลัย
พ.ศ. 2562 - ความพึงพอใจของ
เทคโนโลยี
2563/140,000
ผู%เข%าร&วม
ราชมงคล
บาท
ร%อยละ 92.23
พระนคร
สถานที่จัด : คณะ
เทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร และศึกษาดูงาน
ณ อุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติ
หมู&บ%านไทย ตลาดสุขใจ
อุทยานแมลงเฉลิมพระ
เกียรติฯ ตลาดน้ําลํา
พญา สวนกล%วยไม&แอร
ออคิดส&แล็ป และ
แหล&งแปรรูปผลิตภัณฑ
เขตพื้นที่ จังหวัด
นครปฐม
หน6วยงาน
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

แผนงาน 4: การเข-าถึงและแบ6งปMนผลประโยชน
ตัวชี้วัด ASEAN
19. ประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศมีความ
พร%อมในเรื่องนโยบายและ
มาตรการทางปกครองหรือ
ทางกฎหมาย เพื่อที่จะให%
สามารถดําเนินการอย&างมี
ประสิทธิภาพในเรื่องการ
เข%าถึงและการแบ&งป=น
ผลประโยชน รวมถึงการ
เข%าเปaนภาคีในพิธีสารนาโก
ย&า
20. จํานวนเจ%าหน%าที่และ
ผู%มีส&วนได%ส&วนเสียหลักเข%า
ร&วมการฝ’กอบรมและการ
ฝ’กอบรมเกี่ยวกับการ
เข%าถึงและแบ&งป=น
ผลประโยชน
21. การศึกษานําร&อง
เกี่ยวกับระบบการเข%าถึง
และแบ&งป=นผลประโยชน
22. ดําเนินงานจัดตัง้
ห%องสมุดดิจิทัลความรู%

1. สร%างขีดความสามารถ
ให%กับประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อเพิ่มความเข%าใจ
เกี่ยวกับการเข%าถึงและการ
แบ&งป=นผลประโยชนการ
จัดการและดําเนินงานตาม
มาตรการการเข%าถึงและการ
แบ&งป=นผลประโยชน(ดู
โครงการ UNEP-GEF)

1. โครงการจัดทํา (ร&าง) พ.ร.บ.
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ....

สกว./สผ.

2. การจัดทํา (ร&าง) อนุบญ
ั ญัติ
เพื่อรองรับ (ร&าง) พ.ร.บ. ความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
ภายใต%โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
เครื่องมือ กลไก สําหรับการ
เข%าถึงทรัพยากรชีวภาพและการ
แบ&งป=นผลประโยชนอย&างเท&า
เทียมและยุติธรรม

สผ.

3.โครงการพัฒนาศักยภาพ
รูปแบบของการเข%าถึงและ
แบ&งป=นผลประโยชนจากตํารับ
ยาแผนไทยของชาติและตํารา
การแพทยแผนไทยของชาติ
และรายการตํารับยาแผนไทย
แห&งชาติ

กรมการ
แพทย
แผนไทย
และ
การแพทย
ทางเลือก

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก/ กรมกา
กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก/
5,000,000 บาท

1 ตํารับยาแผนไทยของ
ชาติ/แห&งชาติ นําไปใช%
ประโยชนทางการค%า
2แข&งขันในระบบสุขภาพ
ต&อยอดนวัตกรรม
3 สร%างมูลค&าเพิ่มให%
เศรษฐกิจ และตลาดโลก
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ท%องถิ่นด%านทรัพยากร
พันธุกรรม
ตัวชี้วัดประเทศไทย
16. ร&างข%อบัญญัติการ
เข%าถึงและการแบ&งป=น
ผลประโยชน ภายใต%
กฎหมายว&าด%วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(ไทยเข%าเปaนภาคีใน
อนุสัญญาว&าด%วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ)
(สผ.)

