
ร่างผลการติดตามและประเมินผล 
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

วันที� ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมเดอะ เบอรเ์คลี�ย ์ประตนูํ"า 

วัตถุประสงค์ 
1. ติดตามและประเมินผลความก�าวหน�าตามแผนปฏิบัติการฯ ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ ระยะคร่ึงแผน และรายงานความก�าวหน�าการดําเนินงานการ
ขับเคล่ือนแผนบูรณาการฯ ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ตามเป)าหมายระดับชาติ

2.ให�ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต�แผนปฏิบัติการฯ และ
เสนอแนะแนวทางการขับเคล่ือนแผนไปสู)การปฏิบัติในอนาคต

3. เผยแพร)ข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ และ
ข�อเสนอแนะให�หน2วยงานท่ีเก่ียวข�องได�รับทราบ    



วิธีการดําเนินงาน 
มกราคม-กันยายน ๒๕๖๒

ทบทวนเอกสาร 
ออกแบบเครื/องมือ

ประชุมรับฟ1 งความเห็น 
2 ครั�ง รวม 295 คน

ประชุมผู้เชี/ยวชาญ
5 ครั�ง รวม 210 คน
(นับซํ�า)

สัมภาษณ์ผู้แทน 
25 หน่วยงาน

แบบติดตามผล
160 หน่วยงาน

ศึกษาวิเคราะห์
10 กรณีศึกษา

สํารวจความรู้
2,378 คน

นําเข้าข้อมูล

รายงานผล

แนวทางการติดตามและประเมินผล 

การติดตามการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

รวบรวมโครงการและงบประมาณ
ท่ีจะสามารถสร�างผลงานตามเป!าหมาย
รวมท้ังป$ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

การประเมินความก้าวหน้า
แผนปฏิบัติการฯ/แผนแม่บทฯ

ประเมินข�อมูลผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จในแต0ละเป!าหมาย
รวม ๒๕ เป!าหมาย 



ยุทธศาสตร์ที% ๒ 
อนุรักษ�และฟ�นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

ยุทธศาสตร์ที% ๑ 
บูรณาการคุณค�าและการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยการมีส�วนร�วมในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที% ๓ 
ปกป&องคุ'มครองสิทธิประโยชน�ของประเทศและบริหาร
จัดการเพ่ือเพ่ิมพูนและแบ�งป/นผลประโยชน�จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล'องกับแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียว

ยุทธศาสตร์ที% ๔ 
พัฒนาองค�ความรู'และระบบฐานข'อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพให'เป3นมาตรฐานสากล

แผนแม่บท
บูรณาการจัดการ
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

สรุปการติดตามผล
 

การดําเนินงานตามแผนปฏบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 



“ 

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

  ๔  ยุทธศาสตร์ 
๒๕  เป3าหมาย 

     ๔๒๒  แผนงาน/โครงการ 

๑๓,๒๖๗  ล้านบาท 

ภายในป? พ.ศ.๒๕๖๔ ประชาชนมีชีวิต
อยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ 
โดยรัฐบาลและทุกภาคส่วน ร่วมกันส่งเสริม 
และสนับสนุนการปกปBอง คุ้มครอง อนุรักษ์ 
ฟCD นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั/งยืน ” 

   การรวบรวมข้อมูล 
•แบบติดตามผล

ส�งออก ๓๕๕ ฉบับ

ส�งกลับ ๑๖๐ ฉบับ 

• สัมภาษณ� ๒๕ หน�วยงาน

สัดส�วนการตอบแบบติดตามผล



   สรุปผลการติดตามการดําเนินงาน 

สัดส�วนแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ในช�วง ๒๕๖๑-๒๕๖๒

จํานวนงบประมาณ จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการและงบประมาณท่ีหน�วยงานดําเนินการและ
สอดคล.องกับยุทธศาสตร� ของแผนบัติการฯ ในช�วง ๒๕๖๑-๒๕๖๒



ลักษณะการดําเนินงานแต�ยุทธศาสตร�

ยุทธศาสตร์ที/ ๑ 
- เสริมสร�างความรู�ความตระหนัก 
- สถาบันการศึกษาบางแห0ง

มีการบูรณาการเข�าสู0หลักสูตร  
- หลายหน0วยงานใน ทส. และบางหน0วยงาน

บูรณาการสู0นโยบายและแผนชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ที/ ๒  
- ดุแลรักษาแหล0งท่ีอยู0 
- ลดมลพิษ
- อนุรักษ6พันธุกรรมพืชและสัตว6 
- อ่ืนๆ ตามภารกิจหน0วยงาน

ยุทธศาสตร์ที/ ๓   
- พัฒนากลไกการเข�าถึงการแบ0งป$น

ผลโยชน6 
- ส0งเสริมผลิตภัณฑ6จากฐานชีวภาพ
- หน0วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา 

