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EAAFP MOP 10/D1 : แผนกลยุทธพันธมิตรสําหรับการอนุรักษนกอพยพในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก-

ออสเตรเลีย ระหวางป พ.ศ. 2562-2571 

บทนํา 

เสนทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (East Asian – Australasian Flyway) มีพ้ืนท่ีตั้งแตรัสเซียตะวันออก

ไกล (Russian Far East) และอลาสกา เลื่อนลงมาทางใตผานเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต จนถึง

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ครอบคลุม 22 ประเทศโดยเสนทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลียเปนท่ีอยูอาศัย

ของนกน้ําอพยพกวา 50 ลานตัว ซ่ึงมีสายพันธุกวา 250 สายพันธุและมีชนิดพันธุท่ีมีสถานภาพถูกคุกคามในระดับ

โลก จํานวน 28 ชนิดพันธุ ในระหวางการอพยพนกน้ําจะพ่ึงพาหวงโซนิเวศเพ่ือหาอาหารและท่ีอาศัยใหมีพลังงาน

อยางเพียงพอตอการเดินทางตอไป การประสานความรวมมือระหวางประเทศในระหวางการอพยพจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ 

เพ่ืออนุรักษและปกปองนกน้ําและท่ีอยูอาศัยนกน้ําอพยพเหลานี้ 

การประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (The World Summit in Sustainable Development 

: WSSD) เม่ือปพ.ศ. 2545 นครโจฮันเนสเบิรก สาธารณรัฐแอฟริกาใต รัฐบาลของญ่ีปุนและออสเตรเลียรวมกับ

องคการพ้ืนท่ีชุมน้ํานานาชาติ (Wetland International) เสนอรูปแบบเครือขายพันธมิตรไมเปนทางการและสมัคร

ใจประเภท 2 (Type II Partnership) เพ่ือการอนุรักษและการใชประโยชนในพ้ืนท่ี  ท่ีมีความสําคัญในระดับ

นานาชาติอยางยั่งยืนในเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย พันธมิตรในเสนทางการบินเอชียตะวันออก-ออสเตรเลีย 

(EAAFP) จึงเกิดข้ึนจากความสําเร็จในการกอตั้งคณะกรรมการอนุรักษนกน้ําอพยพเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific 

Migratory Waterbirds Conservation Committee : MWCC)     แผนกลยุทธการอนุรักษนกน้ําอพยพเอเชีย-

แปซิฟก(Asia-Pacific Migratory Waterbird Conservation Strategy : APMWCS) และแผนปฏิบัติการสําหรับ

กลุมเปดและหาน (Anatidae) นกกระเรียน (Crane) และนกชายเลน (Shorebird) กลยุทธและแผนปฏิบัติการตาง 

ๆ ไดสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและเปนแนวทางใหการประสานความรวมมือระหวางประเทศ รวมท้ังกอใหเกิด

กิจกรรมอนุรักษและปกปองถ่ินท่ีอยูอาศัยท่ีสําคัญสําหรับ     นกอพยพนับตั้งแตป พ.ศ. 2539 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ตัวแทนจากคณะรัฐาล 21 ประเทศ องคกรระหวางรัฐบาลและองคกรพัฒนาเอกชน

ไดมีการประชุม ณ เมืองโซซาน (Seosan) สาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือหารือเก่ียวกับการประสาน       ความรวมมือ

ระดับภูมิภาคในอนาคต เพ่ือการอนุรักษนกน้ําอพยพ โดยการใชรูปแบบความรวมมือประเภท 2 (Type II 

Partnership) โดยมีการตกลงวา เครือขายพันธมิตรนี้จะชวยสนับสนุนการประสานความรวมมือระหวางรัฐบาล 

องคกรระหวางรัฐบาลและองคกรพัฒนาเอกชน เพ่ือชวยใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายการพัฒนาแหง

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals) 
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พันธมิตรในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย (EAAFP) จัดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2549 ณ เมืองโบโกร 

ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือคณะรัฐบาล 9 ประเทศ องคกรระหวางรัฐบาล 2 องคกร (IGO) และองคกรเอกชนระหวาง

ประเทศ 6 องคกร (INGO) ไดลงนามเพ่ือประสานความรวมมือในการอนุรักษประชากรนกน้ําอพยพ ในเสนทางการ

บิน ปจจุบันมีสมาชิกภายใตความรวมมือ รวม 37 องคกรซ่ึงประกอบดวยรัฐบาลจาก 18 ประเทศ องคกรระหวาง

รัฐบาล 8 องคกร องคกรเอกชนระหวางประเทศ 10 องคกรและองคกรความรวมมือ 1 องคกร 

การมีสวนสนับสนุนความพยายามอนุรักษนกน้ําในระดับนานาชาต ิ

เอกสารเครือขายพันธมิตร (Partnership Document) การสรางและสนับสนุนเครือขายพ้ืนท่ี (site network) 

สําหรับนกน้ําอพยพและการเสริมสรางสมรรถนะของทองถ่ินในการดูแลรักษาบริการจากระบบนิเวศ (ecosystem 

services) ใหมีความยั่งยืนซ่ึงจะชวยสงเสริมการอนุรักษนกน้ําอพยพ เครือขายพันธมิตรตระหนักวาการอนุรักษนก

น้ําอพยพ โดยใหความสําคัญกับเสนทางบินนั้นปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการอนุรักษนกอพยพ 

เครือขายพันธมิตรนี้มีสวนสนับสนุนการดําเนินงานตามความตกลงระหวางรัฐบาลตาง ๆ และกรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศอ่ืน ๆ ไดแกอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา (Convention on Wetlands : Ramsar) อนุสัญญาวา

ดวยชนิดพันธุท่ีมีการเคลื่อนยายถ่ิน (Convention on Migratory Species : CMS) อนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) (มติ 7.4 และ 7.28) 

โครงการและแนวทางสําคัญของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) และโครงการสิ่งแวดลอมแหง

สหประชาชาติ (UNEP) รวมท้ังการประชุมนโยบายเรื่องน้ําของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ และการ

