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EAAFP MOP10/D2 : แผนปฏิบัติงานดานการสื่อสาร การศึกษา การใหการศึกษา และการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน (Communication, Education, Participation and Awareness: 

CEPA) ของ EAAFP ระหวางป พ.ศ. 2562 – 2571  

วิสัยทัศน : นกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัยในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย ไดรับการยอมรับและอนุรักษเพ่ือประโยชนของสาธารณชนและความหลากหลายทางชีวภาพ 

วัตถุประสงคของ CEPA : เพ่ือปลกูฝงการอนุรักษนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกเหลาน้ีแกประชาชนในเสนทาง EAAF 

สภาพท่ีพึงประสงค: ประชาชนในเสนทาง EAAF มีความตระหนักตอนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัย ซึ่งพวกเขาตองพ่ึงพาอาศัยและมสีวนรวมในการอนุรักษ 

แผนปฏิบัติงาน CEPA มีเปาหมายในการดําเนินงานท่ีหลากหลายของเครือขายพันธมิตร รวมท้ัง รัฐภาคี องคการระหวางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชนระดับชาติและระหวางประเทศ ผูจัดการพ้ืนท่ี และ

เครือขายในพ้ืนท่ี แผนปฏิบัติการน้ีสงเสริมใหมีการใชการสื่อสารและใชเครื่องมือการศึกษาเพ่ือสรางตระหนักในความสําคัญของเสนทางการบินของนกนํ้าอพยพแกประชาชนในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และ

ระหวางประเทศ โดยเขารวมกิจกรรมเพ่ือนําไปสูการอนุรักษนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยูอาศัย แผนปฏิบัติการฉบับน้ีจะสานตอการดําเนินงานของแผนกลยุทธ CEPA ป พ.ศ. 2555 ซึ่งไดขับเคลื่อนเครื่องมือและ

ทักษะดาน CEPA ท่ีตองใชในการทํางานดาน CEPA รวมท้ังงานดาน CEPA ท่ีเก่ียวของกับอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมนํ้า (Ramsar Convention) อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention 

on Biological Diversity: CBD) อนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุท่ีมีการเคลื่อนยายถ่ิน (Convention on Migratory Species: CMS)  

เอกสารฉบับน้ีใหโอกาสท่ีสําคัญแกการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ EAAFP เพ่ือสรางบทบาทและทักษะในการสงเสริมการดําเนินงาน คณะทํางาน CEPA สงเสริมใหผูปฏบัิติงานดาน CEPA “คนพบตัวเอง” กอน

เริ่มดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

กรุณาใชรหัสสีแสดงผูปฏิบัติงานในเอกสารนี้เพ่ือดูวามีสิ่งใดบางท่ีคุณสามารถทําไดในแผนการปฏิบัติงานนี้  

สํานักเลขาธิการ (Secretariat)   หนวยประสานงานกลางของประเทศ (Gov FP)  องคกรระหวางรัฐบาล (Inter-govermental Organisatioj: IGO)  องคกรเอกชนระหวางประเทศ (International NGP: 

INGO)  ผูจัดการพ้ืนท่ี (Site Manager: SM) และ ผูจัดการศูนยเรียนรู (Visitor Centre Manager: VCM) 

 

คณะทํางาน CEPA    คณะทํางาน (WG) & คณะทํางานเฉพาะกิจ (TF)  อ่ืน ๆ: บริษัทท่ีเขารวมพันธมิตร; สื่อ; เครือขายพ้ืนท่ีชุมนํ้าระหวางประเทศ (Wetland Link International:WLI)  
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มต ิEAAFP MoP10 1 

 

เปาหมาย กิจกรรม และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

ระดับเปาหมาย และ

รายละเอียด 

เปาหมาย กิจกรรมของ CEPA และปจจยัหลักซ่ึงชวยใหบรรลุสถานะเปาหมาย ตัวชี้วดัความสาํเร็จหลัก 

1. หนวยประสานงานกลาง 

(FP)  

(รวมถึงหนวยประสานงานอื่น

ทั้งหมด ประกอบดวย รัฐภาคี 

องคกรระหวางประเทศ  

องคการพัฒนาเอกชนระหวาง

ประเทศ และภาคธุรกิจ) 

  

หนวยประสานงานตางๆ รับทราบประโยชนที่ไดรับจากการ

เขารวมเปนพันธมิตร EAAFP พื้นที่เครือขายนกอพยพ 

(Flyway Site Network: FSN) และเขามามีบทบาทในการ

สงเสริมและการดําเนินงานของ EAAFP ตามวัตถุประสงค 

(เพื่ออนุรักษนกน้าํอพยพและถิ่นที่อยูอาศัยของนกเหลานี้) 

 

• สํานักเลขาธกิารสงหนังสือตอนรับหนวยประสานงานกลางใหมเพื่อแนะนําบทบาทและ

รายงานสถานการณปจจุบันของพันมิตรในประเทศของตน 

• สํานักเลขาธกิารใหขอมูล เคร่ืองมือ กลไก และอบรมหนวยประสานงานกลางเพือ่ให

สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

• สํานักเลขาธกิารกาํหนดตารางปฏิทินงานการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ EAAFP รวมทั้ง