มีการวิจัยท้ังต0อเน่ืองและระยะส้ัน

ยุทธศาสตร์ที/ ๔ 
- พัฒนาระบบฐานข�อมูลโดยหน0วยงาน

ส0วนกลาง 
- สถาบันการศึกษาในภูมิภาค

มีการรวบรวมองค6ความรู�ท�องถิ่น 

วิสัยทัศน� นโยบาย/แผน  

หน�วยงานย�อยรับผิดชอบ

ป3จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน

บุคลากรรับผิดชอบและ
ความรู'ความเช่ียวชาญ 

ไม)มี
51%

มีไม)พอ
31%

มีแต)ขาด
ความรู�

มีความรู�
บางด�าน

ไม)พอ, 
ขาดความรู�

มีแต)ขาด
ความเช่ียวชาญ มีพอและเช่ียวชาญ

8%

มี 
54%

ไม)มี 
46%

มี 
48%

ไม)มี
52%



ป3ญหาอุปสรรคสําคัญในการดําเนินงาน

สรุปการประเมิน 
ความก้าวหน้าตามเปBาหมาย

 

แผนปฏบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 



  การประเมินความก้าวหน้าของเป3าหมาย 

• กําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด 
• รวบรวมข'อมูล  
• ประเมินผลความก'าวหน'าของเป&าหมาย  
• วิเคราะห�และสรุปการประเมินผล
ความก'าวหน'า  

๕. บรรลุก่อน  
    กําหนด

๔. มีแนวโน้ม
บรรลุตาม
กําหนด

๓. มีความ
ก้าวหน้า

๑. ตรงข้าม
เป3าหมาย

๒. ไม่มีความ
ก้าวหน้า

สรุปผลการประเมินเป3าหมาย 

บรรลุก่อนกําหนด

มีแนวโน้มบรรลุ
ตามกําหนด

มีความก้าวหน้า

ตรงข้ามเป3าหมาย

ไม่มีความก้าวหน้า



   ความก้าวหน้าของเป3าหมาย ยุทธศาสตร์ที% ๑ ความก้าวหน้าของเป3าหมาย ยุทธศาสตร์ที% ๑ 

ตัวช้ีวัด: ร'อยละหรือจํานวนหน�วยงานและภาคส�วนต�าง ๆ 
มีความรู' ความตระหนัก ถึงคุณค�าและความสําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ตัวช้ีวัด: ร'อยละของกลุ�มเป&าหมายท่ีมีความรู'ความเข'าใจใน
เร่ืองการอนุรักษ�และใช'ประโยชน�ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย�างย่ังยืน

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด กลุ0มตัวอย0างท่ีทําแบบสํารวจมากกว0า
ร�อยละ ๖๐ ท่ีมีผลคะแนนในระดับดี ท้ัง ๕ ภาคส0วน 

   ความก้าวหน้าของเป3าหมาย ยุทธศาสตร์ที% ๑ ความก้าวหน้าของเป3าหมาย ยุทธศาสตร์ที% ๑ 



   ความก้าวหน้าของเป3าหมาย ยุทธศาสตร์ที% ๑ ความก้าวหน้าของเป3าหมาย ยุทธศาสตร์ที% ๑ 

ตัวช้ีวัด: เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพได'รับการผนวก
ไว'ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาทุกระดับ

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด อย0างน�อยร�อยละ ๖๐ ของสถานศึกษา
แต0ละระดับท่ีมีการนําเน้ือหาท่ีเก่ียวข�องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรไปสู0การเรียนการสอนหรือ
จัดกิจกรรมเรียนรู�



• ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผนวกไว�ในมาตรฐานการ
เรียนรู�และตัวช้ีวัดของกลุ0มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร6 
วิทยาศาสตร6 และสาระภูมิศาสตร6 ในกลุ0มสาระการ
เรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑

• ระดับอุดมศึกษา ไม0มีความชัดเจนของการกําหนดเร่ือง
ความหลากหลายทางชีวภาพไว�ในหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา 

ตัวช้ีวัด: สัดส�วนของงบประมาณท่ีได'รับเพ่ือดําเนินการตาม
แผนต�องบประมาณท้ังประเทศเพ่ิมข้ึน

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด ร�อยละ ๖๐ ของงบประมาณท่ีกําหนด
ตามแผนปฏิบัติการฯ ได�รับการอนุมัติให�ดําเนินการ

ตัวช้ีวัด: จํานวนนโยบาย แผน และมาตรการระดับชาติ 
จังหวัด และท'องถ่ินท่ีผนวกประเด็นการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีนโยบาย แผน และมาตรการ
ท้ัง ๓ ระดับ (ระดับชาติ จังหวัด และท�องถ่ิน)



• ปG ๒๕๖๑  มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับยุทธศาสตร6การ
จัดการนํ้าและสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปHนมิตรกับ
ส่ิงแวดล�อมอย0างย่ังยืน ซ่ึงเก่ียวข�องกับการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ิมข้ึนจากปGงบประมาณ ๒๕๖๐ 
คิดเปHนร�อยละ ๑๒.๖๐

• โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ได�ดําเนินการร�อยละ ๓๑

• นโยบาย แผน และมาตรการท่ีผนวกประเด็นการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เช0น พรก.การประมง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร6ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อม ร0าง พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ

• แผนระดับจังหวัด พบการผนวกประเด็นการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพไว� ได�แก0 แผนพัฒนากลุ0ม
จังหวัดภาคตะวันออก ๔ ปG, แผนพัฒนาจังหวัดเลย



ตัวช้ีวัด: มีกลไกทางการเงินท่ีเป3นรูปธรรมในการขับเคล่ือน
การปกป&องคุ'มครอง อนุรักษ� ฟ�นฟู และใช'ประโยชน�ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด อย0างน�อย ๑ กลไก ท่ีเห็นผลสําเร็จเปHน
รูปธรรม มีความย่ังยืน และต0อเน่ือง สามารถใช�เปHนตัวอย0าง
หรือกลไกการศึกษางานของประเทศต0อไป

• การดําเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพการใช�มาตรการ
เศรษฐศาสตร6เพ่ือคงคุณค0าความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ (ECO-BEST) ธนาคารต�นไม� มาตรการ
ตอบแทนระบบนิเวศ (PES) และการประเมินต�นทุนทาง
ธรรมชาติ (National Capital Accounting) รวมกลไก
ทางการเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงยังไม0แพร0หลาย เช0น การลดหย0อน
ภาษีให�กับภาคธุรกิจท่ีมีการศึกษาวิจัย พัฒนาองค6ความรู� 



ตัวช้ีวัด: จํานวน กฎระเบียบ ข'อกฎหมายท่ีเป3นอุปสรรคต�อ
การมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีได'รับการแก'ไข

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีการแก�ไขอย0างน�อย ๑ ฉบับ ท่ีมีแก�ไข
จนมีผลบังคับใช� (output)

• กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีมีสาระเก่ียวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีได�รับการแก�ไขให�มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ6ป$จจุบัน เปaดโอกาสและส0งเสริม
การมีส0วนร0วมของประชาชนมากข้ึน พ.ร.บ.ปbาสงวน
แห0งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ร.บ.ปbาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พ.ร.บ.สงวนและคุ�มครองสัตว6ปbา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พ.ร.บ.ปbาไม� (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ร0าง พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... และ
กฎหมายหวงห�าม ส0งเสริมการปลูกและสร�างรายได�จาก
ไม�มีค0า



ตัวช้ีวัด: มีกลไกในการเช่ือมโยงการดําเนินการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต�าง ๆ

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๒ กลไก 

• กลไกการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศในป$จจุบัน คือ คณะกรรมการอนุรักษ6และใช�
ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพแห0งชาติ (กอช.) 
และอนุกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง

• ในระดับจังหวัดและระดับท�องถ่ิน ในปG พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
หน0วยงานร0วมโครงการ อพ.สธ. จํานวน ๒๐๓ หน0วยงาน 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร6โรงเรียน จํานวน ๓,๖๑๖ แห0ง 
สมาชิกฐานทรัพยากรท�องถ่ิน จํานวน ๑,๔๐๗ แห0ง โดยมี
การแต0งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ในระดับ
จังหวัดหลายแห0ง



ตัวช้ีวัด: มีการดําเนินงานเพ่ือลดและขจัดแรงจูงใจท่ีมี
ผลร'ายต�อความหลากหลายทางชีวภาพ และส�งเสริม
แรงจูงใจทางบวกท่ีสนับสนุนการอนุรักษ�และใช'ประโยชน�
ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืนในภาคส�วนท่ี
เก่ียวข'อง

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๒ ภาคส0วน

• ลดและขจัดแรงจูงใจท่ีมีผลร�ายต0อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช0น การกําหนดกรอบมาตรการแก�ไขป$ญหาเร่ืองท่ี
อยู0อาศัยและท่ีทํากินแก0ชุมชนท่ีอยู0ในเขตปbาอนุรักษ6 การบูร
ณาการร0วมกันในชุดปฏิบัติการพิเศษ ๓ หน0วยงาน จัดทีม
พยัคฆ6ไพร ทีมพญาเสือ และทีมฉลามขาว

• ส0งเสริมแรงจูงใจท่ีเปHนประะโยชน6 เช0น แผนแม0บทแห0งชาติ
ว0าด�วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฯ  การสนับสนุนให� อปท. 
ดําเนินงานฐานทรัพยากรท�องถ่ิน การดําเนินงานด�าน
ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน 

• ภาคเอกชน สนับสนุนการให�รางวัลด�านการอนุรักษ6และใช�
ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพ



ความก้าวหน้าของเป3าหมาย ยุทธศาสตร์ที% ๒ 

ตัวช้ีวัด: อัตราการสูญเสียแหล�งท่ีอยู�อาศัยตามธรรมชาติ 
รวมท้ังพ้ืนท่ีป@าไม'และระบบนิเวศชายฝ/Bงลดลงร'อยละ ๕๐ 
จากปEฐาน ๒๕๕๗

แหล0งท่ีอยู0อาศัยตามธรรมชาติ ได�แก0 พ้ืนท่ีปbาไม�  พ้ืนท่ีชุ0มนํ้า  
ปbาชายเลน  แนวปะการัง หญ�าทะเล พร�อมแผนท่ีประกอบ 
รวมถึงการดําเนินงานท่ีสําคัญของรัฐบาลในเร่ืองการทวงคืน
ผืนปbา เปHนต�น

• พ้ืนท่ีป@าไม' ในปG ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐๒.๔๙ ล�านไร0 คิดเปHน 
ร�อยละ ๓๑.๖๘ ของพ้ืนท่ีประเทศ เพ่ิมข้ึนจากปGท่ีผ0านมา

• พ้ืนท่ีป@าชายเลน ในปG  ๒๕๖๑ จํานวน ๒.๘๖ ล�านไร0 
เพ่ิมข้ึนร�อยละ ๘๖.๓๗ จาก พ.ศ. ๒๕๕๗