ดําเนินงานเก่ียวกับทรัพยากรน้ําของโลกในการประชุมครั้งท่ี 3 (3nd  World Water Forum) ความริเริ่มระดับ

ภูมิภาค (Ramsar Regional Innitiative) ภายใตกรอบงานของอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีระบุไวในมติท่ี 9.7 ได

เนนย้ําถึงการตระหนักในความสําคัญของเครือขายพันธมิตรในเสนทางการบิน 

แผนกลยุทธเพ่ือคุมครองนกน้ําอพยพและถิ่นท่ีอยูอาศัย 

12 ปท่ีผานมา การประสานงานกับเครือขายความรวมมือ EAAF ไดดําเนินการโดยอาศัยแผนการดําเนินงาน 2 ฉบับ 

(ระหวางป พ.ศ. 2550-2554 และ พ.ศ. 2555-2560)  

การตระหนักถึงนกน้ําอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัยบริเวณชายฝงทะเลและในแผนดิน นกน้ําอพยพเหลานี้วา กําลังไดรับ

ผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรอยางรวดเร็วและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต แผนกลยุทธของ EAAFP ป พ.ศ.2562 -2571 จึงจัดทําข้ึนเพ่ือ

สานตอและสงเสริมความพยายามตาง ๆ เพ่ือเนนย้ําถึงผลกระทบท่ีมีตอนกน้ําอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัยของนก

เหลานี้ 
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แผนกลยุทธไดระบุความสําคัญของการบรรลุผลลัพธทีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนซ่ึงใช

ประโยชนจากถ่ินท่ีอยูอาศัยรวมกันกับนกน้ําอพยพไปพรอม ๆ กับการดูแลรักษาถ่ินท่ีอาศัยของนกน้ําเพ่ือรักษา

ประชากรนกน้ําอพยพใหคงอยู 

ดังท่ีไดระบุไวในเอกสารเครือขายพันธมิตร จุดประสงคและเปาหมายของเครือขายพันธมิตร EAAF คือ   

• จุดประสงคเพ่ือสรางกรอบการทํางานในเสนทางการบิน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการหารือ การประสานความ

รวมมือ การดําเนินงานระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในองคกรรัฐบาลทุกระดับ ผูจัดการพ้ืนท่ี ความตกลง

ระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม สถาบันทางเทคนิค หนวยงานของสหประชาชาติ หนวยงานเพ่ือการ

พัฒนา ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน กลุมชุมชน และ

ประชาชนในทองถ่ินเพ่ือการอนุรักษนกน้ําและถ่ินท่ีอยูอาศัย  และ 

• เปาหมาย นกน้ําอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัยในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย ไดรับการ

ตระหนักถึงความสําคัญและไดรับการอนุรักษเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

จุดประสงคและเปาหมายของแผนกลยุทธความรวมมือเพ่ือการอนุรักษนกอพยพในเสนทางการบินเอเชีย

ตะวันออก – ออสเตรเลีย 

จุดประสงคและเปาหมายของแผนกลยุทธ EAAFP พ.ศ.2562-2571 คือการสานตอจุดประสงคและเปาหมายตาม

เอกสารของเครือขายความรวมมือ ซ่ึงสะทอนถึงความพยายามในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีผานมา  ท้ัง 2 ฉบับ 

(พ.ศ.2550-2554 และ พ.ศ.2555-2561) โดยจะสานตอพัฒนาตามจุดประสงคของเครือขายพันธมิตรเพ่ือใหเกิด

ผลลัพธอยางมีนัยสําคัญภายใน 10 ปขางหนา 

โครงสรางของแผนกลยุทธ EAAFP พ.ศ.2562-2571 

วัตถุประสงคท้ัง 5 ขอท่ีระบุไวในเอกสารเครือขายพันธมิตรเปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ EAAFP พ.ศ.

2562-2571 เพ่ือใหเปนแนวทางในการดําเนินงานเครือขายพันธมิตรในระยะเวลา 10 ป 

วัตถุประสงคของเครือขายพันธมิตรท่ีไดระบุไวในเอกสารเครือขายพันธมิตร EAAF (EAAF Partnership 

Document) ประกอบดวย 
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 วัตถุประสงคท่ี 1 –การพัฒนาเครือขายพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศในการอนุรักษนกน้ําอพยพใน

เสนทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย เพ่ือสานตอความสําเร็จของกลยุทธการอนุรักษนกน้ําอพยพในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟก (The Asia-Pacific Migratory Waterbird Conservation Strategy : APMWCS)  

 วัตถุประสงคท่ี 2 –สงเสริมการสื่อสาร การศึกษา และการสรางความตระหนักของสาธารณชนถึงคุณคาของ

นกน้ําอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกอพยพ 

 วัตถุประสงคท่ี 3 –สงเสริมการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเสนทางการบิน และกิจกรรมการติดตาม สรางความรูและ

สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับนกน้ําและถ่ินท่ีอยูอาศัย 

 วัตถุประสงคท่ี 4 –สรางถ่ินท่ีอยูอาศัยและความสามารถในการจัดการนกน้ําแกผู มีหนาท่ีจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ผูมีอํานาจตัดสินใจ และผูมีสวนไดสวนเสียในระดับทองถ่ิน 

 วัตถุประสงคท่ี 5 –พัฒนาแนวทางเพ่ือสงเสริมการอนุรักษนกน้ําอพยพ โดยเฉพาะชนิดพันธุนกและถ่ินท่ีอยู

อาศัยท่ีมีความสําคัญ 

แผนกลยุทธฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสรางกรอบการทํางานท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธใหเปนแนวทางปฏิบัติของ

เครือขายพันธมิตร สํานักเลขาธิการและองคกรยอยตาง ๆ ของ EAAFP (คณะกรรมการบริหาร  คณะอนุกรรมการ

ดานงบประมาณ คณะอนุกรรมการดานเทคนิควิชาการ คณะทํางาน และคณะทํางานเฉพาะกิจท่ีตั้งข้ึนภายใตความ

รวมมือนี้) ในการอนุรักษและจัดการนกน้ําอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัยอยางยั่งยืนในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก-

