สรุปวงเงินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2559 หลังผานการชี้แจงฯตอ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 สภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะอนุกรรมาธิการฯ

ไดรับจัดสรร 164,036,300 บาทปรับลดโดยคณะอนุกรรมาธิการฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 (คําขอ 166,661,000บาท ปรับลด 2,624,700 บาท)
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จําแนกตามผลผลิต โครงการกิจกรรม ของ สพภ. ปงบประมาณ 2559 (วงเงิน164.0363 ลบ.)
(เพิ่ม 2.9322 ลบ. คิดเปน 1.8% จากปงบประมาณ2558)
ผลผลิต พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (133.0363 ลบ.)
กิจกรรมที่ 1 สรางความเขมแข็งของชุมชน (12.6500ลบ.)
กิจกรรมที่ 2สงเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ (12.0000ลบ.)
กิจกรรมที่ 3จัดการองคความรูและพัฒนาระบบฐานขอมูล (20.0000ลบ.)
กิจกรรมที่ 4สรางการมีสวนรวม (29.0000ลบ.)
กิจกรรมที่ 5ขับเคลื่อนนโยบาย (5.7600 ลบ.)
กิจกรรมที่ 6บริหารองคกร (50.0709 ลบ.)
รายจายประจําขั้นต่ํา 38.9943 ลบ.
- เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 49 อัตรา 32.2897 ลบ.
- คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 5.1446 ลบ.(คาตอบแทน ผอ.+กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ+คารักษาพยาบาล)
- คาสาธารณูปโภค 1.5600 ลบ.
ภารกิจพื้นฐาน 10.8246 ลบ. (คาเบี้ยเลี้ยง+ที่พัก+พาหนะ+ประชุมสัมมนา+จางเหมาบริการ+เชารถ+วัสดุ)
คาใชจายลงทุน 0.2520 ลบ. (ครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 3 หนวย/โฆษณาเผยแพร 3 รายการ 8 หนวย)
กิจกรรมที่ 7พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3.5554 ลบ.)
- คาเชาบริการเครือขาย 0.4800ลบ. คาบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1.5000ลบ.
- คาวัสดุคอมพิวเตอร0.6000 ลบ. คาใชจายลงทุน 0.9754 ลบ. (ครุภัณฑคอมพิวเตอร 4 รายการ 79 หนวย)
โครงการแมบทจัดทําระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณคาฯ (31.00 ลบ.)

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณพ.ศ.2559

สํานักงาน ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินเปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จปงบประมาณพ.ศ. 2558และ จัดทําแผนงาน โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 เมื่อวันเสารที่ 27 – วันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2558ณ โรงแรม เดอะ ซายน (The Zign) จังหวัดชลบุรี
โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานไดจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
วงเงินงบประมาณ190,036,300 บาทประกอบดวย
งบประมาณ ตาม พรบ. ป 2559 จํานวน 164
,036,300 บาท
งบเผื่อเหลือเผื่อขาดป 2558 จํานวน 26
,000,000 บาท ดังนี้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
0

0

งบประมาณ(บาท)
Program

5,000,000
5,000,000

รวมทั้งสิ้น
30,000,000
12,000,000
18,000,000

Program 1
หนา 1-3
หนา 4-7

50,000,000
50,000,000

-

50,000,000
50,000,000

Program 2
หนา 1-6

38,965,400
38,965,400

5,088,000
5,088,600

44,054,000
44,054,000

Program 3
หนา 1-8

113,965,400

10,088,600

124,054,000

อํานวยการ

50,070,900

15,911,400

65,982,300

รวมทั้งสิ้น

164,036,300

26,000,000

190,036,300

Program 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
- ศูนยความเปนเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ
- ศูนยสงเสริมธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
Program 2 การจัดการฐานขอมูลและองคความรู
- ศูนยกลางขอมูลและองคความรู
Program 3 การเสริมสรางความรับผิดชอบ
- ศูนยสรางสรรคความรับผิดชอบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมProgram

พรบ.
25,000,000
12,000,000
13,000,000
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หมายเหตุ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 1หนาที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 1:การสรางความเขมแข็งชุมชน
งบประมาณ
12,000,000 บาท
เปาหมายยุทธศาสตร: ชุมชนมีความรูในการพัฒนาสินคาและบริการที่มีคุณภาพอยางยั่งยืนควบคูไปกับการอนุรักษ มีรายได โดยศูนยความเปนเลิศแตละแหงตองมีเปาหมายและกระบวนการที่ชัดเจน
แผนงานที่ 1ศูนยความเปนเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการจากฐานชีวภาพ
กลวิธี (TACTIC)
ศูนยความเปนเลิศฯ
ใชองคความรูทาง
วิชาการ ผูเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีของ
สถาบันการศึกษาใน
การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน

สถานะ (STATUS)
1. ศูนยความเปนเลิศ ฯ ไดดําเนินการชวยใหองคความรู
ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน
เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมายให
บุคลากรเปนวิทยากรในการฝกอบรม
2. มีผลิตภัณฑชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพใน
20 ชุมชนเครือขาย
3. วิสาหกิจชุมชนยื่นขอการรับรองมาตรฐานแหลง
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 3 แหง
4. วิสาหกิจชุมชนใหมที่เขารวมกิจกรรมในป 2558 มี
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพจํานวน 5 แหง
5. สถานประกอบการสปาของชุมชนสามารถเปด
ใหบริการได

ศูนยความเปนเลิศฯ
ใชองคความรูทาง
วิชาการ ผูเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีของ
สถาบันการศึกษาใน
การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน

1. ศูนยเรียนรูฯ (ป 56)จํานวน 3 แหง มีความพรอมใน
การใหบริการและขับเคลื่อนการดําเนินงานตอเนื่อง
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยเรียนรูฯ (เดิมป 56) 3
ศูนย /พัฒนาองคประกอบขอมูลศูนยเรียนรู/สนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการดําเนินของศูนยใหเกิด
ความตอเนื่อง คือ
(1) ชุมชน ต.น้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียงจ.นาน: (จุดเดน)
ดานการผลิตสารสกัดชีวภาพและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ
(เวชสําอาง)
(2) ชุมชน ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร: (จุดเดน)

12,000,000 บาท

ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)

1.ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการพัฒนาเปนจํานวน
10 รายการ โดยการจางที่ปรึกษา
2.ชุมชนมีนักวิจัยในระดับชุมชนจํานวน 5 คน
3.พัฒนาสถานบริการสปาชุมชนที่มีคุณภาพ 1
แหง
4.การถายทอดองคความรูการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหกับวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 ผลิตภัณฑ
5.วิสาหกิจชุมชนยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
แหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 3 แหง
6.วิสาหกิจชุมชนเดิมจํานวน 10 แหง มีรายได
เพิ่มขึ้น (จากป 2558) เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 10
7. วิสาหกิจชุมชนไดรับการพัฒนาในเรื่องของ
ชองทางการตลาดในทองถิ่น และพัฒนาระบบ
บัญชีของกลุมวิสาหกิจ