กิจกรรมภายใต- ASPEN
2. แลกเปลี่ยนข%อมูล
ประสบการณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและ
ใช%ระบบ ABS

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร%อมในการดําเนินตามพ.ร.บ.
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ....

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

สผ.

3. กําหนดและดําเนินการ
ตามต%นแบบการเข%าถึงและ
การนําผลประโยชนที่ได%
จัดทําขึ้นในบางประเทศ
สมาชิกอาเซียน

4. จัดทําห%องสมุดดิจิตอล
ความรู%ท%องถิ่นด%าน
ทรัพยากรพันธุกรรม
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

แผนงาน 5: การสื่อสาร การศึกษา และการให-ความรู-สาธารณะ (CEPA)รวมถึงการจัดการข-อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการความรู-เพื่อการอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด ASEAN
1. พัฒนา ABO ทุก 5 ปz
21. รายงานสถานการณ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอาเซียน
2. ติดตามและประเมิน
(ASEANBiodiversity
ความก%าวหน%าการบรรลุเปkา
Outlook: ABO)
หมายความหลากหลายทาง
24. ดําเนินการประชุม
ชีวภาพ
อาเซียนว&าด%วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
25.กลไกการเผยแพร&
ข%อมูลข&าวสารอาเซียน
(ASEAN CHM) ที่ใช%โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียน
และผู%มีส&วนได%เสีย(จํานวน

1. โครงการศึกษาและวิเคราะห
ข%อมูลเพื่อจัดทํารายงาน
แห&งชาติดา% นความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สผ.

2. โครงการ Support to
Eligible Parties to Produce
the Sixth National Report
(6NR) to the CBD (Asia

สผ.
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ตัวชี้วัด
การเข%าชม X รายปz)
26. จํานวนประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่จัดตัง้
กลไกการเผยแพร&ข%อมูล
ข&าวสาร

กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

3. ระบุประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพที่
สําคัญในการแลกเปลี่ยน
และอภิปรายในการประชุม
อาเซียนด%านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. จัดทําข%อเสนอแนะสําคัญ
สําหรับการพิจารณาของผู%
กําหนดนโยบายอาเซียน

ตัวชี้วัดประเทศไทย
17. รายงานแห&งชาติด%าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (สผ.)
18. การประชุมของ
ประเทศไทย/ ทส.
5. บํารุงรักษากลไกการ
เกี่ยวกับการดําเนินการ
เผยแพร&ข%อมูลข&าวสาร
ความหลากหลายทาง
อาเซียน
ชีวภาพ
19. กลไกการเผยแพร&
ข%อมูลข&าวสารอาเซียนด%าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (จํานวนการเข%า
ชม X รายปz)

1. กิจกรรมเนื่องในวันสากลแห&ง สผ. และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
หน&วยงาน
พันธมิตร

จัดเปaนประจําทุกปz เพื่อ
ประชาสัมพันธ และสร%าง
ความตระหนักถึง
ความสําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ตลอดจนนําเสนอผลการ
ดําเนินงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข%อง เพื่อให%เกิดความ
หวงแหนในการอนุรักษ
และใช%ประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย&างยั่งยืน
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
2. กิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ&ม
น้ําโลก

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

สผ. และ
หน&วยงาน
พันธมิตร

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
จัดเปaนประจําทุกปz เพื่อ
ประชาสัมพันธ สร%างความ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
พื้นที่ชุ&มน้ํา ตลอดจนเพื่อให%
ผู%ที่เกี่ยวข%องเกิดความหวง
แหนในการอนุรักษ และใช%
ประโยชนพื้นที่ชุ&มน้ําอย&าง
ยั่งยืน

6. บํารุงรักษาฐานข%อมูล
1. โครงการพัฒนาระบบ
สผ.
ข%อมูลความหลากหลายทาง คลังข%อมูลทรัพยากรชีวภาพของ
ชีวภาพ
ประเทศไทย