งานของพื้นที่เครือขายนกอพยพ ซ่ึงจะมีการเผยแพรกจิกรรมและสนับสนุนหนวย

ประสานงานกลางในการจัดกิจกรรมสรางความตระหนักในประเทศของตน  

• หนวยประสานงานกลางพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลที่มีประสิทธภิาพแกเครือขาย

หรือประเทศของตน 

• หนวยประสานงานกลางคัดเลือกผูประสานงาน CEPA เพื่อติดตอประสานงานระหวาง

ประเทศพันธมิตร  

 

จํานวนรอยละของหนวยประสานงานกลาง

ที่เขารวมกิจกรรม  

 

 

จํานวนจดหมายขาวภายในประเทศ การ

ติดตอทางจดหมาย ใบปลิว ฯลฯ ที่สรางขึ้น  

2. รัฐบาล  

(ก) รัฐภาคี (Gov) FP   

หนวยประสานงานกลางของประเทศมีบทบาทในการ

ประสานความรวมมอืในการจัดกิจกรรม CEPA 

ภายในประเทศ โดย:  

• สงเสริมเครือขายภายในประเทศใหตระหนักถึงความ

รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและผูเชี่ยวชาญดาน

นกน้ําอพยพ 

• สนับสนุนและชวยเหลือในการพัฒนาความตกลงโครงการ

พื้นที่พี่นองของเครือขายนกอพยพ (Sister Site) 

• พัฒนาและดูแลเนื้อหาประเทศของตน (ภาษาอังกฤษ) 

และภาษาประจําชาติของตนในเว็บไซต EAAFP 

• สงเสริมและสนับสนุนพันธมิตรของ EAAF และ EAAFP 

• สํานักเลขาธกิาร สงเสริมหนวยประสานงานกลางของประเทศในการพัฒนาความรวมมือ

ระดับชาติ 

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ สรางความรวมมือระดับชาติและสงเสริมการมี

สวนรวมของผูเชี่ยวชาญเร่ืองนกน้ําอพยพเพื่อเผยแพรและสรางความรูเกี่ยวกับนกน้ํา

อพยพและการจัดการ  

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ สนับสนุนการเขาถึงกองทุนเพื่อเปนแรงจูงใจใน

การพัฒนาความตกลงเร่ืองโครงการพื้นที่พี่นองของเครือขายนกอพยพ (Sister site) 

• สํานักเลขาธกิารสงเสริมใหหนวยประสานงานกลางของประเทศพัฒนาเนื้อหาในเว็บไซต 

EAAFP เปนภาษาประจาํชาติของตน หรือมอบหมายผูแทนในการดําเนินการเร่ือง

ดังกลาว  

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ แจงสํานักเลขาธกิารเกี่ยวกบัผูประสานงานในการ

จํานวนการจัดกจิกรรมและประสิทธิภาพ

ของพันธมิตรในประเทศ 

 

 

 

จํานวนการพัฒนาความตกลงของโครงการ

พื้นที่พี่นองของเครือขายนกอพยพ 

 

 

 

จํานวนประเทศที่มีเพจที่ใชภาษาประจํา
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ระดับเปาหมาย และ

รายละเอียด 

เปาหมาย กิจกรรมของ CEPA และปจจยัหลักซ่ึงชวยใหบรรลุสถานะเปาหมาย ตัวชี้วดัความสาํเร็จหลัก 

• สงเสริมการจัดกิจกรรม CEPA รวมทั้งวันนกอพยพโลก 

(World Migratory Bird Day: WMBD) และวันพื้นที่ชุม

น้ําโลก (World Wetlands day: WWD) 

 

พัฒนาและดูแลเนื้อหารวมทั้งภาษาของเว็บไซต 

•  สํานักเลขาธิการเผยแพรขอมูลเกีย่วกับหัวขอการจัดกจิกรรมวันนกอพยพโลกและวัน

พื้นที่ชุมน้ําโลก และส่ือตางๆ แกพันธมติร ในเวลาที่เหมาะสม 

• สํานักเลขาธกิาร รายงานกจิกรรมของพนัธมิตรในวันนกอพยพโลกและวันพื้นทีชุ่มน้ํา

โลก เพื่อสรางโอกาสในการประชาสัมพนัธองคกร 

ประเทศของตนในเว็บไซตของ EAAFP  

 

 

จํานวนการรายงานการจัดกิจกรรมวันนก

อพยพโลกและวันพื้นที่ชุมน้าํโลก 

(ข) เจาหนาที่ภาครัฐ

ภายในประเทศพันธมิตร 

(นอกเหนือจากหนวย

ประสานงานกลาง) 

 

เจาหนาทีภ่าครัฐ รวมถึงเจาหนาที่ของกระทรวงหรือกรมตาง 

ๆ รับทราบวาประเทศของตนเปนพันธมติร EAAF และพื้นที่

เครือขายนกอพยพ ซ่ึงพวกเขาจะชวยสงเสริมการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกบั EAAFP 

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ จดักิจกรรม CEPA ภายในองคกรเกี่ยวกับเสนทาง