1. ศูนยเรียนรูฯ จํานวน 3 ศูนย (เดิมป 56)
สามารถดําเนินงานถายทอดองคความรูและ
เปนตนแบบดานการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
ควบคูกับการอนุรักษอยางยั่งยืน
- มีผูเขาเยี่ยมชมศูนยฯไมนอยกวา 2,000 คน/ป
ทั้ง 3 แหงรวมกัน
- วิทยากรชุมชนประจําศูนย มีทักษะในการ
สื่อสารและถายทอดองคความรู/บริหารจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพไมนอยกวา 2 คน/ศูนย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานที่ 1 ศูนยความเปนเลิศ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการจากฐานชีวภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1.1: การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ

กิจกรรมหลักที่ 1.2: ศูนยเรียนรู
การใชประโยชนและอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

กลุมกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

งบประมาณ

วิธีดําเนินการ

7,500,000บาท จางที่ปรึกษา (2,600,000 บาท)
1.จางที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 10 ผลิตภัณฑ
(2,500,000)
จางดําเนินงาน
1. พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP/Organic 1 ชุมชน
(100,000)
ดําเนินการเอง (4,900,000 บาท)
1. จัดฝกอบรมนักวิจัยในระดับชุมชนใหความรูผูที่ไดรับการ
คัดเลือก (300,000)
2. จัดฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาสถานบริการสปาชุมชนที่มีคุณภาพ
(150,000)
3. สนับสนุนใหเกิดชองทางการใหมๆ ในทองถิ่นใหกับผลิตภัณฑ
ชุมชนหรือบริการของชุมชน(300,000)
4. อบรมถายทอดองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับชุมชน
และการพัฒนาระบบบัญชีของกลุมวิสาหกิจ (600,000)
5. พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP/Organic 2 ชุมชน
(150,000)
6. จัดประชุมสรางความเขาใจแนวทางในการดําเนินงาน(600,000)
7. สนับสนุนโครงการของชุมชน (1,500,000)
8. กํากับ ติดตามการดําเนินงาน (1,300,000)
4,500,000บาท ดําเนินการเอง+ จางที่ปรึกษา + จางดําเนินการ
1) ศูนยเรียนรูฯ (ป 56) จํานวน 3 แหง
จางที่ปรึกษา (3 แหงๆละ 500,000 บาท รวม 1,500,000บาท)
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยากรชุมชนและสรางมัคคุเทศน
เยาวชนประจําศูนยอบรมการบริหารจัดการศูนย/บัญชีและ
การเงิน และถายทอดองคความรูดานการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ
- ถายทอดองคความรูการอนุรักษและใชประโยชนฯ ไปยังชุมชน
และโรงเรียนรอบขาง
- คายการใชประโยชนและอนุรักษทรัพยากรชีวภาพฯ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 1หนาที่ 2
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
ดานภูมิปญญาทองถิ่นผาฝายทอมือยอมคราม
(3) ชุมชน ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี: (จุดเดน)
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑรางจืด และการจัดการปา
ชุมชน/ปาครอบครัว

2. ศูนยเรียนรูฯ (ป 57)จํานวน 2 แหง มีความพรอมใน
การใหบริการ
- จัดตั้งศูนยเรียนรูฯ/เปดศูนย (เดิมป 57) แลว
เสร็จ 2 ศูนย มีโครงสรางพื้นฐาน และองคประกอบ
สามารถใหบริการแกผูเขาเยี่ยมชมไดคือ
(1) ชุมชนต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก: (จุดเดน)
ดานผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามและบริการสปา
นวดไทย
(2) ชุมชนต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ:
(จุดเดน) ดานผลิตภัณฑดูแลสุขภาพจากพืชสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑบํารุงรางกาย

3. ศูนยเรียนรูฯ (ป 58) จํานวน 1 แหง มีแผน
ดําเนินงานศูนยฯ ในระยะ 4 ป (ที่ไดดําเนินการรวมกับ
สถาบันการศึกษาและภาคีเครือขายในพื้นที)่ คือ
(1) ชุมชนต.แมทา อ.แมออน จ.เชียงใหม : (จุดเดน) เปน
แหลงวัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐาน organic สําหรับ
ผลิตภัณฑสปาและผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
สามารถตอยอดสงตอธุรกิจสปากลางน้ําได

ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)
- มัคคุเทศนเยาวชน ที่สามารถเปนวิทยากร
แนะนําศูนยฯ ได ไมนอยกวา 3 คน/ศูนย
- ศูนยเรียนรูถายทอดองคความรูดานการใช
ประโยชนและอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นและขยายผลไปยัง
ชุมชนรอบขางหรือชุมชนใกลเคียง อยางนอย 1
ชุมชน/ศูนย
- ศูนยเรียนรูฯ ถายทอดองคความรูดานการใช
ประโยชนและอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น ไปยังโรงเรียนรอบ
ขางหรือใกลเคียง อยางนอย 1 โรงเรียน/ศูนย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

วิธีดําเนินการ
ดําเนินการเอง (3 แหงๆละ 200,000 บาท รวม 600,000บาท)
- สนับสนุนกิจกรรมของศูนย โดยการสนับสนุนใหดําเนินโครงการ
ตามแผนงานของศูนยฯ แกชุมชน อาทิ การบริหารจัดการศูนย,ฯ
กิจกรรมการใชประโยชน , กิจกรรมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
ชีวภาพ , การพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนา
วัตถุดิบในการผลิตใหมีคุณภาพและมาตรฐาน อาทิGAP ,
ORGANIC ฯลฯ สรางเครือขายการดําเนินงานและการตลาด
- รวมกับหนวยงานภาคี เกี่ยวกับ การตอยอด บูรณาการรวมกัน การ
ถายทอดองคความรูตลอดจนการเขารวมงานที่หนวยงานจัดขึ้น
- ติดตามผล/ประเมินผลดําเนินงานและสรุปผูเขาชมศูนยฯ

2. การดําเนินงาน/กิจกรรมตามแผนของศูนยฯ
จํานวน 2 ศูนย (ป 57)ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานศูนยเรียนรูฯ /พัฒนาองคประกอบ
ขอมูลศูนยเรียนรู/สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมที่ขับเคลื่อนการดําเนินของศูนยให
เกิดความตอเนื่อง
- มีผูเขาเยี่ยมชมศูนยฯไมนอยกวา 1,000 คน/ป
ทั้ง 2 แหงรวมกัน
- มีการถายทอดองคความรูดานการใชประโยชน
และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่นจํานวน 2 ครั้ง