2. ชุดโครงการวิจัย การประเมิน อส.
สถานภาพและการใช%ประโยชน
พรรณพืชในโครงการพรรณ
พฤกษชาติของประเทศไทย
2.1 การประเมินสถานภาพ
พรรณพืชในโครงการพรรณ
พฤกษชาติของ ประเทศไทย
2.2 การศึกษาการใช%ประโยชน
พรรณพืชในโครงการพรรณ
พฤกษชาติ ของประเทศไทย

อส./ 1,135,300

พืชในประเทศไทยได%รับ
การประเมินสถานภาพซึ่ง
เปaนการตอบสนองต&อการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญา
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และกลยุทธทั่
โลกว&าด%วยการอนุรักษพืช
(GSPC) และมีฐานข%อมูล
การใช%ประโยชน
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมของ
แหล6งงบประมาณ/
หน6วยงาน
หน6วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
3. โครงการวิจัย การจัดสร%าง
อส.
อส./ 410,000
ฐานข%อมูลรหัสพันธุกรรมตาม
แหล&งภูมิศาสตรของพืช ถิ่นเดียว
พืชหายาก และมีค&าใกล%สูญพันธุ
เพื่อการอนุรักษและปกป=ก
พันธุกรรมของประเทศไทย

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนาย
ทะเบียนกลางและนายทะเบียน
จังหวัด

กรมการ
แพทย
แผนไทย
และ
การแพทย
ทางเลือก

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก/
10,000,000 บาท

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ฐานข%อมูลเพื่อประเมิน
สถานภาพความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมในอนาคต และ
เปaนแนวทางในการ
อนุรักษ และวางแผนการ
ขยายพันธุและปลูกฟนฟู
กลับคืนสู&ถิ่นได%ใกล%เคียง
กับธรรมชาติถิ่นเดิมมาก
ที่สุด รวมถึงเปaน
ฐานข%อมูลเพื่อช&วยนัก
อนุกรมวิธานจําแนกไม%
สกุลตะแบก
กรมฯ สามารถเชื่อมโยง
ฐานข%อมูลด%านสมุนไพร
และ ภูมิป=ญญาท%องถิ่น
(การใช%สมุนไพร) กับ
หน&วยงานที่เกีย่ วข%อง
และความร&วมมือในทุก
ระดับ
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน
5. โครงการวิจัย การฟนฟู
ประชากรกล%วยไม%ปwาฟkามุ&ยน%อย
(Vanda coerulescens Griff)
ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการ
อนุรักษ

หน6วยงาน
อส.

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)
อส./ 395,000 บริหารจัดการพื้นที่ที่อยู&
อาศัยของชนิดพันธุที่ใกล%
สูญพันธุอย&างเหมาะสม
เนื่องจากผลการศึกษา
ดังกล&าวทําให%เข%าใจถึง
การดํารงชีวิตของกล%วยไม%
ที่เสี่ยงต&อการสูญพันธุใน
สภาพธรรมชาติ และ
นําไปใช%ในการจัดการเพื่อ
ฟนฟูประชากรให%คงอยู&
ต&อไปอย&างเหมาะสม ทั้ง
การอนุรักษนอกและใน
พื้นที่อนุรักษ

7. ตกลงร&วมกันว&าจะ
แบ&งป=นข%อมูลที่สําคัญใน
ระดับภูมิภาค
8. พัฒนาฐานข%อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับประเทศให%สามารถ
ทํางานร&วมกันได%

1. โครงการวิจัย การประเมิน
สถานภาพแหล&งพันธุกรรมของไม%
ชิงชันในพื้นที่อนุรักษของประเทศ
ไทยโดยใช%เครื่องหมายดีเอ็นเอ

อส.