• พ้ืนท่ีชุ�มนํ้า ได�รับการประเมินว0ามีสถานภาพดีข้ึนกว0าเดิม
• แหล�งหญ'าทะเล ในปG ๒๕๖๑ พ้ืนท่ี ๑๕๙,๘๒๘ ไร0 เพ่ิมข้ึน

ร�อยละ ๗.๙๑ จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ทยโดยภาพรวมมีแนวโน�ม
คงท่ีและสมบูรณ6ข้ึน  

• แนวปะการัง ในปG ๒๕๖๑ มีพ้ืนท่ีรวม ๑๔๙,๐๒๕ ไร0 
เพ่ิมข้ึนร�อยละ ๐.๐๕ จาก พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยภาพรวมมี
แนวโน�มคงท่ี



ตัวช้ีวัด: ชนิดพันธุ�ท่ีใกล'สูญพันธุ� และชนิดพันธุ�เฉพาะถ่ิน 
อย�างน'อย ๕ ชนิด มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน และมี
มาตรการในการอนุรักษ�และคุ'มครองถ่ินท่ีอยู�อาศัยของ
ชนิดพันธุ�ดังกล�าว

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๕ ชนิดพันธุ6ท่ีใกล�สูญ
พันธุ6และชนิดพันธุ6เฉพาะถ่ินท่ีมีมาตรการในการอนุรักษ6และ
คุ�มครองถ่ินท่ีอยู0อาศัย และมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน

• มี ๗ ชนิดพันธุ6ท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ได�แก0 ช�างปbา 
กระทิง สมเสร็จ เสือโคร0ง เสือดาว นกกระเรียนพันธุ6
ไทย และพลับพลึงธาร

• มีการสํารวจสัตว6ปbาในพ้ืนท่ีมรดกโลกกลุ0มปbาดงพญา
เย็น-เขาใหญ0 ข�อมูลการดําเนินงานเพาะเล้ียง 
เพาะพันธุ6ชนิดพันธุ6และการปล0อยสัตว6ปbาใกล�สูญ
พันธุ6คืนสู0ธรรมชาติเปHนผลสําเร็จ มาตรการในการ
อนุรักษ6และคุ�มครองถ่ินท่ีอยู0อาศัย ดําเนินการสํารวจ
ประเมินสถานภาพสัตว6ทะเลหายาก



ตัวช้ีวัด: จํานวนเครือข�ายพ้ืนท่ีคุ'มครองและตัวแทน
ทางนิเวศท่ีได'รับการเช่ือมโยงเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อย�างน'อย ๕ แห�ง

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีเครือข0ายพ้ืนท่ีคุ�มครองและ
ตัวแทนทางนิเวศท่ีได�รับการเช่ือมโยงเพ่ิมข้ึนอย0างน�อย ๕ 
แห0ง

ตัวช้ีวัด: มีการกําหนดมาตรการการจัดการในพ้ืนท่ี
วิกฤติและพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อย�างน'อย ๒ แห�ง

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีการกําหนดมาตรการอย0างน�อย 
๒ แห0ง

• กรณีจัดการผืนปbาตะวันตกเชิงระบบนิเวศ การศึกษา
เพ่ือจัดทําแผนการใช�ประโยชน6ท่ีดินในระดับจังหวัด 
๔ แห0ง เพ่ือกําหนดมาตรการการใช�ท่ีดิน ลดการบุก
รุก และรักษาพ้ืนท่ีให�เอ้ือต0อการอยู0อาศัยของชนิด
พันธุ6พืชและสัตว6ท่ีมีความสําคัญ และการบริหาร
จัดการอุทยานแห0งชาติให�เข�าสู0มาตรฐานสากล 

• กรณีการออกแบบทางเช่ือมผืนปbาอยู0ภายใต�แนวคิดท่ี
เปHนมิตรกับส่ิงแวดล�อมเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและ
ความเปHนอยู0ของสัตว6ปbาอุโมงค6ทางลอดสัตว6ปbาข�าม
บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔



ตัวช้ีวัด: มีเคร่ืองมือ กลไก หรือกฎระเบียบในการ
บริหารจัดการอนุรักษ�และปกป&องคุ'มครองความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศ

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๓ เคร่ืองมือ กลไก 
หรือกฎระเบียบ

• เคร่ืองมือ กลไก และมาตรการด�านการบริหารจัดการ 
นโยบาย ได�แก0 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการอนุรักษ6
และการใช�ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย 
การจัดต้ังศูนย6อนุรักษ6พันธุกรรมข�าว โครงการ
อนุรักษ6พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
การสวนพันธุกรรมไม�ปbา “ศูนย6วนวัฒนวิจัย” และ
โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห0งชาติ 



ตัวช้ีวัด: ร'อยละ ๘๐ ของคุณภาพนํ้าแหล�งนํ้าผิวดินอยู�
ในเกณฑ�ดี

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด ร�อยละ ๘๐ ของแม0น้ําสายหลักและ
คลองสายหลักท้ังประเทศท่ีมีคุณภาพนํ้าอยู0ในเกณฑ6ดี

ตัวช้ีวัด: ร'อยละ ๘๘ ของคุณภาพนํ้าแหล�งนํ้าทะเลอยู�
ในเกณฑ�ดี

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด ร�อยละ ๘๘ ของแหล0งนํ้าทะเลท่ีมี
การตรวจวัดท่ีมีคุณภาพนํ้าอยู0ในเกณฑ6ดี