2) ศูนยเรียนรูฯ (ป 57) จํานวน 2 แหง
จางดําเนินการ (2 แหงๆละ 200,000 บาท รวม 400,000บาท)
- พัฒนาองคประกอบขอมูลศูนยเรียนรูฯ อยางเปนระบบ (การ
ออกแบบ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ อาทิ Website วีดีทัศน สื่อ
ประชาสัมพันธ จัดทําหลักสูตรของศูนย/แบบประเมินผลของผู
เขาใชบริการศูนยฯ)
ดําเนินการเอง (2 แหงๆละ 200,000 บาท รวม 400,000บาท)
- สนับสนุนกิจกรรมของศูนย โดยการสนับสนุนงปม ตามแผนงาน
ใหกับชุมชน อาทิ การบริหารจัดการศูนย,ฯกิจกรรมการใช
ประโยชน/การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรชีวภาพ
, พัฒนาศูนยเรียนรู/
แหลงเรียนรูตางๆ
- ติดตามผลการดําเนินงาน การตอยอด บูรณาการรวมกันกับภาคี
เครือขาย/ประเมินผลการดําเนินงาน/สรุปผูเขาชมศูนย

3. จัดตั้งศูนยเรียนรูฯ 1 แหง (ป 58) แลวเสร็จ
และนําแผนดําเนินงานศูนยฯ (ที่จัดทําในป 58)
สูการปฏิบัติและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ตามแผน
- มีผูเขาเยี่ยมชมศูนยฯไมนอยกวา 400 คน/ป

3) ศูนยเรียนรูฯ (ป 58)1 แหง
ดําเนินการเอง (1,600,000บาท)
- ประชุมรวมกับหนวยงานภาคี/ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับเครือขายภายนอก/สนับสนุน งปม.ใหกับ
กิจกรรมของศูนยจัดตั้งศูนย/อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และบริหารจัดการศูนย/เปดศูนยฯ/ประเมินผลการดําเนินงาน/
บริหาร กํากับ ติดตามการดําเนินงาน

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 5หนาที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 5: การขับเคลื่อนนโยบาย
งบประมาณ
14,854,000 บาท (เงินเผื่อเหลือเผือขาด 5,000,000 บาท)
เปาหมายยุทธศาสตร: บริหารทรัพยากรภายในและภายนอกองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการขับเคลื่อนงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยการใชนวัตกรรมและศักยภาพสูงสุดของบุคลากร
แผนงานที่ 7ขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ

กลวิธี (TACTIC)
สถานะ (STATUS)
พัฒนากลไกสําหรับการขับเคลื่อน การสรางพันธมิตรและประสานความรวมมือทั้งใน
ยุทธศาสตร
และตางประเทศ โดยกิจกรรมในป 2559 ไดแก
1. การติดตามประสานใหเกิดกิจกรรม
รวมภายหลังลงนาม ROD/หนวยงานที่เคย
ประสานงานอเมริกา
2. การสรางพันธมิตรใหม ประเทศเบลเยี่ยม
กิจกรรมการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
บริหาร/ผูบริหาร/ผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษา
สพภ. เพื่อหารือและเจรจาถึงแนวทางความ
รวมมือในอนาคต การลงนามความรวมมือ
ROD signing
3. จัดการประชุมนานาชาติ /ฝกอบรมในประเทศ
เกี่ยวกับ Biodiversity
4. การเขารวมการประชุมระดับนานาชาติ The
Third Biocultural Diversity Symposium
ประเทศอินเดีย /WIPO เจนีวา
5. การสรางพันธมิตรและประสานความรวมมือทั้ง
ในและตางประเทศตามนโยบาย ประสานความ
รวมมือ / การจัดกิจกรรม / กับองคกรอื่นๆทั้งใน
และตางประเทศตามนโยบายที่ไดรับจากผูบริหาร

14,854,000บาท
(เงินเผื่อเหลือเผื่อขาด 5,000,000 บาท)

ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)
ประสานงานความรวมมือและสรางพันธมิตร
รวมกับองคกรทั้งในและตางประเทศ อยางนอย 4
องคกร
โดยมีเปาหมายเกิดกิจกรรมรวมกับองคกรอื่น 2
กิจกรรม (ทั้งที่ยังไมไดลงนาม ROD และที่ไดลง
นามแลว)

กลุมกิจการ การตางประเทศ (กิจกรรมที่ 7.1)
กลุมกิจการ พัฒนากลยุทธและนวัตกรรม (กิจกรรมที่ 7.2)
กลุมกิจการ จัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กิจกรรม 7.3)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
แผนงานที่ 7: ขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ
กิจกรรมหลักที่ 7.1
สรางพันธมิตรและประสานความ
รวมมือทั้งในและตางประเทศ

งบประมาณ
5,000,000 บาท
(เงินเผื่อเหลือเผื่อขาด
5,000,000 บาท)

วิธีดําเนินการ
ดําเนินการเอง
1. การติดตามใหเกิดการลงนามความรวมมือทาง
วิชาการรวมกับองคกรพันธมิตรที่ประสานไวแลวเดิม
(อเมริกา)
2. การสรางพันธมิตรใหม (เบลเยี่ยม)
3. การสรางพันธมิตรและประสานความรวมมือทั้งใน
และตางประเทศตามนโยบาย
4. จัดการประชุมนานาชาติ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 5หนาที่ 2
กลวิธี (TACTIC)
สถานะ (STATUS)
ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)
1. (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
พัฒนากลไกสําหรับการขับเคลื่อน 1.การพัฒนากลไกสําหรับการขับเคลื่อน
ฐานชีวภาพ ป พ.ศ. 2561 – 2570 จํานวน 1 ฉบับ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรและนวัตกรรม
1) ในป 2556 สพภ. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 5
ป พ.ศ. 2556 – 2560
2) ในป 2557 สพภ. ไดจัดทํา (ราง) นโยบาย
และมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ พ.ศ. 2557 – 2564ตอมาไดผนวกเขากับ
(ราง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 และ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทฯ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

2. การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินมูลคาและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจจากชีวภาพ
1) สพภ. มีโมเดลการประเมินความคุมคา
(มูลคาทางเศรษฐกิจ) ซึ่งจัดทําขึ้นในป 2557และ
ไดปรับปรุงเพิ่มเติมในป 2558 จํานวน 1 โมเดล
2) นําโมเดลฯ ไป ประเมินความคุมคา (มูลคา
ทางเศรษฐกิจ) ชุมชนในการสนับสนุนของ สพภ. 4
พื้นที่ ในป 2557 - 2558 ประกอบดวย (1) ชุมชน
ต.น้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.นาน ( 2) ชุมชน ต.แมมอก
อ.เถิน จ.ลําปาง ( 3) ชุมชน ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.
พิษณุโลก และ ( 4) ชุมชน ต.แมทา อ.แมออน จ.
เชียงใหม เพื่อทดสอบความแมนยําในการประเมิน
ฯและการยอมรับจากหนวยงานตางๆ

1. โมเดลการประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
เศรษฐกิจ) ที่สมบูรณ 1 โมเดล
2. คูมือการประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
เศรษฐกิจ) 1 คูมือ
3. ถายทอดโมเดล การประเมินความคุมคา (มูลคา
ทางเศรษฐกิจ) ใหกับ หนวยงานที่เกี่ยวของ 2 แหง
คือ (1) หนวยงาน GIZ Thailand และ (2) เครือ
เจริญโภคภัณฑ (ในสวนที่ดูแลกิจกรรมดาน CSR)
โดยอาจเปลี่ยนแปลงรายชื่อหนวยงานไดตามความ
เหมาะสม
4.
ผลการ ประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
เศรษฐกิจ) จํานวน 7 พื้นที่ ประกอบดวย พื้นที่ใหม
3 พื้นที่ คือ ( 1) ชุมชน ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.
อุทัยธานี ( 2) ชุมชน ต.สําราญ อ.สามชัย จ.
กาฬสินธุ และ ( 3) ชุมชน ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.
สกลนคร และพื้นที่เดิมที่ประเมินในป 2557 –
2558 จํานวน 4 พื้นที่
3. การพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานการ
1. เกิดความรวมมือดานการอนุรักษและสงเสริม
พัฒนาสินคาและบริการจากฐานชีวภาพใหมี
ความหลากหลายทางชีวภาพกับ GNF นาน 12
คุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
เดือน (อาจมีหนวยงานอื่นรวมดวย)
1) สพภ. ศึกษา Business @ Biodiversity 2. ผูประกอบการSMEsจํานวน 6 ศูนยเรียนรูฯ ถูก
Platform และ Business & Biodiversity Check ประเมิน Business & Biodiversity Check

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 7.2พัฒนากลยุทธ
และนวัตกรรม
1) ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ป พ.ศ.
2561 – 2570

2) ศึกษาความคุมคาจากการ
ดําเนินงานของชุมชนที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก สพภ.

3) พัฒนา Business @
Biodiversity Platform และ
Business & Biodiversity Check

งบประมาณ/แหลง
6,000,000บาท

วิธีดําเนินการ

500,000 บาท ดําเนินการเอง
1. การรวบรวมนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ
(สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลี ฯลฯ) ที่มีความ
ครอบคลุมในชวงป 2561 - 2570
2. การวิเคราะหความสัมพันธของนโยบาย มาตรการ
และแผนปฏิบัติการของหนวยงานตาง ๆ กับภารกิจตาม
วัตถุประสงคการจัดตั้ง สพภ.
3. ตั้งคณะทํางานฯ เพื่อจัดทํา (ราง)แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ป พ.ศ.2561-2570
4. รับฟงความเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ 1 ครั้ง
5. กําหนดกรอบ (ราง) แผนปฏิบัติการ 5 ป พ.ศ. 2561
– 2565
1,800,000บาท จางที่ปรึกษา(1,400,000 บาท)
1. รวบรวมและจัดทําขอมูล/โมเดลใหมีความชัดเจน
2. ประเมินความคุมคาฯ 3 พื้นที่ ใหม + ตรวจทานการ
ประเมินพื้นที่เดิม 4 แหง
3. จัดทําคูมือการประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
เศรษฐกิจ)
4. เผยแพรโมเดลการประเมินฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
2 แหง
ดําเนินการเอง (400,000 บาท)
1. นําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับโมเดลการประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
เศรษฐกิจ) ของธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไทย
2. รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ 1 ครั้ง
3. การกํากับ ติดตามและประเมินผล
3,500,000 บาท ดําเนินการเอง
1. จัด พิมพคูมือ Business & Biodiversity Check ของ
ประเทศไทย 1 คูมือ
2. จัด กิจกรรมการลงนามความรวมมือกับ
GNF
ประเทศเยอรมนี/หนวยงานภาคอื่น (หากมี) จํานวน 1

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 5หนาที่ 3
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
ในป 2557 - 2558
2) สพภ. ลงนามในบันทึกการหารือกับ GNF
ประเทศเยอรมนี เพื่อความรวมมือดานการอนุรักษ
และสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเปน
ระยะเวลา 12 เดือน (เมื่อตุลาคม 2557)
3) GNF จัดฝกอบรม Train-the-trainer
เกี่ยวกับ Business @ Biodiversity ใหแก
เจาหนาที่สพภ. และหนวยงานภายนอก จํานวน 1
ครั้ง โดยมีผูเขารวมอบรมจํานวนกวา 45 คน
4) สพภ. เชิญหนวยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวของมา
รับฟงแนวคิดดาน Business @ Biodiversity
จํานวน 5-6 บริษัท (จํานวน 27 คน)
5) สพภ. ไดไปศึกษาดูงานดาน Business @
Biodiversity กับบริษัทเอกชนที่มีกลุมธุรกิจ
แตกตางกัน 4 บริษัทที่ประเทศเยอรมัน
6) สพภ. จัดทํา Business & Biodiversity
Check ฉบับภาษาไทย 1 คูมือ
7) ทดสอบการใชคูมือ Business
&
Biodiversity Check กับภาคธุรกิจนํารอง 2 แหง
4.พัฒนาองคความรูและกลยุทธในการบริหาร
จัดการนวัตกรรมในธุรกิจจากฐานชีวภาพ
1) กลุมภารกิจเพิ่งจัดตั้ง ขึ้นในป 2558 ทําใหอาจ
ขาดประสบการณหรือการพัฒนาองคความรูดาน
นวัตกรรมตางๆ จึงมีความจําเปนในการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรใหสามารถปรับเขากับ
นวัตกรรมตางๆ ในปจจุบันได

ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)
3. ผูประกอบการธุรกิจจํานวน 2 แหง ถูกประเมิน
Business & Biodiversity Check

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

1. รวมอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ 4) พัฒนาองคความรูและกลยุทธใน
และนวัตกรรมในธุรกิจจากฐานชีวภาพ อยางนอย การบริหารจัดการนวัตกรรมในธุรกิจ
จํานวน 2 หลักสูตร
จากฐานชีวภาพ
2. เจาหนาที่ สพภ. เขารับการฝกอบรม จํานวน 3
คน
3. รายงานขอเสนอแนะจากการเขารวมการ
ฝกอบรม จํานวน 1 รายงาน

งบประมาณ/แหลง

วิธีดําเนินการ

ครั้ง
3. ตรวจประเมิน Business & Biodiversity Check
ใหแกผูประกอบการSMEs จํานวน 6 ศูนยเรียนรูฯ
4. ตรวจประเมิน Business & Biodiversity Check กับ
ผูประกอบ การธุรกิจจํานวน 2 แหง
5. กํากับ ติดตามและประเมินผลการตรวจประเมิน
Business & Biodiversity Check
6. จางเหมาเจาหนาที่ 2 อัตรา

200,000 บาท ดําเนินการเอง
1. คนควาหลักสูตร เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธและ
นวัตกรรมในธุรกิจจากฐานชีวภาพที่เหมาะสม
2. เขารวมอบรมอยางนอย จํานวน 2 หลักสูตร
3. จนท. สพภ. เขารับการฝกอบรม ในหลักสูตรที่
เกี่ยวของตางๆ
4. จัดทํารายงานขอเสนอแนะเพื่อการตอยอดการ
ดําเนินงานของสพภ. ในอนาคต

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 5หนาที่ 4
กลวิธี (TACTIC)
พัฒนาระบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขายคอมพิวเตอร
รวมทั้งระบบสํานักงาน
อัตโนมัติอยางเหมาะสม
เพื่อใชในการบริหารและ
การใหบริการของ
สํานักงาน