ออสเตรเลีย (EAAF)  

องคประกอบหลักของเครือขายความรวมมือ คือการพัฒนาเครือขายพ้ืนท่ีในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก-

ออสเตรเลีย(EAA Flyway Site Network) เพ่ือใหแนใจวา ความเชื่อมโยงของพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวาง

ประเทศ ไดรับการตระหนักถึงความสําคัญและการจัดการอยางยั่งยืนในอนาคต ประชากรนกน้ําอพยพข้ึนอยูกับ

ความเชื่อมโยงของพ้ืนท่ี มีผลกับวงจรชีวิตของนกท่ีอพยพในเสนทางการบินเครือขายพันธมิตรนี้ สนับสนุนการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางความรูและความตระหนักของนกน้ําอพยพไปพรอม ๆ กับการสรางความสามารถใน

การจัดการท่ียั่งยืน และการอนุรักษท่ีอยูอาศัยของนกน้ําอพยพในเขตเสนทางบิน 
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แผนกลยุทธกําหนดกรอบการทํางาน เพ่ือดําเนินการตามจุดประสงคท้ัง 5 ขอท่ีกลาวไวในเอกสารเครือขายพันธมิตร 

โดยในแตละหัวขอนั้นมีการระบุทิศทางการดําเนินงานเชิงกลยุทธเพ่ือกําหนดผลลัพธท่ีสําคัญ (Key Result Areas : 

KRA) รวมท้ังตัวชี้วัด วิธีการตรวจสอบและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ผลลัพธท่ีสําคัญ (KRA) จะเปนแนวทางดําเนินงานเพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ียั่งยืนสําหรับนกน้ําอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัย 

ระหวางป พ.ศ.2562-2571 

 

การประเมินและการทบทวน 

การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของเครือขายพันธมิตรในระหวางการประชุมพันธมิตร (Meeting of Partners : 

MOPs) เปนสิ่งสําคัญในการประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธฯ และจะตองสงรายงานกอน

การประชุมแตละครั้ง เพ่ือสํานักเลขาธิการฯ รวบรวมและทบทวนการดําเนินงานของพันธมิตรในภาพรวมได 

แผนกลยุทธฯ อาจมีการทบทวนเปนระยะ หากมีความจําเปน เพ่ือใหไดขอมูลความกาวหนาท่ีเปนปจจุบัน 

โดยเฉพาะขอมูลเก่ียวกับผลลัพธท่ีสําคัญ (KRA) หรือตัวชี้วัดตาง ๆ อยางไรก็ตาม แผนกลยุทธฯนี้ มองภาพรวมใน

ระยะยาวสําหรับการทํางานของเครือขายพันธมิตร (EAAFP) ซ่ึงจะถูกนําไปปรับใชตลอดระยะเวลาการดําเนินการ 

แผนกลยุทธฯ และรายงานผลการดําเนินงาน จะมีรูปแบบท่ีเรียบงายในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน 

เพ่ือใหบรรลุผลลัพธสําคัญท่ีกําหนดไว โดยเชิญชวนใหเครือขายพันธมิตรพัฒนาแผนกลยุทธการดําเนินงานของ

ตนเองดวย 

นอกจากนี้สํานักเลขาธิการฯจะจัดเตรียมแผนงานของสํานักเลขาธิการฯเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกล

ยุทธ โดยแผนงานของสํานักเลขาธิการฯจะเชื่อมโยงกับผลลัพธสําคัญในแผนกลยุทธฯ เพ่ือใหกิจกรรมการวัดผล 

รวมถึงกําหนดเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบตาง ๆ มีความชัดเจน ซ่ึงแผนการทํางานของสํานักเลขาธิการฯจะ

ไดรับการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ หากการประชุมพันธมิตร (Meeting of Partners : MOPs) เห็นวามีความจําเปน

ในขณะท่ีแผนกลยุทธฯ จะเปนการกําหนดบริบทงานของ EAAFP ในมุมมองระยะยาว 

รูปแบบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจะชวยใหการประชุมพันธมิตร (MOPs) ไดรับขอมูลความกาวหนาของ

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธฯ ตลอดระยะเวลาของแผน 
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แผนทรัพยากรของเครือขายความรวมมือ (Partnership Resourcing Plan) 

แผนกลยุทธ EAAFP พ.ศ.2562-2571 มีเปาหมายในการทําใหงานของ EAAFP สามารถปฏิบัติไดจริง การปฏิบัติงาน

สามารถเกิดข้ึนไดเม่ือเครือขายพันธมิตรมีวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงิน และความสามารถของบุคคล 

การระดมทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือการปฏิบัติตามแผนกลยุทธฯเปนงานท่ีมีความสําคัญมากสําหรับการดําเนินงานของ

เครือขายพันธมิตร 

แผนทรัพยากรของเครือขายพันธมิตรจะชวยสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมท่ีสอดคลอมกับแผนกลยุทธฯ แผนงาน

ดานการสื่อสาร การศึกษาและการสรางความตระหนัก (CEPA Action Plan) และกิจกรรมท่ีมีความสําคัญอ่ืน ๆ 

ตลอดระยะเวลา 10 ปแผนทรัพยากรจะชวยสนับสนุนแผนกลยุทธดานการเงิน โดยเปนงานท่ีมีความสําคัญของ

คณะอนุกรรมการดานงบประมาณ โดยมีสํานักเลขาธิการฯใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดของแผนกลยุทธ EAAFP พ.ศ.2562-2571 

วัตถุประสงคท่ี 1 พัฒนาเครือขายพ้ืนท่ีในเสนทางการบินท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ สําหรับการอนุรักษนกน้ําอพยพเพ่ือบรรลุกลยุทธการอนุรักษนกน้ําอพยพ

เอเชีย-แปซิฟกดวยเปาหมายในการจัดตั้งเครือขายพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพและการจัดการท่ีย่ังยืน 

เครือขายพันธมิตรจะมุงสรางเครือขายพ้ืนท่ีในเสนทางการบิน ท้ังในเชิงปริมาณและความสําคัญของพ้ืนท่ี โดยเครือขายพ้ืนท่ีในเสนทางการบินจะไดรับการจัดการเพ่ือรักษา

ความสําคัญของพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศสําหรับนกน้ําอพยพ การดําเนินงานท่ีสําคัญเพ่ือลดผลกระทบทางลบตอบริเวณท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ  

นอกจากนี้ มาตรฐานระหวางประเทศ (ขององคกรการเงินระหวางประเทศ(IFC) หรือองคกรเทียบเทา) จะนํามาปรับใชภายในพ้ืนท่ีเครือขายในเสนทางการบิน และพ้ืนท่ี

ใกลเคียงหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศอ่ืน ๆ สําหรับนกน้ํา ขณะนี้มีการพัฒนาความรวมมือท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี สัญลักษณของเครือขายพ้ืนท่ีใน

เสนทางการบิน (Flyway Site Network brand) ไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือเพ่ิมความตระหนักถึงความสําคัญและทําใหพ้ืนท่ีม่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ สําหรับนกน้ํา

อพยพเหลานี้เปนท่ีรูจัก เครือขายพ้ืนท่ีในเสนทางการบินไดสรางประโยชนแกชุมชนทองถ่ินและการจัดการสําคัญสําหรับนกน้ํา 

ผลลัพธท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด วิธีการตรวจสอบ หนวยงานท่ีรายงาน 

KRA 1.1 มีการพัฒนาพ้ืนท่ีเครือขายใน

เสนทางการบินท่ีเหมาะสมและครอบคลุม

สําหรับนกนํ้าอพยพ รวมถึงพ้ืนท่ีท่ียังไมไดรับ

การคุมครอง 

ตัวช้ีวัด 1.1.1 ขยายเครือขายพ้ืนท่ีในเสนทางการบิน (Flyway 

Site Network) ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีสําคัญระหวางประเทศ

สําหรับอยางนอย 40 แหงเพ่ือการอนุรักษนกนํ้าอพยพ ซึ่งบาง

พ้ืนท่ีอาจอยูนอกเขตพ้ืนท่ีคุมครองตามกฎหมายของประเทศ 

รายงานของภาคผนวก 5 เอกสารพันธมิตร

ความรวมมือ 

เครือขายพันธมิตร 
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ผลลัพธท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด วิธีการตรวจสอบ หนวยงานท่ีรายงาน 

KRA 1.2 มีการพัฒนาเครือขายพันธมิตรใน

ระดับชาติและระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือการประสาน

การดําเนินงานของ EAAFP ท้ังในระดับชาติ

และทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัด 1.2.1 มีการพัฒนาแนวทางสําหรับการจัดตั้งและการ

ดําเนินการในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

เอกสารแนวทางการดําเนินงาน สํานักเลขาธิการ  เครือขาย

พันธมิตร 

ตัวช้ีวัด 1.2.2 อยางนอยรอยละ 50 ของเครือขายพันธมิตร

ภาครัฐบาล มีความรวมมือการดําเนินงานในระดับชาติและ

ระดับพ้ืนท่ี อยางนอยรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีเครือขายในเสนทาง

การบิน (Flyway Network Site) 

  

KRA1.3 ชุมชนใหความสําคัญกับพ้ืนท่ี

เครือขายในเสนทางการบิน (Flyway 

Network Site) และไดรับการจัดการอยาง

ยั่งยืน 

ตัวชีวัด 1.3.1 อยางนอยรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีเครือขายใน

เสนทางการบิน มีแผนการจัดการ วัตถุประสงคเฉพาะในการ

อนุรักษนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัยและมีการดําเนินงานอ

ยางเหมาะสม แผนการจดัการท่ีเกิดข้ึนจากการมสีวนรวมของผู

มีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รายงานของเครือขายพันธมติร เครือขายพันธมิตร 

ตัวช้ีวัด1.3.2 อยางนอยรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีเครือขายใน

เสนทางการบินตระหนักวาเครือขายพ้ืนท่ีในเสนทางการบินเปน

สัญลักษณ (brand) สําหรับการอนุรักษนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ี

อยูอาศัยในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย 

รายงานของพันธมิตร 

รายงานของสํานักเลขาธิการฯ 

เว็บไซตและจดหมายขาวของ EAAFP 

เครือขายพันธมิตร  สํานัก

เลขาธิการฯ 
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ผลลัพธท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด วิธีการตรวจสอบ หนวยงานท่ีรายงาน 

ตัวช้ีวัด 1.3.3 เครือขายพันธมิตรใชและปฏิบัตติามมาตรฐาน

ระดับนานาชาติ (IFC หรือเทียบเทา) เพ่ือการพัฒนาภายใน

บริเวณพ้ืนท่ีเครือขายในเสนทางการบินใกลเคยีง และพ้ืนท่ีอ่ืน 

ๆ ท่ีมีความสาํคัญสําหรบันกนํ้าในระดับนานาชาต ิ

รายงานของเครือขายพันธมติร 

รายงานของคณะทํางาน (Working 

Group) และคณะทํางานเฉพาะกิจ (task 

force) ท่ีรับผิดชอบงานตามภารกิจ 

เครือขายพันธมิตร 

KRA 1.4 การใชประโยชนพ้ืนท่ีเครือขายใน

เสนทางการบินอยางยั่งยืนเพ่ือสนับสนุนการ

ดํารงชีวิตของชุมชนทองถ่ินอยางเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 1.4.1 ชุมชนทองถ่ินท่ีอยูในพ้ืนท่ีเครือขายในเสนทาง

การบินท่ีใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต 

ไมไดรับผลกระทบจากนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกนํ้า 

รายงานของเครือขายพันธมติร 

รายงานของสํานักเลขาธิการฯ 

เว็บไซตและจดหมายขาวของ EAAFP 

สํานักเลขาธิการฯ 

เครือขายพันธมิตร 

KRA 1.5 เครือขายพันธมิตรและผูมีสวนได

สวนเสยีในทองถ่ินมีสวนรวมในการ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอาจคุกคาม

พ้ืนท่ีเครือขายในเสนทางการบิน 

ตัวช้ีวัด 1.5.1 ระดับการมสีวนรวมของสมาชิกเครือขาย

พันธมิตร และชุมชนทองถ่ินท่ีมีตอกิจกรรมท่ีอาจคุกคามพ้ืนท่ี

เครือขายในเสนทางการบิน โดยอาจสะทอนผานจํานวนครั้งของ

การประชุม การจัดกิจกรรม และจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

รายงานของเครือขายพันธมติร 

รายงานของคณะทํางาน (Working 

Group) และคณะทํางานเฉพาะกิจ (task 

force) ท่ีรับผิดชอบงานตามภารกิจ 

เครือขายพันธมิตร 

คณะทํางานท่ีเก่ียวของ 

คณะทํางานเฉพาะกิจ 

KRA 1.6 โครงการแลกเปลี่ยนพ้ืนท่ีพ่ีนอง 

(Sister Site) สําหรับพ้ืนท่ีเครือขายในเสนทาง

การบิน มีการขยายตัวออกไป 

ตัวช้ีวัด 1.6.1 มีการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนพ้ืนท่ีพ่ีนอง

สําหรับพ้ืนท่ีเครือขายในเสนทางการบินอยางนอย 5 โครงการ 

รายงานของเครือขายพันธมติร 

รายงานของสํานักเลขาธิการฯ 

เครือขายพันธมิตร 

สํานักเลขาธิการฯ 

KRA 1.7 สมาชิกความรวมมือ EAAFP มี

จํานวนเพ่ิมข้ึนเพ่ือสรางผลลัพธท่ีสูงข้ึนสําหรับ

นกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัย 

ตัวช้ีวัด 1.7.1 มีจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึน ภาคผนวกเอกสารเครือขายความรวมมือ สํานักเลขาธิการฯ 

คณะกรรมการบรหิาร 
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วัตถุประสงคท่ี 2 สงเสริมการส่ือสาร การศึกษาและการสรางความตระหนักของสาธารณชน (CEPA) ถึงคุณคาของนกน้ําอพยพและถิ่นท่ีอยูอาศัยของนกอพยพ 

สมาชิกเครือขายพันธมิตรตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนางความตระหนักถึงความสําคัญของการ

อนุรักษนกน้ําอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัย โดยมีการวางแผนและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการสื่อสาร การศึกษา และการสรางความตระหนักถึงความสําคัญ และ

ริเริ่มการประสานงานเพ่ือใหการอนุรักษนกน้ําอพยพ และการจัดการถ่ินท่ีอยูอาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการดําเนินงานจะสําเร็จไดหากมีการสนับสนุนระยะยาวจาก

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีคุมครอง ดูแลรักษาพ้ืนท่ีชุมน้ํา รวมถึงชุมชนทองถ่ิน โดยสมาชิกของเครือขายพันธมิตร ไดพัฒนาองคความรูเก่ียวกับเสนทางการบิน  แบงปนขอมูล 

ทักษะ รวมถึงองคความรู ภูมิปญญาดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีดี ผานกิจกรรมการพัฒนาการสื่อสาร การศึกษา และการสรางความตระหนัก 

ผลลัพธท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด วิธีการตรวจสอบ หนวยงานท่ีรายงาน 

KRA 2.1 ความสําเรจ็ของการดําเนินงานตาม

องคประกอบตาง ๆ ของแผนการปฏิบัติงาน 

CEPA ของ EAAFP (พ.ศ.2562-2571) 

ตัวช้ีวัด 2.1 แผนปฏิบัติงาน CEPA ไดรบัการตดิตามตรวจสอบ 

ทบทวน และปรับปรุงตามความจาํเปนเพ่ือแจง ให EAAFP 

ทราบ 

รายงานของเครือขายพันธมติร 

คณะทํางานและคณะทํางานเฉพาะกิจ

ภายใต EAAFP และรายงานของสาํนัก

เลขาธิการฯ 

รายงานของสมาชิกเครือขาย

พันธมิตร 

คณะทํางานและคณะทํางาน

เฉพาะกิจ ภายใต EAAFP และ

รายงานของสํานักเลขาธิการฯ 
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วัตถุประสงคท่ี 3 สงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเสนทางการบินและกิจกรรมการติดตาม สรางความรูและสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับนกน้ํา และถิ่นท่ี

อยูอาศัย  

สมาชิกเครือขายพันธมิตร คณะทํางานและคณะทํางานเฉพาะกิจ ดําเนินแผนงานและมีกลไกการประสานความรวมมือ เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการใชประโยชนอยางยั่งยืน กับการอนุรักษนกน้ําอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัย แผนงานการศึกษาวิจัยและกรณีศึกษาท่ีสนับสนุนใหเกิดการ

อนุรักษและการจัดการท่ียั่งยืน (โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการดํารงชีวิตของคนทองถ่ินอยางยั่งยืน) งานวิจัยตาง ๆ เรื่ององคความรู 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และผลจากการศึกษาวิจัย ไดรับการเผยแพรและใชประโยชนเพ่ือการอนุรักษนกน้ําอพยพ และถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกน้ําเหลานี้ ทะเบียนรายชื่อบริเวณท่ีมี

ความสําคัญระหวางประเทศสําหรับนกน้ําอพยพ ไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบันและมีการจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือจัดการการอนุรักษ ขอมูลเก่ียวกับแนวโนมและการ

กระจายตัวของประชากรนกน้ํา จะจัดเก็บและบํารุงรักษาโดยเครือขายพันธมิตร โดยมีการตรวจสอบ รวมถึงการใชขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร เปน

เครื่องมือสําหรับการขับเคลื่อนงานวิจัยและการตัดสินใจ เก่ียวกับปจจัยท่ีทําใหเกิดการลดจํานวนของนกน้ําอพยพและการอนุรักษถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกเหลานี้ 

ผลลัพธท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด วิธีการตรวจสอบ หนวยงานท่ีรายงาน 

KRA 3.1 การจดัตั้ง รักษาและพัฒนาระบบ

การติดตาม ตรวจสอบระดบัชาติ เพ่ือประเมิน

สถานภาพนกนํ้าอพยพ และถ่ินท่ีอยูอาศัย ได

ในอนาคต 

ตัวช้ีวัด 3.1.1 การพัฒนาวิธีการตดิตามนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ี