• แหล0งนํ้าสําคัญท่ัวประเทศ ๖๕ แหล0งนํ้า มีคุณภาพนํ้า
ท่ีอยู0ในเกณฑ6พอใช�ถึงดี ร�อยละ ๙๑ 

• สถานการณ6คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ$jง มีแนวโน�มเส่ือม
โทรมลง โดยคุณภาพนํ้าอยู0ในเกณฑ6พอใช�ถึงดีมาก 
ร�อยละ ๙๔

• มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล0งนํ้าผิวดินและ
คุณภาพนํ้าแหล0งนํ้าทะเล พร�อมสถิติข�อมูลประกอบ  
การป!องกันและแก�ไขป$ญหาแผนท่ีนําทางการจัดการ
ขยะพลาสติก ๑๐ ปG และแผนปฏิบัติการด�านการ
จัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐



ตัวช้ีวัด: จํานวนเคร่ืองมือ/ กลไก/แนวทางท่ีส�งเสริมให'
เกิดการใช'ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย�าง
ย่ังยืนในแต�ละภาคส�วน (เกษตร ป@าไม' ประมง 
ท�องเท่ียว)

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๑ เคร่ืองมือ/ กลไก/
แนวทาง โดยครอบคลุมด�าน เกษตร ปbาไม� ประมง 
ท0องเท่ียว

• มีข�อมูลเคร่ืองมือ กฎระเบียบ ในการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานหลายประการ โดยเฉพาะการป!องกัน
ผลกระทบต0อชนิดพันธุ6และถ่ินท่ีอยู0อาศัย และการทํา
ประมงเกินขีดจํากัด 

• มีกลไกในการขับเคล่ือนท่ีมีอยู0ในป$จจุบันท้ังในด�าน
กลไกคณะกรรมการ ด�านนโยบายและแผน และการ
ดําเนินงานในภาคส0วนต0าง ๆ ครอบคลุมท้ังภาคปbาไม�
ภาคประมง ภาคการท0องเท่ียว ภาคพลังงานและ
เหมืองแร0



ตัวช้ีวัด: ภายในปE พ.ศ. ๒๕๖๓ เคร่ืองมือ/กลไกการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าในระดับจังหวัด

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๑ เคร่ืองมือ/กลไกการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าในระดับจังหวัด

• มีกลไกการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าของประเทศ ท้ังใน
ระดับชาติและระดับจังหวัด โดยมีการกําหนดมาตรการ
อนุรักษ6พ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ การดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเครือข0าย
การดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี

• ระดับจังหวัดมีการจัดต้ัง “คณะกรรมการจัดการพ้ืนท่ี
ชุ0มนํ้าระดับจังหวัด” และคณะทํางานระดับพ้ืนท่ีชุ0มนํ้า”

• กรณีโครงการจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าอย0างมีส0วนร0วมของ
ชุมชนในไทยและลุ0มนํ้าแม0โขง กรณีโครงการฟmnนฟูพ้ืนท่ี
ชุ0มนํ้าแม0น้ําสงครามตอนล0าง



ตัวช้ีวัด: ภายในปE พ.ศ.๒๕๖๔ มีแผน/มาตรการการ
จัดการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว�างประเทศ
อย�างน'อย ร'อยละ ๕๐

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด อย0างน�อยร�อยละ ๕๐ ของพ้ืนท่ี
ชุ0มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว0างประเทศมีแผน/มาตรการ
การจัดการ

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าของ
ประเทศไทยได�รวบรวมข�อมูลสถานภาพของพ้ืนท่ีใน
ภาพรวมของพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว0างประเทศ
ท้ัง ๑๔ แห0ง และเสนอพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีความสําคัญ
ระหว0างประเทศในอนาคต ๒ แห0ง

• มีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้า
ท่ีมีความสําคัญระหว0างประเทศ จัดทําแผนท่ีแสดงท่ีต้ัง 
ขอบเขตและแนวกันชน จัดทําระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร6 และทําแผนจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้า
ท่ีมีความสําคัญระหว0างประเทศท้ัง ๑๔ แห0ง และพ้ืนท่ี
ชุ0มนํ้าท่ีมีศักยภาพเสนอเปHนพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีความสําคัญ
ระหว0างประเทศ ๒ แห0ง



ตัวช้ีวัด: มีการจัดทําทะเบียนของชนิดพันธุ�ต�างถ่ินท่ี
รุกรานในระบบนิเวศท่ีสําคัญของประเทศไทยอย�างน'อย 
๑ ทะเบียน พร'อมมาตรการในการป&องกัน ควบคุม กําจัด 
และ/หรือใช'ประโยชน�ชนิดพันธุ�ต�างถ่ินท่ีรุกรานในระบบ
นิเวศน้ัน

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด อย0างน�อย ๑ ทะเบียน พร�อม
มาตรการในการป!องกัน ควบคุม กําจัด หรือใช�ประโยชน6

• มีหน0วยงานท่ีได�ดําเนินการจัดทําทะเบียนชนิดพันธุ6ต0างถ่ิน
ท่ีรุกรานและเส�นทางการแพร0ระบาดแล�ว ได�แก0 กรมปbาไม� 
กรมอุทยานแห0งชาติ สัตว6ปbา และพันธุ6พืช และกรมปศุสัตว6 

• สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม และกรมวิชาการเกษตร ได�จัดทําคู0มือทะเบียน
ชนิดพันธุ6พืชต0างถ่ิน พร�อมการแพร0ระบาด ซ่ึงการจัดทํา
ข�อมูลชนิดพันธุ6ต0างถ่ินน้ีมีความเปHนไปได�ในการจัดทําข�อมูล
เพ่ิมเติมท้ังในประเด็นของพันธุ6พืชและสัตว6ต0างถ่ินท่ีรุกราน
เพ่ิมเติม รวมถึงเส�นทางการแพร0ระบาดเน่ืองจากมี
ฐานข�อมูลเดิม



ตัวช้ีวัด: มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ�ต�างถ่ินท่ีรุกรานใน
ระบบนิเวศท่ีสําคัญของประเทศ อย�างน'อย ๕ ชนิด

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีมาตรการจัดการอย0างน�อย ๕ ชนิด

ตัวช้ีวัด: มีมาตรการและหรือวิธีการท่ีสําคัญในการ
จัดการเส'นทางการแพร�ระบาดของชนิดพันธุ�ต�างถ่ินท่ี
เข'ามาในประเทศ

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๕ ชนิดท่ีมีมาตรการ
ควบคุมเส�นทางการแพร0ระบาดได�

• มาตรการป!องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ6ต0างถ่ิน ของ
ประเทศไทย ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ6 ๒๕๖๑ 
ประกอบด�วย ๕ มาตรการ ได�แก0  

• มาตรการท่ี ๑ กําหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และ
งบประมาณ 

• มาตรการท่ี ๒ การบริหารจัดการชนิดพันธุ6ต0างถ่ิน 
• มาตรการท่ี ๓ การเฝ!าระวังและติดตามชนิดพันธุ6ต0างถ่ิน 
• มาตรการท่ี ๔ การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 

ชนิดพันธุ6ต0างถ่ิน 
• มาตรการท่ี ๕ การเผยแพร0 สร�างความตระหนักและให�

ความรู�ในเร่ืองของชนิดพันธุ6ต0างถ่ิน



ตัวช้ีวัด: มีแนวทางปฏิบัติท่ีปรับปรุง และมีการใช'
เคร่ืองมือ กลไก ในการกํากับดูแลเร่ืองความปลอดภัย
ทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม�ให'กับ
หน�วยงาน และทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข'องของประเทศไทย

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๑ แนวทาง

ตัวช้ีวัด: หน�วยงานท่ีเก่ียวข'องนําหลักการระมัดระวัง
ล�วงหน'าในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพไป
ประยุกต�ใช'ในการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ
ข'อบังคับ และกลไก เพ่ือใช'ในการกํากับ ดูแลส่ิงมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีเคล่ือนย'ายข'ามพรมแดน

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๑ หน0วยงาน

• ข�อมูลการจัดทําและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการกํากับดูแล
เร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพ เช0น แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานท่ี
เก่ียวข�องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม0 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แนวทางปฏิบัติการสร�างโรงเรือนทดลอง
สําหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๖ การ
ผลักดันให�เกิดการบังคับใช�กฎระเบียบด�านความปลอดภัย
ทางชีวภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม0 ซ่ึงได�ผนวกไว�ในร0าง 
พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ..… เปHนต�น



• ได�มีการจัดทํา “โครงการจัดทําแนวทางระมัดระวัง
ล0วงหน�าด�านความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือรองรับการเข�า
สู0ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพ่ือเปHนกรอบให�กับ
หน0วยงานผู�รับผิดชอบและหน0วยงานผู�เก่ียวข�องได�นําไปใช�
เปHนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบและ
กลไกในการกํากับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีเคล่ือนย�าย
ข�ามพรมแดนให�รองรับต0อการเข�าสู0ประชาคมอาเซียน

ความก้าวหน้าของเป3าหมาย ยุทธศาสตร์ที% ๓ 

ตัวช้ีวัด: ร'อยละ ๘๐ ของหน�วยงานหลักของประเทศท่ีมี
หน'าท่ีในการกํากับดูแลการเข'าถึงและแบ�งป/นผลประโยชน�
จากทรัพยากรพันธุกรรม มีการจัดทําหรือปรับปรุงกลไก
การให'อนุญาตเข'าถึงและการแบ�งป/นผลประโยชน�จากการ
ใช'ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป/ญญาท'องถ่ิน

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด ร�อยละ ๘๐ ของหน0วยงานหลัก



• หน0วยงานท่ีมีการทบทวนกฎระเบียบ กลไก ได�แก0 องค6การสวนสัตว6 
องค6การสวนพฤกษศาสตร6 กรมประมง กรมวิทยาศาสตร6การแพทย6

• พ.ร.บ. อุทยานฯ ๒๕๖๒ มาตร ๓๔ ให�สามารถเข�าถึงเพ่ือการศกึษา
หรือวิจัยอันเปHนประโยชน6ต0อการอนุรักษ6ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซ่ึงต�องได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามระเบียบ

• ได�มีการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข�อง คือ (๑) ร0างพระราชบัญญัติ
ส0งเสริมและอนุรักษ6พันธุ6สัตว6พื้นเมือง พ.ศ. .... และ (๒) ระเบียบ
ของศูนย6พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห0งชาติ แต0พบว0ายัง
ไม0ครอบคลุม โ

• ยังขาดเร่ืองของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ$jง รวมถึงภูมิป$ญญา
ท�องถิ่น

• ได�มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ กลไก สําหรับการเข�าถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการแบ0งป$นผลประโยชน6อย0างเท0าเทียมและ
ยุติธรรม โดยหลักสําคัญการเข�าถึงทรัพยากรชีวภาพและแบ0งป$น
ผลประโยชน6 ได�แก0 การยินยอมโดยการแจ�งล0วงหน�า กําหนดเง่ือนไข
ท่ีได�ตกลงร0วมกัน การแบ0งป$นผลประโยชน6อย0างเท0าเทียมและ
ยุติธรรมมุ0งเน�นเพ่ือการอนุรักษ6 กําหนดข�อตกลงการถ0ายโอนวัสดุ 
ภายใต�โครงการมีการจัดทําร0างอนุบัญญัติภายใต�ร0างพระราชบัญญัติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 



ตัวช้ีวัด: มีการบูรณาการกลไกบริหารจัดการการ
เข'าถึง แบ�งป/นผลประโยชน� และติดตามตรวจสอบ
การใช'ประโยชน�จากทรัพยากรพันธุกรรม

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๑ เร่ือง

• ข�อมูลกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการเข�าถึงและแบ0งป$นผลประโยชน6 
และติดตามตรวจสอบการใช�ประโยชน6จากทรัพยากรพันธุกรรม เช0น 
พ.ร.ก.ประมง ๒๕๖๐ พ.ร.บ.อุทยานแห0งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ 
กอช. ว0าด�วยหลักเกณฑ6และวิธีการในการเข�าถึงทรัพยากรชีวภาพ
และการได�รับผลประโยชน6ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

• อยู0ระหว0างปรับปรุงแก�ไข ร0าง พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. .... และร0างอนุบัญญัติ และจัดทํา (ร0าง) กฎระเบียบ/ข�อบังคับ
ระดับท�องถิ่น เร่ืองการเข�าถึงและแบ0งป$นผลประโยชน6จากทรัพยากร 



ตัวช้ีวัด: มีการจัดทํากลไกและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข'องกับ
การเข'าถึงและการแบ�งป/นผลประโยชน�จากทรัพยากร
พันธุกรรมในประชาคมวิจัยและชุมชนท'องถ่ิน

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๑ กลไกและ
กฎระเบียบ

• มีการดําเนินโครงการ“ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
ชุมชน (Community BioBank)” เน�นการมีส0วนร0วมและได�รับการ
ยินยอมจากชุมชน การแบ0งป$นผลประโยชน6ทีเ่ท0าเทียมกันผ0าน
เครือข0ายและความร0วมมือ 

• มีการสร�างเครือข0ายความร0วมมือด�านทรัพยากรพันธุกรรมท้ังในและ
ต0างประเทศ ๒๕ หน0วยงาน โดยในประเทศมีความร0วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน ๓๘ แห0ง 



ตัวช้ีวัด: มีมาตรการและกลไกการนําผลตอบ แทนทาง
เศรษฐกิจท่ีได'จากผลิตภัณฑ�ชีวภาพกลับคืนสู�แหล�งกําเนิด
ชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ�และใช'ประโยชน�ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๑ มาตรการและกลไก

• การจัดทํายุทธศาสตร6การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เพ่ือใช�เปHนแนวทางในการดําเนินงานและบูรณาการ
ร0วมกับหน0วยงานท่ีเก่ียวข�อง การใช�มาตรการตอบแทนคุณระบบ
นิเวศ (PES) ซ่ึงมีกรณีอาสาสมัครและผู�ประกอบการท0องเท่ียว 
สนับสนุนชุมชน ชมรมอนุรักษ6ปbาชายเลน และองค6กรปกครองส0วน
ท�องถิ่น ในการดูแลทรัพยากรชายฝ$jง การจัดการนํ้าเสีย และดูแล
ความปลอดภัยของนักท0องเท่ียวในพ้ืนท่ี การรณรงค6ให�นักท0องเท่ียว
ได�ร0วมกับชุมชนทํากิจกรรมในแหล0งท0องเท่ียว

• สร�างความเข�มแข็งให�เศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐานการใช�
ประโยชน6และอนุรักษ6ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างย่ังยืน ซ่ึงมี
ผู�ประกอบการจากความหลากหลายทางชีวภาพได�รับการยกระดับ
ธุรกิจ ๒๐ ราย จํานวนผลิตภัณฑ6หรือบริการท่ีได�รับตราส0งเสริม 
BioEconomy Promotion Mark จํานวน ๑๖๒ ผลิตภัณฑ6



ความก้าวหน้าของเป3าหมาย ยุทธศาสตร์ที% ๔ 

ตัวช้ีวัด: มีองค�กรกลางในการขับเคล่ือนและใช'ประโยชน�
ฐานข'อมูลท่ีมีอยู�ให'เกิดประโยชน�ในการอนุรักษ�และใช'
ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๑ องค6กร

ตัวช้ีวัด: เช่ือมโยงและขยายเครือข�ายกลไกการเผยแพร�
ข'อมูลข�าวสารด'านความหลากหลายทางชีวภาพ
ครอบคลุมทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข'อง