สถานะ (STATUS)
1.บํารุงรักษาระบบ back office
1)Hardware
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(sever) 16
รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล(PC) 70
รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(Notebook)
20 รายการ
- ปริ้นเตอร 20 รายการ
- Scanner 6 รายการ
- อุปกรณNetwork 17 รายการ
- เครื่องสํารองไฟ 30 รายการ
- อุปกรณเก็บบันทึกขอมูลจราจร (Log
Management)
- ตัวกรองสัญญาณ FIREWALL
- อุปกรณ Core Switch
2) Software
- ซอฟตแวร Anti-virus
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
3) Website
- www.bedo.or.th
2. ตอลิขสิทธิ์ซอฟแวร จํานวน 4 รายการ
- ตอลิขสิทธิ์ ERP
- บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)
- ตอโดเมนเว็บไซตwww.bedo.or.th
- บริการเครือขายอินเตอรเน็ต Leased Line
Internet

ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 7.3
1.บํารุงรักษาระบบ back office
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
1)Hardware
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(sever) 17
รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล(PC) 96
รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(Notebook)
20 รายการ
- ปริ้นเตอร 21 รายการ
- Scanner 6 รายการ
- อุปกรณNetwork 17 รายการ
- เครื่องสํารองไฟ 30 รายการ
- อุปกรณเก็บบันทึกขอมูลจราจร (Log
Management) 1 รายการ
- ตัวกรองสัญญาณ FIREWALL 1 รายการ
- อุปกรณ Core Switch 2 รายการ
2) Software
- ซอฟตแวร Anti-virus
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- บํารุงรักษาระบบ HR
3) Website
- ปรับปรุงเว็บไซต bedoภาคภาษาอังกฤษ
2. ตอลิขสิทธิ์ซอฟแวร จํานวน 4 รายการ
- ตอลิขสิทธิ์ ERP
- บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)
- ตอโดเมนเว็บไซตwww.bedo.or.th
- บริการเครือขายอินเตอรเน็ต Leased Line
Internet
3.ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ทดแทน (ของบกับ
สํานักงบประมาณไวในแผนป 59)

งบประมาณ
3,854,000 บาท

วิธีดําเนินการ
จางดําเนินการ(2,446,600 บาท)
บํารุงรักษาระบบ back office (1,300,000 บาท)
1) Hardware
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(sever) 17 รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล(PC) 96 รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(Notebook) 20 รายการ
- ปริ้นเตอร 21 รายการ
- Scanner 6 รายการ
- อุปกรณNetwork 17 รายการ
- เครื่องสํารองไฟ 30 รายการ
- อุปกรณเก็บบันทึกขอมูลจราจร (Log Management) 1 รายการ
- ตัวกรองสัญญาณ FIREWALL 1 รายการ
- อุปกรณ Core Switch 2 รายการ
2) Software (295,000 บาท)
- ซอฟตแวร Anti-virus
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (270,000)
- บํารุงรักษาระบบ HR (25,000)
3) ตอลิขสิทธิ์ซอฟแวร จํานวน 4 รายการ(851,600 บาท)
- ตอลิขสิทธิ์ ERP(160,000)
- บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) (239,600)
- ตอโดเมนเว็บไซตwww.bedo.or.th (2,000)
- บริการเครือขายอินเตอรเน็ต Leased Line Internet
(450,000)
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร(975,400 บาท)
- ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ทดแทน
(คําของบประมาณป 2559 ไดรับจัดสรรกับสํานักงบประมาณ)
ดําเนินการเอง (432,000 บาท)
ประสานติดตามกํากับการดําเนินงาน
3) Website
- ปรับปรุงเว็บไซต bedoภาคภาษาอังกฤษ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 2หนาที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2: การสงเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ

งบประมาณ

17,000,000 บาท (เงินเผื่อเหลือเผือขาด 5,000,000 บาท)

เปาหมายยุทธศาสตร: สรางเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพระดับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอยางยั่งยืนควบคูไปกับการอนุรักษ โดยการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ศึกษาพัฒนาตอยอด ใชกลวิธีการตลาดใหสินคาและบริการขายไดและมีรายได
แผนงานที่ 2ศูนยสงเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพเชิงพาณิชย (Bio-Business Center)
15,400,000บาท
กลุมกิจการ พัฒนาธุรกิจและการตลาด (กิจกรรม 2.1-2.4)
(เงินเผื่อเหลือเผื่อขาด 5,000,000 บาท)
กลุมกิจการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (กิจกรรม 2.5)
แผนงานที่ 3จัดการทรัพยสินทางปญญาและแกไขขอขัดของดานกฎหมาย
1,600,000บาท
กลุมกิจการ บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรชีวภาพ (กิจกรรม 3.1)
กลุมกิจการ พัฒนากฎหมายธุรกิจชีวภาพ (กิจกรรม 3.2)
กลวิธี (TACTIC)
1. ศูนยสงเสริมธุรกิจจาก
ฐานชีวภาพเชิงพาณิชย
(Bio-Business Center)

สถานะ (STATUS)
1.สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสัตวปา
1.1 พื้นที่ กุยบุรี มีการอบรมไกดทองถิ่น และ
เจาหนาที่อุทยานฯ การกําหนดเสนทางปน
จักรยานทองเที่ยวและสนับสนุนสื่อ ไดแก ผลิต
แผนพับขอมูลเดน เสนทางดูสัตวปา ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และหนังสือภาพทรัพยากรเดนใน
อช.กุยบุรี
1.2 พื้นที่รอบอางเก็บน้ําบางพระ มีรายงาน
การพัฒนาพื้นที่รอบอางเก็บน้ําบางพระเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงสัตวปา 1 รายงาน
2. สงเสริมธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวปาฯ
2.1 มีรางมาตรฐานฟารมนกสวยงาม ที่จะ
ประกาศใชเพื่อสงเสริมธุรกิจนกสวยงาม
2.2 รางมาตรฐานฟารมกวาง ไดมีการทดสอบ
นําไปประเมินฟารมกวาง อยางนอย 3แหง

3.สงเสริมจับคูธุรกิจผลิตภัณฑชุมชนสูเขิง
พาณิชย
3.1 ผลิตภัณฑชุมชนสูเขิงพาณิชย2ผลิตภัณฑ
3.2สงเสริมจับคูธุรกิจผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 9 คู
ธุรกิจ
4.สงเสริมจับคูธุรกิจผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
มีการจับคูธุรกิจผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 1
ประเภท คือ การสงตนกลวยไมขายประเทศจีน
และมีผลการติดตามหลังการจับคูธุรกิจในป 57
และเริ่มดําเนินธุรกิจในป 58 ไดแก 1) การ

ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานที่ 2ศูนยสงเสริมธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพเชิงพาณิชย

งบประมาณ

วิธีดําเนินการ

1. มีสื่อประชาสัมพันธในพื้นที่ สมุดภาพ กิจกรรมหลักที่ 2.1สงเสริมธุรกิจพื้นฐานเชิง
คูมือการทองเที่ยวสัตวปาเชิงอนุรักษ 1 พาณิชย
เลมประชาสัมพันธและการเชื่อมโยงกับ
พื้นที่ทองเที่ยวโดยรอบ
2. การนํามาตรฐานฟารมนกใชรับรอง
ในเชิงพาณิชย และการนํารางมาตรฐาน
ฟารมกวางทดลองใชแกผูประกอบการ
3 ราย
3.สงเสริมธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวปา
พัฒนาผลิตภัณฑดานสัตวปาเพื่อสงเสริม
ใหเกิดเชิงพาณิชย ใน 3ประเภท ดังนี้
1) ธุรกิจกาแฟชะมด และการเลี้ยงชะมด
เช็ดเพื่อเอาไข
2) ธุรกิจกวาง และการแปรรูป
ผลิตภัณฑกวาง
3) ธุรกิจเพาะพันธุ นกสวยงาม

1,500,000 บาท

จางดําเนินการ (1,000,000 บาท)
1 พัฒนาพื้นที่เดิม 2 แหง (กุยบุรี อางเก็บน้ําบางพระ ) สราง
การรับรูการทองเที่ยวเชิงสัตวปาเชิงอนุรักษ โดยจางดําเนินการ
- ทําสื่อประชาสัมพันธ เชน คูมือทองเที่ยว เอกสารสื่อ
ความหมาย ปายประชาสัมพันธ
- ทํากิจกรรม Press tour พื้นที่รอบอางเก็บน้ําบางพระ 1 ครั้ง
2. พัฒนาผลิตภัณฑตอเนื่องจากธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวปา ไข
ชะมด กาแฟชะมด และผลิตภัณฑจากกวาง
ดําเนินการเอง (500,000 บาท)
1. สํารวจ ติดตามประเมินผล การดําเนินกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
สัตวปา พื้นที่กุยบุรี และอางเก็บน้ําบางพระ
2. ประชุมหารือกับหนวยงานเกี่ยวของดานธุรกิจสัตวปา
3. ใชมาตรฐานฟารมกวางและมาตรฐานฟารมนกสวยงาม 3
แหง

1. พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อออกสู
กิจกรรมหลักที่ 2.2สงเสริมธุรกิจระดับสูงเชิง
ตลาดอยางนอย 3 ผลิตภัณฑ (ตรา
พาณิชย
สงเสริม BIOECONOMY)
2. จับคูธุรกิจผลิตภัณฑที่มีศักยภาพหรือ
ขยายผลธุรกิจ 8 ผลิตภัณฑ ติดตามผล 2
ผลิตภัณฑ
3.พัฒนาผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง
เตรียมพรอมจับคูธุรกิจ 1 ผลิตภัณฑ

3,000,000บาท

จางดําเนินการ (2,500,000บาท)
1. พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 3 ผลิตภัณฑพรอมจัดทําแผนธุรกิจ
2. พัฒนาผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยี 1 ผลิตภัณฑ
ดําเนินการเอง (500,000บาท)
1. จับคูธุรกิจ 8 ผลิตภัณฑ (Unmet 3, ไผชีวมวล เสนใยไผ
สับปะรดไหม กลวยไม) ติดตามผล 2 ผลิตภัณฑ
2. กํากับติดตามการดําเนินงาน

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 2หนาที่ 2
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
ผลิตไบโอดีเซลจากหยีน้ํา 2) เสนใยไผเพื่อ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3) เสนใยสับปะรดเพื่อ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 4) การใชไผเปน
วัตถุดิบในโรงไฟฟาชีวมวล
5.พัฒนาผลิตภัณฑ Unmet Need
จํานวน 3 ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน เพื่อให
ผูประกอบการนําไปผลิตและจําหนาย
6.พัฒนาผลิตภัณฑจากไหม
ไดซีรัมจากโปรตีนกาวไหม 1 ผลิตภัณฑ
7.พัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดจากกลวยไม
ผลิตภัณฑสารสกัดจากกลวยไมไดผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางที่พัฒนาจากสารสกัดจากกลวยไม
สกุลหวาย
8.สงเสริมธุรกิจสปาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
ไดรูปแบบการประกอบธุรกิจสปาแบบลานนา
และมีการลงนาม Mouกับ บ. JWC ในการ
ประกอบธุรกิจและเปนแหลงเรียนรูเรื่องสปา
ลานนา
9.การบริหารจัดการฟาใสแกลอรี่ฯ
- มีการเปดชองทางจําหนายจํานวน 7 แหง
- มีสินคาจัดแสดงและจําหนายจํานวน 40
รายการ
- ชุมชนมีรายไดจากการจําหนายผานการ
สนับสนุนของBEDO 1.8 ลานบาท
- มีการสงเสริมการจําหนายและประชาสัมพันธ
สินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. การนําผลิตภัณฑจําหนายในงาน Event ฯ
เขารวมงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นแลว
15 ครั้ง
3. การบริหารจัดการดานการสราง Visibility
ออกบูทและกิจกรรมแนะนําสินคา ณ TOPS 40
สาขา
10.สรางการรับรูโดยการออกอากาศผานสื่อ
โทรทัศน

ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.มีศูนยสงเสริมธุรกิจจากทรัพยากรฐาน กิจกรรมหลักที่ 2.3สงเสริมชองทางธุรกิจจาก
ชีวภาพ 3 ศูนย โดยมีขอมูลธุรกิจชีวภาพ ฐานชีวภาพสมัยใหม
5 เรื่อง
2.สงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหกับชุมชนทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 2 ครั้ง
3. เขารวมงาน Event ไมนอยกวา 15
ครั้ง
4.สราง (Visibility) ในพื้นที่ชั้นนําโดยการ
หาพื้นที่เพื่อสรางการรับรู ไมนอยกวา 20
พื้นที่
5.สราง Availability ในสื่อ อาทิ
Shoppine guide, Smart SME

1. กลุมเปาหมายมีความเขาใจใน Bio
Economy /Biodiversityรอยละ 90
2. ประชาสัมพันธกิจกรรมเสนทาง
11. การพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจสาย ตะวันออก เศรษฐกิจสายตะวันออกและสราง
มี MOU 5 หนวยงาน (ทั้งภาครัฐและเอกชน) เสนทางเศรษฐกิจสายเหนือเพิ่ม 1
เสนทาง

กิจกรรมหลักที่ 2.4
สรางการรับรู Biodiversity และ
BIOEconomy

งบประมาณ

วิธีดําเนินการ

7,100,000 บาท

จางดําเนินการ (7,000,000บาท)
1. จัดหาพื้นที่ 2 ศูนย และตกแตงศูนยสงเสริมทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ 3 ศูนย พรอมประชาสัมพันธศูนย
2.หาพื้นที่เปาหมายและจัดกิจกรรมEvent และการ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑผานสื่อตางๆ
ดําเนินการเอง (100,000บาท)
1. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหกับ
ชุมชน
2.กํากับติดตามการดําเนินงาน