อยูอาศัยท่ีเปนมาตรฐาน และใชประโยชนในแผนงานการ

ติดตามของประเทศ 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

รายงานคณะทํางานเฉพาะกิจดานการ

ติดตาม 

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

คณะทํางานเฉพาะกิจดานการ

ติดตาม 

ตัวช้ีวัด 3.1.2 ประเทศท่ีเปนสมาชิกเครือขายพันธมิตรมี

แผนการประสานงานในระดับชาตเิพ่ือการติดตาม 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

คณะทํางานเฉพาะกิจดานการ

ติดตาม 
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ผลลัพธท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด วิธีการตรวจสอบ หนวยงานท่ีรายงาน 

KRA 3.2 การทบทวนสถานภาพการอนุรักษ

ของประชากรนกนํ้าและการปรับปรุงขอมูลให

เปนปจจุบัน การจดัลําดับความสําคัญในการ

ปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด 3.2.1 สมาชิกเครือขายพันธมิตรมีขอมลูการประเมิน

จํานวนประชากร แนวโนมและการกระจายตัวของนกนํ้า 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

เอกสารการทบทวนสถานภาพอนุรักษ 

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

องคการพ้ืนท่ีชุมนํ้านานาชาติ 

คณะอนุกรรมการดานวิชาการ 

คณะทํางานท่ีเก่ียวของ 

ตัวช้ีวัด 3.2.2 การปรับปรุงขอมูลของประชากรนกนํ้าอยาง

นอย 2 ชนิดและมีการเผยแพรขอมูล 

รายงานของคณะอนุกรรมการดานวิชาการ 

จดหมายขาวของ EAAFP 

องคการพ้ืนท่ีชุมนํ้านานาชาติ 

คณะอนุกรรมการดานวิชาการ 

สํานักเลขาธิการฯ 

KRA3.3 ทะเบียนรายช่ือท่ีมีความสําคัญ

ระหวางประเทศสาํหรับนกนํ้าอพยพท่ีไดรับ

การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเพ่ือการ

จัดการและการจัดลําดับความสําคญัของ

กิจกรรมการอนุรักษ 

ตัวช้ีวัด 3.3.1 ทะเบียนรายช่ือท่ีมคีวามสําคญัระหวาง

ประเทศสําหรับนกนํ้าอพยพท่ีเปนปจจุบัน เพ่ือการจัดการ

และการจัดลําดับความสําคญัของกิจกรรมการอนุรักษ ไดรับ

การดูแลโดยพันธมิตร 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

รายงานคณะทํางานท่ีเก่ียวของ 

เว็บไซตและจดหมายขาวของ EAAFP 

รายงานคณะอนุกรรมการดาน

วิชาการ 

คณะทํางานท่ีเก่ียวของ 

สํานักเลขาธิการฯ 

KRA3.4 มีความเขาใจมากข้ึนเก่ียวกับ

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ

ทีมีตอนกนํ้าและถ่ินท่ีอยูอาศยั และมีการ

วางแผนและการจัดการพ้ืนท่ีอยูอาศัยของนก

นํ้า 

ตัวช้ีวัด 3.4.1 ยกระดับองคความรูเก่ียวกับภยัคุกคาม รวมถึง

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอนกนํ้า

และถ่ินท่ีอยูอาศัย และไดมีการเผยแพรความรู และการ

ดําเนินการท่ีเหมาะสมเทาท่ีจะทําได 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

รายงานสถาบันการวิจัย 

คณะทํางานท่ีเก่ียวของ 

รายงานคณะทํางานเฉพาะกิจ 

เว็บไซตและจดหมายขาวของ EAAFP 

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

คณะอนุกรรมการดานวิชาการ 

คณะทํางานท่ีเก่ียวของ 

คณะทํางานเฉพาะกิจ 

สํานักเลขาธิการฯ 

13 
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การประชุมพันธมติรสําหรับการอนุรักษนกอพยพในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย ครั้งท่ี 10  

เมืองฉางเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน 10-14 ธันวาคม 2561 

 
ผลลัพธท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด วิธีการตรวจสอบ หนวยงานท่ีรายงาน 

KRA3.5 การจัดตั้งแผนงานความรวมมือดาน

การวิจัยเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษและการ

จัดการท่ียั่งยืน รวมถึงการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาตสิําหรบัชุมชนทองถ่ินอยาง

ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 3.5.1 แผนงานการวิจัยเพ่ือยกระดับการอนุรักษและ

การจัดการอยางยั่งยืน 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

รายงานสถาบันการวิจัย 

เว็บไซตและจดหมายขาวของ EAAFP 

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

คณะอนุกรรมการดานวิชาการ 

คณะทํางานท่ีเก่ียวของ 

คณะทํางานเฉพาะกิจ 

สํานักเลขาธิการฯ 

ตัวช้ีวัด 3.5.2 ความรูท่ีไดรบัการนําไปประยุกตใชในพ้ืนท่ี

อยางนอยรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคญัระหวาง

ประเทศสําหรับนกนํ้าอพยพ 

  

KRA3.6 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติท่ีดี รวมถึง

องคความรูภูมิปญญาสําหรับแผนงานการ

อนุรักษนกนํ้าและถ่ินท่ีอยูอาศัย 

ตัวช้ีวัด 3.6.1 มีเอกสารแนวทางปฏิบัติท่ีดีเผยแพรในเว็บไซต 

EAAFP  

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

รายงานสถาบันการวิจัย 

รายงานคณะทํางานท่ีเก่ียวของ 

เว็บไซตและจดหมายขาว EAAFP 

สํานักเลขาธิการฯ 

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

คณะอนุกรรมการดานวิชาการ 

คณะทํางานท่ีเก่ียวของและ

คณะทํางานเฉพาะกิจ 
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วัตถุประสงคท่ี 4 สรางถิ่นท่ีอยูอาศัยและสรางความสามารถในการจัดการนกน้าํใหแกผูมีหนาท่ีจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผูมีอํานาจตัดสินใจและผูมีสวนไดสวนเสีย