การบินของนกน้าํอพยพและพื้นที่เครือขายนกอพยพ 

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ จดัทําแผนพับ EAAFP และใบปลิวของเครือขาย

นกอพยพและพื้นที่เครือขายนกอพยพโดยภาษาประจาํชาติเพื่อประชาสัมพันธ EAAFP 

และวัตถุประสงคของพันมิตร 

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ ชวยในการระบุและขยายส่ือส่ิงพิมพและการ

ประสานงานที่จําเปน 

จํานวนกิจกรรม CEPA ภายในองคกรภาครัฐ  

จํานวนแผนพับและใบปลิวเกีย่วกบั  EAAFP 

โดยใชภาษาประจําชาติที่มอียูในเว็บไซต 

EAAFP และเว็บไซตของหนวยประสานงาน

กลาง 

(ค) เจาหนาทีภ่าครัฐใน

ทองถิ่นของประเทศพันธมิตร 

(สําหรับผูจัดการพื้นที่ ดู

เปาหมายที ่6 ดานลาง) 

เจาหนาทีภ่าครัฐในทองถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่เครือขายนก

อพยพ ทราบถึง EAAFP พื้นที่เครือขายนกอพยพ, FSN ระดับ

โลก และFNSs ที่อยูภายใตการควบคุมของตน และสงเสริมให

เกิดการหารือเกีย่วกับงานอยางแข็งขัน 

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ สงเสริมการทํางาน EAAFP ของหนวยงานภาครัฐ

ในทองถิ่น และชวยเหลือการจัดการในพื้นที่เครือขายนกอพยพ 

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ จดัใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติงานแกผูจัดการพื้นที ่

จํานวนการประสานงานระหวางหนวย

ประสานงานกลางและเจาหนาทีภ่าครัฐใน

พื้นที่เครือขายนกอพยพ 

 

จํานวนการประชุมเชิงปฏิบัติการของ

ผูจัดการพื้นที่ที่ดําเนินการโดยหนวย

ประสานงานกลางของประเทศ 

เจาหนาทีภ่าครัฐในทองถิ่นนอกเหนือจากพื้นที่เครือขายนก

อพยพทราบเกี่ยวกับ EAAFP และเครือขายนกอพยพ 

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ สงเสริมการดําเนินงาน EAAFP ผานเจาหนาที่

ภาครัฐในทองถิ่น และพิจารณาเพิ่มสถานที่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ 

 

(ง) เจาหนาทีภ่าครัฐ

ระดับประเทศที่ไมใชรัฐภาคี 

เจาหนาทีภ่ายในองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของทราบเกี่ยวกับ 

EAAFP และทราบถึงประโยชนในการเขารวมพันธมิตร 

รวมทั้งทราบวาตนอยูในขอบเขตของ EAAF 

• สํานักเลขาธกิารและรัฐภาคีเผยแพรขอมูลใน EAAFP จํานวนการส่ือสารของสํานักเลขาธิการที่

สงไปยังประเทศที่มีแนวโนมจะเขารวมเปน

รัฐภาคีแหงใหม  
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จํานวนรัฐภาคีรายใหม 

 

3. องคกรระหวางประเทศ 

หนวยประสานงาน CEPA 

ของสํานักเลขาธกิารองคกร

ระหวางประเทศและประเทศ

ที่เปนพันธมิตร 

เจาหนาที่ CEPA/ หนวยประสานงานกลางของสํานัก

เลขาธิการองคกรระหวางประเทศและประเทศทราบถึง 

EAAFP จุดมุงหมาย วัตถปุระสงค จํานวนสมาชิก และหนวย

ประสานงานกลาง และดําเนินงานตาม EAAFPs CEPA 

รวมทั้งบูรณาการการทาํงานรวมกัน 

 

• สํานักเลขาธกิารประสานงานกับเจาหนาที่ CEPA อยางสม่ําเสมอภายใตอนุสัญญาวา

ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุที่มีการเคล่ือนยายถิ่น และ

อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา เพื่อใหแนใจวามกีารประสานงานตามโปรแกรม CEPA  

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ และเจาหนาที ่CEPA มีการติดตอและ

ประสานงานรวมกับผูแทนเจาหนาที่ CEPA ระดับชาติ ของอนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชวีภาพ อนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุที่มกีารเคล่ือนยายถิ่น และอนุสัญญา

วาดวยพื้นที่ชุมน้ํา เพื่อการอนุรักษนกน้าํอพยพและถิ่นทีอ่ยูอาศัย  

• สํานักเลขาธกิาร CBD สงเสริมใหผนวกเร่ืองการอนุรักษนกน้าํอพยพและถิ่นที่อยูอาศัย

ในกลยุทธและแผนปฏบิัติการความหลากหลายทางชีวภาพ (NBSAPs) 

• ศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อํานวยความสะดวกแกหนวย

ประสานงานกลางของประเทศอาเซียนในการจัดกิจกรรม CEPA ของ EAAFP ในระดับ

ภูมิภาค 

จํานวนการประสานงานระหวางสํานัก

เลขาธิการ และเจาหนาที ่CEPA ของ

องคกรระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

จํานวนแผนบูรณาการความหลากหลาย

ทางชีวภาพของรัฐภาคีพันธมิตร EAAFP มี

การรายงานเกีย่วกับสถานภาพการอนุรักษ

นกน้ําอพยพและถิ่นที่อยูอาศัย 

4. องคกรพัฒนาเอกชน

ระหวางประเทศ 

หนวยประสานงานกลางของ

องคกรพัฒนาเอกชนที่เปน

พันธมิตร 

เจาหนาทีอ่งคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศทราบวา

องคกรของตนเปนสมาชิกพันธมิตรของ EAAFP และสงเสริม

การดําเนินงานของ EAAFP ภายในองคกรและโปรแกรมงาน

รวมกับองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศที่ยังไมเขารวม

พันธมิตร EAAFP และองคกรพัฒนาเอกชน 

 

โครงการของตน และองคกร INGO และ NGO อื่น ๆ ที่ไมใช

สมาชิกของ EAAFP 

• หนวยประสานงานกลางขององคกรเอกชนระหวางประเทศ จัดกิจกรรม CEPA ภายใน

องคกร/เจาหนาที่องคกรระดับชาติ เพื่อสงเสริม EAAFP และวัตถุประสงคของพนัธมิตร  

• สํานักเลขาธกิารใหขอมูลและสนับสนุนเคร่ืองมือ กลไก  

• หนวยประสานงานกลางขององคกรเอกชนระหวางประเทศ แบงปนโครงการที่เกี่ยวของ

และขอมูลผานจดหมายขาวอิเล็กทรอนกิส ฯลฯ  

• หนวยประสานงานกลางขององคกรเอกชนระหวางประเทศ ใหขอมูลเกี่ยวกับ EAAFP 

แกองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศที่เขารวมและยังไมเขารวมเปนพันธมิตร องคกร

พัฒนาเอกชน ซ่ึงสามารถสนับสนุนการดําเนินงานภายใตเสนทางการบิน  

จํานวนกิจกรรม EAAFP ภายในองคกร 

 

 

 

จํานวนบทความเกีย่วกบั EAAFP ในส่ิง

ตีพิมพของตัวเอง  

5. ภาคธุรกิจ  

(ก) หนวยประสานงานกลาง

ภาคธุรกจิที่เปนพันธมิตรและ

เจาหนาที่ที่เกีย่วของ 

หนวยประสานงานกลางของภาคธุรกิจมบีทบาทในการสราง

ความตระหนักเกีย่วกับ EAAFP และสรางการมีสวนรวมของ

เจาหนาที ่

• สํานักเลขาธกิาร สงเสริมใหหนวยประสานงานกลางภาคธุรกิจสนับสนุน  EAAFP  

• สํานักเลขาธกิารใหขอมูล เคร่ืองมือ กลไก และฝกอบรมหนวยประสานงานกลางเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
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(ข) เจาหนาที่ภาคธุรกิจที่เปน

พันธมิตร 

 

ภาคธุรกจิที่เปนพันธมิตร มขีอมูลเกี่ยวกบันกน้ําอพยพและ

เสนทางการบินในส่ือประชาสัมพันธ  

ภาคธุรกจิที่เปนพันธมิตรใหโอกาสแกพนักงานในการเขารวม

กิจกรรมการอนุรักษในพื้นที่เครือขายนกอพยพในพื้นที่  

• หนวยประสานงานกลางของภาคธุรกิจทีเ่ปนพันธมิตร ชวยจําแนกและขยายขอบเขต

การประชาสัมพันธผานจดหมายขาวและสนับสนุนการติดตอตามความจําเปน  

• ผูจัดการพื้นที่และภาคธุรกิจที่เปนพันธมติรมีความรวมมือและใหโอกาสเจาหนาที่ในการ

เขารวมการทาํงาน 

จํานวนคร้ังที่ภาคธุรกิจชวยเหลือกจิกรรม

ในพื้นที่เครือขายนกอพยพ 

(ค) ภาคธุรกจิที่ยังไมเขารวม

พันธมิตร EAAF 

ภาคธุรกจิที่ยังไมเขารวมพันธมิตรทราบเกี่ยวกบั EAAFP  •  สํานักเลขาธกิาร/องคกรเอกชนระหวางประเทศ/ผูจัดการพื้นที ่ใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ

เสนทางการบินเพื่อคัดเลือกภาคธุรกิจหรือองคกรที่สําคัญ (เชน Keidanren สหพนัธธุรกิจ

ญี่ปุน (Japan Business Federation) และสงเสริมการมีสวนรวมในเสนทางการบิน) 

จํานวนภาคธุรกจิที่ยังไมเขารวมพันธมิตรที่

เขามาติดตอ  

 

จํานวนการสนับสนุนจากภาคธุรกิจทีย่ังไม

เขารวมพันธมิตร (งบประมาณ, การ

สนับสนุนที่ไมใชงบประมาณ)  

6. ผูจัดการพ้ืนที ่

(เจาหนาภาครัฐในพื้นที่ที่

รับผิดชอบ) และผูจัดการศูนย

การเรียนรู 

ผูจัดการพื้นที่และผูจัดการศูนยการเรียนรู มีโครงการ CEPA 

และเคร่ืองมือ กลไกในพื้นที่เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และผู