2,800,000บาท

จางดําเนินการ (2,800,000 บาท)
1. ผลิตรายการและจัดทําเนื้อหาพรอมออกอากาศผานสื่อที่
2.จางจัดกิจกรรมประชาสัมพันธรูปแบบตางๆเชน การสราง
Blocking , Book guide
ดําเนินการเอง
1. กํากับติดตามการดําเนินงาน

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 2หนาที่ 3
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
12.พัฒนามาตรฐานและการตรวจประเมินฯ
1. ตรวจประเมินผลิตภัณฑจากที่ตองรับตรา
สงเสริมผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
เปาหมาย 70 ผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑผาน
การตรวจประเมินไดรับตราสงเสริม
ผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 35
ผลิตภัณฑ
2. จัดทําหลักเกณฑมาตรฐานธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพในผลิตภัณฑกลุม Beauty& Care โดย
ตรวจประเมินไดจริง (ผานการทดสอบ)

ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ผลิตภัณฑที่ไดตราสงเสริมไมนอยกวา กิจกรรมหลักที่ 2.5
40 ผลิตภัณฑและผลิตภัณฑที่ไดตรา
พัฒนามาตรฐานและการตรวจประเมินตรา
สงเสริมยังคงรักษามาตรฐานการผลิต
สงเสริม BioEconomy
ควบคูการอนุรักษอยางยั่งยืน
2. หลักเกณฑตราสงเสริมผลิตภัณฑจาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพในผลิตภัณฑกลุม
เครื่องนุงหม ไดแก ผลิตภัณฑผายอมสี
ธรรมชาติ

งบประมาณ
1,000,000บาท

วิธีดําเนินการ
ดําเนินการเอง+ จางที่ปรึกษา
ดําเนินการเอง (700,000 บาท)
- ตรวจประเมินผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากรชีวภาพ และ
ติดตามผลิตภัณฑที่ไดรับตราสงเสริมยังรักษาตามหลักเกณฑ 3
ประการของ สพภ.
-กิจกรรมประชาสัมพันธในพื้นที่หรือจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อ
ประชาสัมพันธตราสงเสริมฯ
จางที่ปรึกษา (300,000 บาท)
-จัดทําหลักเกณฑมาตรฐานธุรกิจจากฐานชีวภาพในผลิตภัณฑ
กลุมเครื่องนุงหม ไดแก ผลิตภัณฑผายอมสีธรรมชาติ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 2หนาที่ 4
แผนงานที่ 3จัดการทรัพยสินทางปญญาและแกไขขอขัดของดานกฎหมาย

1,600,000บาท

กลุมกิจการ บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรชีวภาพ (กิจกรรม 3.1)
กลุมกิจการ พัฒนากฎหมายธุรกิจชีวภาพ (กิจกรรม 3.2)

กลวิธี (TACTIC)
การบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาและแกไข
ขอขัดของดานกฎหมาย

สถานะ (STATUS)
1. ยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
รวม 19 รายการ
- คําขอสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ( GI) 2 รายการ
- คุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 2
รายการ
- คุมครองภูมิปญญาสวนบุคคล 1 รายการ
- คําขออนุสิทธิบัตร 5 รายการ
- จดแจงลิขสิทธิ์ 5 รายการ
- เครื่องหมายการคา 4 รายการ
2. คูมือหรือแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาและการใชประโยชน
3. ดําเนินโครงการคุมครองและพัฒนาสินคา
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร รวมกับกรมทรัพยสินทาง
ปญญา มูลนิธิทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
และ FAO

ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)
1. คําขอยื่นความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 19
รายการ
- การคุมครองทรัพยสินทางปญญาชุมชน
- การคุมครองผลงาน สพภ.
2. คูมือหรือแนวปฏิบัติการบริหารจัดการการใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพเชน การแบงปน
ผลประโยชนจากการใชทรัพยากร และการอนุญาต
ใหใชสิทธิผลงานวิจัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานที่ 3:
จัดการทรัพยสินทางปญญาและแกไข
ขอขัดของดานกฎหมาย
กิจกรรมหลักที่ 3.1:
ขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
และบริหารจัดการผลประโยชน

การแกไขปญหาขอขัดของ
หรือแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎหมายและนโยบายของรัฐ
ที่เกี่ยวของ
(Deregulations)

ศึกษากฎหมายและจัดทํารายงานการศึกษาเปน
รูปเลมในประเด็นตางๆ
ป 2557 จัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. .... และ
รวมมือกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืชจัดทํารางกฎกระทรวงการขออนุญาต
เพาะพันธุสัตวปา และการคาสัตวปาฯ และ
แกไขระเบียบฯ
ป 2558จัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมธุรกิจ
จากความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เสนอ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ แลว และรวมมือ
กับกรมอุทยานแหงชาติฯ กรมประมง กรมปศุ
สัตว จัดทํารางกฎกระทรวงการขอใบอนุญาต
และใบรับรองการนําเขา สงออก และนําผาน
สัตวปาฯ และศึกษากฎหมายเบื้องตนดานสินคา
และบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ

1. ศึกษากฎหมายและจัดทํารายงานการศึกษาเปน กิจกรรมหลักที่ 3.2 :
รูปเลมในประเด็นการผลิตและการคาผลิตภัณฑจาก พัฒนากฎหมายสําหรับการ
ทรัพยากรชีวภาพพืชหรือสัตว 1 เรื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
2. จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....(เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน (ฉบับที่ .) พ.ศ. .) 1 ฉบับ
3. จัดทํารางระเบียบคณะกรรมการะบริหารฯ วา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. .... (เพื่อเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุ พ.ศ.
2558) 1 ฉบับ
4. ดําเนินงานดานกฎ ระเบียบและนิติกรรมสัญญา
ของ สพภ. จํานวน 15 เรื่อง
(ตามภารกิจหนาที่ การสงเสริม สนับสนุนและ
ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และ
การปองกันและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
ประโยชนในทางการคา)

งบประมาณ

วิธีดําเนินการ

1,000,000 บาท

ดําเนินการเอง
- วิเคราะหศักยภาพทรัพยสินทางปญญาที่เปนผลงานของ
สพภ. และชุมชน ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปญญา เพื่อจัดทํา
IP audit
- สัมภาษณนักวิจัย ประชุมรวมกับหนวยงาน ผูเชี่ยวชาญและ
รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารางคําขอรับความคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา
- จัดทําคําขอและยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ตามกฎหมาย
- จัดทํามาตรการ/แนวทางคุมครองสิทธิ การติดตามและรักษา
คาธรรมเนียมรายป การเจรจาสิทธิและอนุญาตใหใชสิทธิ และ
การใชประโยชน
- ประชุมคณะทํางานหรือที่ปรึกษาเพื่อติดตาม กํากับการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการเอง
- ศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลกฎหมายที่มี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ในกรณีที่ภาคธุรกิจ
ตองปฏิบัติตาม โดยมีการประชุมรวมกับผูใหคําปรึกษาและ
ผูเกี่ยวของ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและ
นโยบายของรัฐใหถูกตองครบถวน