ในระดับทองถิ่น 

สรางทักษะในเสนทางการบิน เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญท่ีสุด สมาชิกเครือขายพันธมิตรและสํานักเลขาธิการฯ ไดจัดทําเครื่องมือท่ีจําเปนตอการฝกอบรม และความ

ชวยเหลือตอผูดูแลท่ีอยูอาศัยของนกน้ํา ผูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ผูมีอํานาจตัดสินใจ และผูมีสวนไดสวนเสียในทองถ่ิน ความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษนกน้ําอพยพ 

รวมถึงประเด็นปญหาการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ํา และการจัดการบริเวณท่ีอยูอาศัยของนกน้ําอยางยั่งยืน และปญหาการดํารงชีวิตของคนในทองถ่ิน ไดรับการยอมรับวาเปนสวน

หนึ่งของการสรางทักษะใหมีประสิทธิผล สมาชิกเครือขายความรวมมือแลกเปลี่ยนนวัตกรรม ความรูและเครื่องมือในการสรางทักษะ 

 

ผลลัพธท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด วิธีการตรวจสอบ หนวยงานท่ีรายงาน 

KRA 4.1 EAAFP สงเสรมิการใชเครื่องมือ

สําหรับการฝกอบรมและใหความชวยเหลือใน

การระบุประเด็นทาทายตาง ๆ ในพ้ืนท่ี

เครือขายในเสนทางการบิน 

ตัวช้ีวัด 4.1.1 สมาชิกเครือขายพันธมิตรและสํานักเลขาธิการ

ฯมีกลไกการเสริมสรางสมรรถนะ เพ่ือชวยใหเกิดการแบงปน

ความรู เครื่องมือ และประสบการณ 

 

คูมือของหนวยประสานงานกลาง EAAFP 

รายงานของสํานักเลขาธิการฯ 

สํานักเลขาธิการฯ 

ตัวช้ีวัด 4.1.2 สมาชิกเครือขายพันธมิตรและสํานัก

เลขาธิการฯผนวกการเสริมสรางสมรรถนะไวในเอกสาร

ขอเสนอโครงการ (Project proposals) 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

รายงานของสํานักเลขาธิการฯ 

สํานักเลขาธิการฯ 

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

 

ตัวช้ีวัด 4.1.3 มีคูมือการอบรมทางวิชาการแบบออนไลนของ 

EAAFP เพ่ือสนับสนุนการจดัการพ้ืนท่ีในเสนทางการบิน และ

รอยละ 50 ของผูจัดการพ้ืนท่ีมีการนําคูมือดังกลาวไปใช

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

รายงานของสํานักเลขาธิการฯ 

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

สํานักเลขาธิการฯ 
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ผลลัพธท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด วิธีการตรวจสอบ หนวยงานท่ีรายงาน 

ประโยชน 

KRA 4.2 หนวยประสานงานกลางและผูจัดการ

พ้ืนท่ีมีสมรรถนะในการดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคของ EAAFP ท่ีมากข้ึน 

ตัวช้ีวัด 4.2.1 มีการผลติและเผยแพรคูมือการปฏิบัติงาน

หนวยประสานงาน EAAFP ประกอบดวย เครื่องมือสาํหรับ

การปฏิบัติงานและการสรางความตระหนัก 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

จดหมายขาว EAAFP 

รายงานการฝกอบรม 

รายงานของสํานักเลขาธิการฯ 

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

สํานักเลขาธิการฯ 

ตัวช้ีวัด 4.2.2 มีการประชุมของสมาชิกเครือขายพันธมติร 

รวมถึงผูจัดการพ้ืนท่ีอยางนอย 1 ครั้งตอป 

 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

สํานักเลขาธิการฯ 

ตัวช้ีวัด 4.2.3 สมาชิกเครือขายพันธมิตรทุกองคกร จัดสง

รายงานการดําเนินงานกอนการประชุมเครือขายพันธมิตรแต

ละครั้ง 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

รายงานของสํานักเลขาธิการฯ 

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

สํานักเลขาธิการฯ 

KRA 4.3 องคกรท่ีมีการดําเนินงานซึ่งกอใหเกิด

ผลกระทบตอนกนํ้าอพยพมสีวนรวมในการ

อนุรักษนกนํ้าและท่ีอยูอาศัย 

ตัวช้ีวัด 4.3.1 มีจํานวนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคญัระหวางประเทศ

และแผนงาน ซึ่งองคกรตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการสราง

ผลลัพธเชิงบวกใหนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัย 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

รายงานของสํานักเลขาธิการฯ 

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

สํานักเลขาธิการฯ 
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วัตถุประสงคท่ี 5 พัฒนาแนวทางการสงเสริมการอนุรักษนกน้ําอพยพโดยเฉพาะชนิดพันธุและถิ่นท่ีอยูอาศัยท่ีมีความสําคัญ 

นกน้ําอพยพท่ีถูกคุกคามไดรับการคุมครองจากภัยคุกคาม และจํานวนประชากรท่ีกําลังเพ่ิมข้ึน ภัยคุกคามตอถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกน้ําลดลง ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน

เหลานี้ไดรับการเผยแพรในเครือขายความรวมมือในเสนทางการบิน สมาชิกของเครือขายความรวมมือประสานความรวมมือและดําเนินมาตรการเพ่ือการอนุรักษนกน้ํา

อพยพและท่ีอยูอาศัยในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย สมาชิกของเครือขายความรวมมือสามารถใชความตกลงทวิภาคีและพหุพาคี หรือกลไกความรวมมือ

ระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ ในการบูรณาการการอนุรักษนกน้ําอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัยไวในนโยบายของประเทศ และการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

ผลลัพธท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด วิธีการตรวจสอบ หนวยงานท่ีรายงาน 

KRA5.1 สมาชิกเครือขายพันธมติรได

ประสานงานอยางแข็งขันเพ่ือพัฒนาวิธีการ

อนุรักษนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัยท่ีอยู

ระหวางพรมแดนของประเทศตาง ๆ 

ตัวช้ีวัด 5.1.1 อยางนอยรอยละ 50 ของเครือขายพันธมิตร ได

ประสานความรเิริม่ระหวางพรมแดนเพ่ือการอนุรักษนกนํ้า

อพยพ โดยเฉพาะอยางยิ่งนกนํ้าอพยพท่ีถูกคุกคาม 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