อส./ 1,040,000

เสริมศักยภาพและนําไป
ขยายผลต&อการปฏิบัติใน
การปkองกันและบังคับใช%
กฎหมาย ตลอดจน
วางแผนในการอนุรักษ
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
และฟนฟูไม%ชิงชันอย&างมี
ประสิทธิภาพ

2. ชุดโครงการวิจัย การประเมิน
สถานภาพและการใช%ประโยชน
พรรณพืชในโครงการพรรณ
พฤกษชาติของประเทศไทย
2.1 การประเมินสถานภาพพรรณ
พืชในโครงการพรรณพฤกษชาติ
ของ ประเทศไทย
2.2 การศึกษาการใช%ประโยชน
พรรณพืชในโครงการพรรณ
พฤกษชาติ ของประเทศไทย

อส.

อส./ 1,135,300

พืชในประเทศไทยได%รับ
การประเมินสถานภาพซึ่ง
เปaนการตอบสนองต&อการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญา
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และกลยุทธทั่ว
โลกว&าด%วยการอนุรักษพืช
(GSPC) และมีฐานข%อมูล
การใช%ประโยชน

3. โครงการวิจัย การจัดสร%างฐาน
ข%อมูลรหัสพันธุกรรมตามแหล&ง
ภูมิศาสตรของพืชถิ่นเดียว
พืชหายาก และมีค&าใกล%สูญพันธุ
เพื่อการอนุรักษและปกปkอง
พันธุกรรมของประเทศไทย

อส.

อส./ 410,000

ฐานข%อมูลเพื่อประเมิน
สถานภาพความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมในอนาคต และ
เปaนแนวทางในการ
อนุรักษ และวางแผนการ
ขยายพันธุและปลูกฟนฟู
กลับคืนสู&ถิ่นได%ใกล%เคียง
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

กิจกรรมภายใต- ASPEN

หน6วยงาน

4. โครงการวิจัย การศึกษาชนิด
อส.
พันธุพืชอาหารของช%างปwาและ
สัตวเลี้ยงลูกด%วยน้ํานมเพื่อ
การฟนฟูปwาอย&างยั่งยืน กรณี
ศึกษาเขตรักษาพันธุสัตวปwา
บุณฑริก-ยอดมนจังหวัด
อุบลราชธานี
5. โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร มหาวิทยา
และสิ่งแวดล%อม
ลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

อส./ 874,000

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
กับธรรมชาติถิ่นเดิมมาก
ที่สุด รวมถึงเปaนฐานข%อมูล
เพื่อช&วยนักอนุกรมวิธาน
จําแนกไม%สกุลตะแบก

การปลูกพืชที่เหมาะสม
สําหรับเปaนอาหารช%างปwา
และฟนฟูระบบนิเวศ จะ
เปaนแนวทางหนึง่ ในการ
แก%ป=ญหาความขัดแย%ง

งบประมาณปz
พ.ศ. 2563 /
200,000 บาท

แผนงาน 6: ศูนยอาเซียนว6าด-วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด ASEAN
27. ให%สัตยาบันศูนยความ
หลากหลายทางชีวภาพแห&ง
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน6วยงาน

หน6วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

แหล6งงบประมาณ/
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

อาเซียน (ACB) ทุกประเทศ
28. ความยั่งยืนทางการเงิน
ของ ACB (ตัวบ&งชี้ที่เปaนไป
ได%:จํานวนเงินที่ระดมทุน
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
จํานวนเงินสมทบจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน)
29. เพิ่มขีดความสามารถ
ของ ACB ในการสนับสนุน
ประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ความพยายามในการอนุรักษ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของอาเซียน(ตัวชี้วัด
ที่เปaนไปได%: การดําเนินงาน
ตาข%อเสนอแนะสําคัญของ
การสมทบสถาบัน ACB
จํานวนแถลงการณหลักวิชา
การณ/นโยบาย)
ตัวชี้วัดประเทศไทย
20.โครงการ/กิจกรรม/การ
ดําเนินงานที่ได%รับการ
สนับสนุนจาก ACB
21. การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ ACB ทั้ง
in-kind และ in-cash
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