เยี่ยมชมมีความเขาใจถึงประโยชนของเครือขายนกอพยพที่มี

ตอประชาชน นกน้ํา และสัตวปาตางๆ  

• สํานักเลขาธกิารและพันธมิตรตางๆ จัดใหมีการอบรม และมีเคร่ืองมือ กลไกสําหรับ

ผูจัดการพื้นที่และผูจัดการศูนยการเรียนรู  

• ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู กําหนดเคร่ืองมือ กลไกของ EAAFP CEPA สําหรับ

พื้นที่ของตน และจัดกิจกรรม/งานตางๆ แกประชาชนในพื้นที ่

จํานวนเคร่ืองมือ กลไกสําหรับการ

ปฏิบัติงานในพื้นที ่

ประชาสัมพันธ ทบทวน เคร่ืองมือ กลไก (เชน เอกสาร ชุด

นิทรรศการ ขาว หรือแนวทางการปฏิบติังานที่ดี) จากพื้นที่

เครือขายนกอพยพในเวบ็ไซต EAAFP และจดหมายขาว เพื่อ

เผยแพรแกเครือขาย 

 

• ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู จัดใหมีเอกสาร (ภาษาอังกฤษ) และเคร่ืองมือ 

กลไก ที่แปลแลว และเผยแพรผานสํานกัเลขาธิการ EAAFP 

• สํานักเลขาธกิาร พัฒนารายชื่อผูจัดการพื้นที่/ผูจัดการศูนยการเรียนรู เพื่อใหทราบถึง

กิจกรรมตางๆ ภายในเครือขาย และเคร่ืองมือ กลไก ที่เกีย่วของกับ EAAFP  
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การผนวกกิจกรรมเสนทางการบินในการดําเนินงานกิจกรรม

วันนกอพยพโลกและวันพื้นที่ชุมน้าํโลกในพื้นที่เครือขายนก

อพยพ 

• สํานักเลขาธกิารเผยแพรขอมูลเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมวันนกอพยพโลกและวันพื้นที่ชุม

น้ําโลกแกพันธมิตรในระยะเวลาที่เหมาะสม   

• สํานักเลขาธกิารรายงานการจัดกิจกรรมวันนกอพยพโลกและวันพื้นที่ชุมน้าํโลกของ

พันธมิตรเพื่อสรางโอกาสในการประชาสัมพันธพันธมิตร 

• ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู สงเสริมการจัดกิจกรรมวันนกอพยพโลกและวัน

พื้นที่ชุมน้ําโลก 

• สํานักเลขาธกิาร/ คณะทํางาน CEPA ระบุ/จัดทํากิจกรรมของเสนทางการบิน 

 

 

 

 

 

จํานวนกิจกรรมวันนกอพยพโลกและวัน

พื้นที่ชุมน้ําโลกที่เพิ่มขึ้น 

เครือขายระหวางประเทศของผูจัดการพืน้ทีเ่ครือขายนก

อพยพทีป่ฏิบัติงาน 

• สํานักเลขาธกิาร ประสานงานกบั ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู และเครือขาย 

องคการพื้นที่ชุมน้ํานานาชาติ สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนเจาหนาที่ศูนยพื้นที่ชุมน้ํา 

พัฒนาการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธเร่ืองเสนทางการบิน ฯลฯ  

 

เครือขายระดับประเทศของผูจัดการพื้นที่เครือขายนกอพยพ

ปฏิบัติงานอยางแข็งขัน 

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ ใหโอกาสและขับเคล่ือนเครือขายภายในประเทศ

ของผูจัดการพื้นที่เครือขายนกอพยพ 

 

สถาบันในพื้นที่สนับสนุนชุมชนในการจดักิจกรรมอนุรักษ • ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู ไดรับความชวยเหลือจาก องคกรเอกชนระหวาง

ประเทศ รวมกับชุมชนทองถิ่น เพื่อใหแนใจวาพวกเขามีสวนรวมในการตัดสินใจ และ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ความรูทองถิ่นเกี่ยวกบัประวัติศาสตร คานิยม และภูมปิญญา

ทองถิ่นไดรับการผนวกในแผนการจัดการ  

 

โครงการบานพี่เมืองนอง (Sister site) มีการดําเนินงาน • สํานักเลขาธกิาร รวมกับเครือขาย องคการพื้นที่ชุมน้ํานานาชาติ สงเสริมใหพื้นที่

เครือขายนกอพยพและศูนยพื้นที่ชุมน้าํ มีการสงเสริมพื้นที่รวมกัน 

จํานวนโครงการบานพี่เมืองนองที่มีการ

พัฒนา 

 

จํานวนกิจกรรมของโครงการบานพี่เมือง

นองที่มีการจัดกิจกรรม  

สถาบันในพื้นที่ (ศูนย

นักทองเที่ยว) ผูจัดการพื้นที่/

ผูจัดการศูนยการเรียนรูที่ยังไม

เขารวมเปนพันธมิตร 

ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรูในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

เปนพื้นที่เครือขายนกอพยพทราบเกีย่วกับ EAAFP 

 

 

• สํานักเลขาธกิารสงเสริมใหมีจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกสเพื่อกระจายขอมูลไปยังกลุม