รายงานของคณะทํางาน คณะทํางานเฉพาะ

กิจ 

รายงานคณะอนุกรรมการดานวิชาการ 

เว็บไซตและจดหมายขาว EAAFP 

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

คณะทํางาน คณะทํางานเฉพาะ

กิจ คณะอนุกรรมการดาน

วิชาการ และสาํนักเลขาธิการฯ 

KRA5.2 นกนํ้าอพยพท่ีถูกคุกคาม ไดรับการ

คุมครองจากภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ และ

จํานวนประชากรนกมีความคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 5.2.1 เครือขายพันธมิตรโดยการนําขององคการ

ระหวางประเทศเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติ (IUCN) องคกร

อนุรักษนกสากล (Birdlife International) องคการพ้ืนท่ีชุม

นํ้านานาชาติ ไดปรับปรุงขอมลูใหเปนปจจุบันและรักษา

ทะเบียนประชากรนกนํ้าอพยพท่ีถูกคุกคาม และสงเสริมให

เครือขายพันธมิตรในภาครัฐคุมครองประชากรของชนิดพันธุท่ี

ถูกคุกคามเหลาน้ีผานกฎหมายของประเทศ 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

คณะทํางาน คณะทํางานเฉพาะกิจ รายงาน

คณะอนุกรรมการดานวิชาการ 

เอกสารการทบทวนสถานการณอนุรักษ 

รายการประเมินจํานวนประชากรนกนํ้า 

และทะเบียนชนิดพันธุท่ีถูกคุกคามของ

องคการระหวางประเทศเพ่ือการอนุรักษ

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

คณะทํางานและคณะทํางาน

เฉพาะกิจ 
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ธรรมชาติ (IUCN Red List) 

 ตัวช้ีวัด 5.2.2 แผนปฏิบัติการชนิดพันธุนกรายชนิด (Single 

species) ไดรับการพัฒนาและนําไปใชกับพันธุนกนํ้าอพยพท่ี

ถูกคุกคามในเสนทางการบิน 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

คณะทํางานเฉพาะกิจ 

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

คณะทํางานเฉพาะกิจ 

 ตัวช้ีวัด5.2.3 ประชากรนกนํ้าอพยพท่ีถูกคุกคามมีความคงท่ี

หรือเพ่ิมข้ึน 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

คณะทํางาน คณะทํางานเฉพาะกิจ 

รายงานคณะอนุกรรมการดานวิชาการ 

เอกสารการทบทวนสถานการณอนุรักษ 

รายการประเมินจํานวนประชากรนกนํ้า 

และทะเบียนชนิดพันธุท่ีถูกคุกคามของ

องคการระหวางประเทศเพ่ือการอนุรักษ

ธรรมชาติ (IUCN Red List)  

สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

คณะทํางานท่ีเก่ียวของ 

คณะทํางานเฉพาะกิจ 

KRA 5.3 แผนปฏิบัติการระดับภูมภิาคไดรับ

การพัฒนาและนําไปใชในภูมิภาคท่ีมี

ความสําคญัในเสนทางการบิน 

ตัวช้ีวัด 5.3.1 การจัดทําและการนําแผนปฏิบัติงานประจาํ

ภูมิภาคไปใชในเขตภมูิภาคท่ีมีชนิดพันธุนกนํ้าท่ีถูกคุกคามใน

เสนทางการบิน 

รายงานของคณะทํางานเฉพาะกิจ สมาชิกเครือขายพันธมิตร 

KRA 5.4 การพัฒนาและนํามาตรการลดและ

กําจัด (หากเปนไปได) การลาสัตวท่ีผิด

กฎหมายและการจับและการคานกนํ้าอพยพ

ไปใช 

ตัวช้ีวัด5.4.1 สมาชิกเครือขายพันธมิตรภาครัฐมีวิธีการ

ดําเนินงานเพ่ือลดและกําจัด (หากเปนไปได) การลาสตัวท่ีผิด

กฎหมาย การจับและการคานกนํ้าอพยพโดยมีการพัฒนาและ

นําไปใช 

รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร 

รายงานของคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย

การลาสัตวท่ีผดิกฎหมาย การจับและการคา

นกนํ้าอพยพ 

เว็บไซตและจดหมายขาว EAAFP 

คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการ

ลาสตัวท่ีผิดกฎหมาย การจับ

และการคานกนํ้าอพยพ 

KRA 5.5 การอนุรักษนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยู ตัวช้ีวัด 5.1.1 สมาชิกเครือขายพันธมิตรภาครัฐมีกฎหมาย รายงานของสมาชิกเครือขายพันธมิตร สมาชิกเครือขายพันธมิตรภาครัฐ 
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อาศัยไดรับการบูรณาการไวในกฎหมายและ/

หรือนโยบายของประเทศ รวมถึงการปรับตัว

ตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

และ/หรือ นโยบายระดับชาติซึ่งมขีอกําหนดเก่ียวกับนกนํ้า

อพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัย 

KRA 5.6 การอนุรักษนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยู

อาศัยไดบูรณาการไวในความตกลงพหุภาคี

และทวิภาคีท่ีเก่ียวของรวมถึงกลไกการ

ดําเนินงานอ่ืน ๆ ในระดบัภูมภิาค 

 

ตัวช้ีวัด 5.6.1 มีขอตกลงดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของตระหนัก

วาความรวมมือเพ่ือการอนุรักษนกในเสนทางการบินเอเชีย

ตะวันออก-ออสเตรเลยีเปนกรอบการทํางานระดบัภูมภิาคท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ืออนุรักษนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัย 

ขอตัดสินในท่ีไดรับการรับรองโดยความตก

ลงพหุภาคีดานสิ่งอวดลอมและความตกลง

ทวิภาคีท่ีเก่ียวของ 

สํานักเลขาธิการฯและสมาชิก

เครือขายพันธมิตร 
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