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๑ ช0องทาง และ
ครอบคลุมทุกหน0วยงานท่ีเก่ียวข�อง

ตัวช้ีวัด: มีกลไกการนําองค�ความรู'ทางวิทยาศาสตร�มาใช'
กําหนดนโยบายและแผนด'านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีอย0างน�อย ๑ กลไก



• สผ. จัดทําระบบคลังข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ ท่ีมีระบบสืบค�นเพ่ือเข�าถึงข�อมูลได� ณ จุดเดียว มี
การนําเข�าข�อมูลตามหมวดหมู0ของการเข�าถึงข�อมูล ๖ 
หมวด ได�แก0 พืช สัตว6 จุลินทรีย6 ส่ิงมีชีวิตในพระนาม ชนิด
พันธุ6ต0างถ่ิน และผู�เช่ียวชาญ โดยได�จัดเก็บและเช่ือมโยง
ข�อมูลกับหน0วยงานต0าง ๆ รวม ๑๕ หน0วยงาน 

• มีความก�าวหน�าในการพัฒนาระบบฐานข�อมูลทาง
วิทยาศาสตร6 การพัฒนาศักยภาพนักอนุกรมวิธาน การ
จัดการองค6ความรู�ทางวิทยาศาสตร6  

• จัดทําฐานข�อมูลทะเบียนแห0งชาติเร่ืองภูมิป$ญญาท�องถ่ิน
และความรู�พ้ืนบ�าน เช0น ภูมิป$ญญาการแพทย6แผนไทย
และแพทย6ทางเลือก การรวบรวมภูมิป$ญญาด�านต0าง ๆ 
โดยเก็บรวบรวมในรูปแบบของสารานุกรม 

• ภาคส0วนต0างๆ  มีการจัดเก็บข�อมูลเฉพาะเร่ืองในประเด็น
ด�านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 
เช0น ฐานข�อมูลพรรณไม� ฐานข�อมูลเกาะ ฐานข�อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ เปHนต�น 



ตัวช้ีวัด: จํานวนเทศบาลท่ีมีการจัดเก็บข'อมูลท่ีเก่ียวข'อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง

เกณฑ6ประเมินตัวช้ีวัด มีมากกว0า ๑ เทศบาล

• เทศบาลท่ีมีการจัดเก็บข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเมือง เช0น กทม. ทน.เชียงใหม0 ทน.เชียงราย ทม.กระบ่ี 
ทม.ศรีสะเกษ  ทน.พิษณุโลก ทน.นครสวรรค6 ทน.นคร
สกลนคร เปHนต�น

• สถ. ได�ปรับปรุงเป!าหมายของแผนแม0บท อพ.สธ.-สถ.  ให�
องค6กรปกครองส0วนท�องถ่ินทุกแห0งสมัครเข�าร0วมสนอง
พระราชดําริ โครงการ อพ.สธ. ภายในปGงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ พร�อมได�จัดทําคู0มือการดําเนินงานฯ

• ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีองค6ปกครองส0วนท�องถ่ินท่ีเปHนสมาชิก
ฐานทรัพยากรท�องถ่ิน จํานวน ๑,๔๐๗ แห0ง



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
• การเพ่ิมความพยายามในการบรรลุเป&าหมาย

• ประเด็นสําคัญท่ีควรคํานึงถึงในระยะต�อไป 

• การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

๑) การทบทวนการดําเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนแต�ละเป&าหมาย
ท่ีจะไม�สามารถบรรลุได' 

๒) การสร'างเสริมสร'างความร�วมมือระหว�างกระทรวง  
๓) เพ่ิมการประชาสัมพันธ�และส่ือสารอย�างมุ�งเป&าหมาย  
๔) ยกระดับการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ีให'เป3นรูปธรรม  
๕) เพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมข'อมูลตามตัวช้ีวัด   

การเพิ/มความพยายามในการบรรลุเปBาหมาย 



๑) จัดการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า 
๒) ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร 
๓) ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเมือง 
๔) ชนิดพันธุ�ต�างถ่ินท่ีรุกราน 
๕) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม� 
๖) พัฒนามูลค�าจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและภาคการเกษตร 
๗) พัฒนาบุคลากรด'านความหลากหลายทางชีวภาพ 
๘) กลไกการขับเคล่ือนแผนไปสู�การปฏิบัติ  

ประเด็นสําคัญที/ควรคํานึงถึงในระยะต่อไป 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

- การวิจัย: วิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกต6 การวิจัยท่ีเก่ียวกับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เก่ียวกับความม่ันคงทางอาหาร

- ระบบฐานข'อมูล: เพ่ือการติดตามและประเมินผลอย0างเปHนรูปธรรม

- เช่ือมโยงกับจังหวัด: การบรรจุไว�ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ0มจังหวัด

- บทบาทภาคส�วนสําคัญ: อปท. ภาคธุรกิจ ชุมชน 

- ขับเคล่ือนนโยบายหรือกฎหมายท่ีประกาศใช'ใหม�

- พ้ืนท่ีสําคัญ: ระบุและให�ความสําคัญต0อพ้ืนท่ีวิกฤต พ้ืนท่ีอ0อนไหว 

                             ฯลฯ



จบการนําเสนอ