ผูฟงที่ใหญขึ้น  

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ, องคกรเอกชนระหวางประเทศ, องคการพื้นที่ชุม

น้ํานานาชาติ, ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู ชวยระบกุลุมผูรับขอมูลทีเ่พิ่มมาก
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ระดับเปาหมาย และ

รายละเอียด 

เปาหมาย กิจกรรมของ CEPA และปจจยัหลักซ่ึงชวยใหบรรลุสถานะเปาหมาย ตัวชี้วดัความสาํเร็จหลัก 

 ขึ้น ผานจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกสและสนับสนุนการติดตอตามความจําเปน 

7. สถาบันการศึกษา  

(ก) โรงเรียน (ประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา) โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสถาบันการศึกษาที่

ใกลกับพื้นที่เครือขายนก

อพยพ 

ครูมีความรูเกี่ยวกบันกน้ําอพยพและเสนทางการบินเอเชีย

ตะวันออก – ออสเตรเลีย 

 

มีการจัดทําส่ือการสอนเกีย่วกับพื้นที่เครือขายนกอพยพใน

ระดับทองถิ่น 

• ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู จัดการอบรมใหครูในโรงเรียนทองถิ่น เกี่ยวกับ

นกน้ําอพยพ สําหรับครูที่ไมอยูรอบพื้นที่เครือขายนกอพยพใหมกีารอบรม โดยมีการ

สนับสนุนงบประมาณจากกรม/กระทรวงศึกษาธิการ 

• ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู รวมกับโรงเรียนทองถิ่นมีการจัดทําส่ือการสอน

เกี่ยวกบัพื้นที่เครือขายนกอพยพ  

จํานวนกิจกรรมที่จัดในสถานศึกษา  

จํานวนโรงเรียนที่มาเยีย่มชมพื้นที่เครือขาย

นกอพยพ 

จํานวนส่ือการสอนที่เกีย่วของกับพื้นที่

เครือขายนกอพยพ 

(ข) สถาบันวิชาการ (รวมถึง  

มหาวิทยาลัย) และผูเชี่ยวชาญ  

มีการจัดทําหลักสูตรการสอนเกีย่วกับนกน้ําอพยพและถิ่นที่

อยูอาศัยอยางนอย 1 หลักสูตรตอไป 

 

  

• ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู, องคกรเอกชนระหวางประเทศ, หนวย

ประสานงานกลางของประเทศ สงเสริมใหกรม/กระทรวงศึกษารวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ

นกน้ําอพยพและถิ่นที่อยูอาศัยในหลักสูตรการศึกษา 

 

โรงเรียนมีการเยี่ยมชมพื้นที่เครือขายนกอพยพเปนประจําทกุ

ป 

ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู ทํางานรวมกับหนวยงานการศึกษาภาครัฐใน

ทองถิ่นเพื่อวางแผนและสงเสริมใหโรงเรียนเยี่ยมชมพื้นที่เครือขายนกอพยพในทองถิ่น

ของตน 

จํานวนโรงเรียนที่เยีย่มชมพื้นที่เครือขายนก

อพยพ 

 สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันที่อยูใกลกับ

พื้นที่เครือขายนกอยพทราบเกี่ยวกับ EAAFP ไดจัดกิจกรรม

ติดตาม และทําการวจิัยในพื้นที่เครือขายนกอพยพ และ

ประชาสัมพันธขาวและขอมูลสําคัญของพื้นที่เครือขาย

นกอยพและ EAAFP  

• สํานักเลขาธกิาร หนวยประสานงานกลางของประเทศ ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการ

เรียนรู จัดสงวัสดุอุปกรณ (ใบปลิว, จดหมายขาวอิเล็กทรอนกิส ฯลฯ) ใหกับ

สถาบันการศึกษาในทองถิ่นและสงเสริมใหอาจารยและนกัเรียนติดตามและวิจยัเกี่ยวกบั

นกน้ําอพยพและถิ่นที่อยูอาศัยในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย และ

เผยแพรขอมูลใหสํานกัเลขาธกิาร ผูประสานงานภาครัฐ และผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการ

ศูนยการเรียนรู 

จํานวนขอมูล/ส่ือการสอนที่เผยแพรโดย

สถาบันการศึกษาในทองถิ่น 

 ผูเชี่ยวชาญเร่ืองการอนุรักษนกน้าํอพยพมีสวนรวมกบั

พันธมิตรระดับประเทศ 

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ ระบุผูเชี่ยวชาญสําหรับการอนุรักษนกน้ําอพยพ

และสงเสริมใหพวกเขาเผยแพรขอมูลและถายทอดความเชี่ยวชาญ  

 

พิพิธภัณฑ (ธรรมชาติ, 

ประวัติศาสตร, วิทยาศาสตร, 

ฯลฯ)  

แนวคิดของเสนทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย 

และ EAAFP ผนวกไวในส่ือการเรียนรู และหลักสูตร

การศึกษา รวมทั้งกิจกรรมสําหรับผูเขาชมนกน้ําอพยพ 

• ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู มีสวนรวมกับพิพิธภัณฑในการจัดทําส่ือการ

เรียนรูเร่ืองเสนทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย และเครือขายนกอพยพ โดย

ใหขอมูลที่จําเปน 

จํานวนส่ือการเรียนรูเกี่ยวกับเสนทางการ

บินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย และ 

EAAFP ในพิพิธภัณฑ  
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ระดับเปาหมาย และ

รายละเอียด 

เปาหมาย กิจกรรมของ CEPA และปจจยัหลักซ่ึงชวยใหบรรลุสถานะเปาหมาย ตัวชี้วดัความสาํเร็จหลัก 

8. คณะทํางาน EAAFP 

(WG)/ คณะทํางานเฉพาะกิจ 

(TF) 

เผยแพรและทบทวนขอมูลของคณะทํางาน/คณะทํางาน

เฉพาะกจิในเว็บไซตและจดหมายขาวออนไลนใหเปนปจจุบัน 

• สํานักเลขาธกิารและคณะทํางาน CEPA จัดทํารูปแบบและขอใหประธานทบทวนขอมูล

ใหเปนปจจุบัน โดยในแตละคณะทํางาน/คณะทํางานเฉพาะกจิควรมีการจัดทํา

รายละเอียดชนิดพันธุที่มีความสําคัญ 

• คณะทํางาน CEPA คัดเลือกและเผยแพรส่ือขอมูล CEPA ในเว็บไซต 

จํานวนส่ือที่เพิ่มขึ้นหรือไดรับการทบทวน

ขอมูลใหเปนปจจุบันของคณะทํางาน/

คณะทํางานเฉพาะกจิในเว็บไซต 

เครือขายผูเชี่ยวชาญที่เขารวมดําเนินงาน EAAFP 

 

• คณะทํางานและคณะทํางานเฉพาะกิจ ใหความรวมมือกับพันธมิตรในการ

คัดเลือกคณะทํางาน (เชน คณะผูเชี่ยวชาญ ภายใน IUCN) ซ่ึงมีศักยภาพในการ

ดําเนินงานรวมกันเพื่อยกระดับและผลลัพธที่ดีของ EAAFP  

 

 

คณะทํางานและคณะทํางานเฉพาะกิจแนะนําและทาํงาน

รวมกับคณะทํางาน CEPA พัฒนากลยุทธเฉพาะกิจเพื่อให

กลุมเปาหมายผมีสวนรวมในการปกปองคุณคาของ EAAFP 

• คณะทํางาน CEPA สรางกระบวนการทํางานและการส่ือสารใหคณะทํางานและ

คณะทํางานเฉพาะกจิ เพื่อเชิญชวนใหมคํีาแนะนําตอการมีสวนรวมและกลยุทธดาน

การศึกษาเพือ่ระบุถึงประเด็นปญหาเฉพาะของกลุมตางๆ 

จํานวนผลการดําเนินงานตามคําแนะนํา

ของคณะทํางานและคณะทํางานเฉพาะกิจ 

9. สื่อ 

ส่ือภายใน EAAF 

ส่ือตางๆ เกี่ยวกับนกน้ําอพยพและ EAAFP รวมทั้งการ

ประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ  

• สํานักเลขาธกิาร/ หนวยประสานงานกลางของประเทศ / คณะทํางาน CEPA ระบกุลุม

ส่ือ (รวมทั้งส่ือสังคมออนไลน) และโอกาส รวมทั้งอุปกรณที่จาํเปนในการดําเนนิงาน 

• สํานักเลขาธกิาร/ คณะทํางาน CEPA ขอใหพันธมิตรและองคกรอื่น ๆ ระบุส่ือและให

โอกาส EAAFP ทํางานรวมกัน  

จํานวนส่ือที่เผยแพร รวมทั้ง ส่ือสังคม

ออนไลน ผลิตภัณฑส่ือจากกลุม

ส่ือสารมวลชนของเครือขายพันธมิตร

รวมกับพื้นที่เครือขายและสํานักเลขาธิการ 

10. ประชาชน  

(โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูใกล

กับพื้นที่เครือขายนกอพยพ)  

 

ประชาชนในเขต EAAF มีความเขาใจเสนทางการบินของนก

น้ําอพยพและถิ่นทีอ่ยูอาศัย รวมทั้งความเชื่อมโยงกับวถิีชีวิต

ของประชาชน 

• หนวยประสานงานกลางของประเทศ สราง/ ดูแลการพัฒนาเนื้อหาภายในเวบ็ไซตที่มี

ภาษาประจําชาติ 

• ส่ือมกีารประชาสัมพันธรายการเกี่ยวกับนกน้ําอพยพและ EAAF 

• ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู มีการจัดกิจกรรม CEPA ใหกับประชาชนใน

ทองถิ่น 

จํานวนเนื้อหาที่มีภาษาประจําชาติใน

เว็บไซตของ EAAFP  

จํานวนรายการที่ประชาสัมพันธ  

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 

 ประชาชนที่อยูใกลกับพื้นที่เครือขายนกอพยพมีสวนรวมใน

ความเปนเลิศของพื้นที่เครือขายนกอพยพและ EAAFP ผาน

ผูจัดการพื้นที ่

• ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู  สามารถสรางนวัตกรรมเพ่ือใหประชาชน

มีสวนรวมในการดูแลเสนทางการบิน EAAF และ EAAFP  

จํานวนกลุมประชาชนที่จัดต้ังเพื่อปกปอง

พื้นที่เครือขายนกอพยพ หรือ เปนผูแนะนํา

เพื่อการปองกัน  
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ระดับเปาหมาย และ

รายละเอียด 

เปาหมาย กิจกรรมของ CEPA และปจจยัหลักซ่ึงชวยใหบรรลุสถานะเปาหมาย ตัวชี้วดัความสาํเร็จหลัก 

• ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู มีการอบรมประชาชนในทองถ่ินเพ่ือ

พัฒนาตนสูความเปนเลิศในพ้ืนท่ีเครือขายนกอพยพ 

ประชาชนที่มีทักษะการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ประชาชนในเสนทางการบิน EAAF ชวยแบงปนขอมูลโดย

การแปลเอกสาร ส่ือประชาสัมพันธ และขาวอยางสมัครใจ 

• สํานักเลขาธกิาร และ ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู ทํางานรวมกันเพื่อสราง

แผนงานในการแปลโดยสมัครใจ 

 

ศิลปนและนักแสดง ศิลปนมีโอกาสในการสรางส่ือสําหรับเสนทางการบิน EAAF 

และเครือขายนกอพยพ เชนภาพยนตร สารคดี แอนนิเมชั่น 

นิทรรศการศิลปะ แกคนในเสนทางการบิน EAAF และพื้นที ่

• ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู สงเสริมการประสานงานกับศิลปนทองถิน่ในการ

สรางศิลปะ การแสดง และภาพยนตรเกีย่วกบัเสนทางการบิน EAAF 

จํานวนส่ือทัศนูปกรณเกี่ยวกับเสนทางการ

บิน EAAF และ EAAFP  

ชนพื้นเมือง/ชาวอะบอริจิน/ 

ชนกลุมนอย 

ชนพื้นเมือง/ ชาวอะบอริจิน/ ชนกลุมนอยที่อยูในพื้นที่

เครือขายนกอพยพมกีารใชทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนา

และการจัดการพื้นที่เครือขายนกอพยพ 

• ผูจัดการพื้นที/่ผูจัดการศูนยการเรียนรู สนับสนุนการดําเนินงานของชนพื้นเมือง/ ชาวอะ

บอริจิน/ ชนกลุมนอย ใหมีสวนรวม และมีโอกาสในการจัดการพื้นที ่

• ผูจัดการพื้นที,่ องคกรเอกชนระหวางประเทศทํางานรวมกับชนพื้นเมือง/ ชาวอะบอริ

จิน/ ชนกลุมนอย เพื่อรักษาความเปนมาของคนกลุมดังกลาว และหากเปนไปไดใหใช

ภาษาของพวกเขาในการจัดทําส่ือของพืน้ที่เครือขายนกอพยพ 

จํานวนพื้นที่เครือขายนกอยพยพที่ทาํงาน

รวมกับชนพื้นเมือง/ ชาวอะบอริจิน/ ชน

กลุมนอย  

 

จํานวนเร่ืองราวความเปนมาและภาษาที่ใช

ในส่ือของพื้นที่เครือขายนกอพยพ 

11.  

ผูปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัติ

งาน CEPA ของเสนทางการ

บิน EAAF  

แผนปฏิบัติงาน CEPA ไดรับงบประมาณที่เพียงพอเพื่อ

ดําเนินงานในทุกระดับของเสนทางการบิน 

ผูปฏิบัติงาน CEPA ระบุและใหความสําคัญกับองคประกอบของแผนงานที่ตองปฏิบัติ

และตรวจสอบวามีงบประมาณที่จําเปนตอการปฏบิัติงาน 

องคประกอบที่สําคัญของแผนปฏิบัติการ 

CEPA มีการดําเนินงาน 

 

คํายอและอักษรยอ 

CEPA: การส่ือสาร การศึกษา การใหการศึกษา และการเสริมสรางความตระหนกัแกสาธารณชน    

EAAF: เสนทางการบินเอเชียตะวนัออก – ออสเตรเลีย    

EAAFP: พันธมิตรสําหรับการอนรุักษนกอพยพและการใชประโยชนถิ่นทีอ่ยูอาศัยของนกอพยพอยางย่ังยืนในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย 

FP: หนวยประสานงาน        

FNS: พ้ืนที่เครอืขายนกอพยพ     
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FSN: เครอืขายนกอพยพ  

IGO: องคกรระหวางรฐับาล       

INGO: องคกรเอกชนระหวางประเทศ    

NBSAP: กลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ  

NGO: องคกรพัฒนาเอกชน       

SM: ผูจัดการพ้ืนที่     

TF: คณะทาํงานเฉพาะกิจ 

TOT: การอบรมของผูสอน/ครู       

VCM: ผูจัดการศูนยการเรียนรู    

WG: คณะทํางาน 

WLI: เครือขายพ้ืนที่ชุมน้ําระหวางประเทศ      

WMBD: วันนกอพยพโลก  

WWD: วันพ้ืนที่ชุมน้ําโลก  
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