600,000 บาท

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559 ยุทธศาสตรที่3หนาที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 3:การจัดการองคความรูและพัฒนาระบบฐานขอมูล
งบประมาณ
63,250,000 บาท (เงินเผื่อเหลือเผือขาด 10,000,000 บาท)
เปาหมายยุทธศาสตร: มีองคความรูที่สํานักงานตองการใชประกอบการดําเนินงาน กระจายองคความรูทั้งภายในและภายนอก โดยเปาหมายหลักจัดทําบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ
แผนงานที่ 4รวบรวมและเผยแพรองคความรู

โครงการแมบทจัดทําระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณคาเพื่อการพัฒนาและแขงขันดาน
เศรษฐกิจ(National Bio-Economy Database Clearing House)
กลวิธี (TACTIC)
การรวบรวมองคความรู
รวมกับภาคีเครือขาย/
พันธมิตร: เพื่อทําการ
รวบรวม ตรวจสอบ องค
ความรูดานความหลากหลาย
ของทรัพยากรชีวภาพ

สถานะ (STATUS)

30,000,000บาท
(เงินเผื่อเหลือเผื่อขาด 10,000,000 บาท)
33,250,000บาท

เปาผลผลิต 2559 (TARGET/KPI)

กลุมกิจการ จัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กิจกรรม 4.1-4.2)
กลุมกิจการ บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรชีวภาพ (กิจกรรม 4.3)
กลุมกิจการ พัฒนากลยุทธและนวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานที่ 4รวบรวมและเผยแพรองคความรู
ป 2557
-บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ (จุลินทรียทน 1. รวบรวมขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ กิจกรรมหลักที่ 4.1:
รอนเพื่อใชประโยชนในอุตสาหกรรม) ไดรับ 1) แมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 300 รายการ รวบรวมองคความรู
(1)รวบรวมขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
การตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง 107
2) ไสเดือน 100 รายการ
รายการ
3) กิ้งกือ 100 รายการ
-บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ (ปลาไทย)
2. เผยแพรผลงาน
ไดรับการตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง
1) จัดนิทรรศการ 1 ครั้ง
3,229 ชนิด
2) จัดทําสิ่งพิมพ 600 เลม
ป 2558
3) จัดทําสื่อDigital Media 3 รายการ
- บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวกลุมแอม
ฟเบียนและเรปไทส (สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
และสัตวเลื้อยคลาน) กําลังดําเนินการ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล ไม
นอยกวา 500 ชนิด
- บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ํา
กลุมครัสเตเซียน (กุง ปู กั้งฯ) กําลังดําเนินการ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล
ไมนอยกวา 1,000 ชนิด
- บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ํากลุม
มอลลัสกา (หอย ทาก หมึกฯ) กําลัง
ดําเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง
ของขอมูลไมนอยกวา 2,500 ชนิด
- โครงการศึกษาเชิงลึกโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของทรัพยากรชีวภาพ: กรณีศึกษาจระเข
กําลังดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล

งบประมาณ
12,000,000 บาท
10,000,000 บาท

วิธีดําเนินการ
จางที่ปรึกษา (8,000,000 บาท)
-ดําเนินการสํารวจ รวบรวม ตรวจสอบความถูกตอง
และจัดทําขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ:
1) แมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 1 เรื่อง
1.1) แมลงกินได (2,000,000 บาท)
1.2) แมลงปกแข็ง (2,000,000 บาท)
2) ไสเดือน 1 เรื่อง (2,000,000 บาท)
3) กิ้งกือ 1 เรื่อง (2,000,000 บาท)
จางดําเนินการ (950,000 บาท)
1) จัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย:หวนดูทรัพยสิ่งสินตนประจําป 2558
(โครงการ อพ.สธ.-สพภ.)
2) พิมพสิ่งพิมพ
3) ทําสื่อdigital Media
ดําเนินการเอง (1,050,000 บาท)
1) ประชุมคณะทํางานฯ
2) คาใชจายเขารวมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
3) ประสานติดตามการดําเนินงานโครงการ
4) คาจางเหมาเจาหนาที่ชวยดําเนินการ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559 ยุทธศาสตรที่3หนาที่ 2
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

ป 2557
เริ่มดําเนินการรวบรวมขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและใชประโยชน
ประเภทที่ไมไดรับการจดบันทึก (มุขปาฐะ)
ภาคอีสานจํานวน 108 รายการ
ป 2558
จัดทําโครงสรางในการรวบรวมขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาประเภทที่ไมได
รับการจดบันทึก (มุขปาฐะ)

การเผยแพรองคความรู:
ป 2558
เพื่อนําขอมูลที่ไดรวบรวม มา 1.จัดทําสื่อเรียนรูขนาดเล็กดานความ
เผยแพร
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
สําหรับคนเมือง
2. ศึกษาความเปนไปไดและพัฒนารูปแบบ
ศูนยเรียนรู (ในพื้นที่สวนสัตวดุสิต)
จัดพิมพเผยแพรขอมูลและองคความรู
ป 2552
1. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เห็ด
จํานวน 500 เลม คงเหลือ 13 เลม
2. สารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย 4 ภาค
(เกา) จํานวน 500 เลม คงเหลือ 5 เลม
ป 2553
3. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ จํานวน
200 เลม กลวยไม คงเหลือ5 เลม
4. สารานุกรมขาวไทย จํานวน 1,000 เลม
คงเหลือ 9 เลม
ป 2554
5. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ กลวย
จํานวน 100 เลม คงเหลือ 4 เลม
6. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เฟน
จํานวน100 เลม คงเหลือ15 เลม
7. สารานุกรมผาไทย จํานวน 1,000 เลม
คงเหลือ 49 เลม
ป 2555
8. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ รา จํานวน
200 เลม 400 เลม คงเหลือ159 เลม

เปาผลผลิต 2559 (TARGET/KPI)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. รวมกับโครงการ อพสธ. ดําเนินการในจังหวัด (2) รวบรวมขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิน่ เพื่อการอนุรักษและใชประโยชน
อํานาจเจริญ ในการรวบรวมขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ (พืช สัตว จุลินทรีย) จํานวน 56 ตําบล
2. รวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กับการใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จํานวน 56 ตําบล
3. สํารวจและรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นที่
ยังไมไดรับการจดบันทึก (มุขปาฐะ) จํานวน 56
ตําบล

งบประมาณ
2,000,000 บาท

กิจกรรมหลักที่ 4.2 :
พัฒนาศูนยเรียนรูและถายทอดองคความรู
1. กอสรางศูนยเรียนรูดานความหลากหลาย เผยแพรองคความรู
ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับคนเมือง (1)พัฒนาศูนยเรียนรูและถายทอดองคความรู
(ในพื้นที่สวนสัตวดุสิต) 1 แหง
2. จัดทําสิ่งพิมพจํานวนไมนอยกวา 500 เลม
(เพื่อจําหนาย)
3. จัดทําสิ่งพิมพในรูปแบบ Digital media
(cd rom, dvd rom, thump drive) เพื่อแจก
แกผูที่สนใจไมนอยกวา 1,000 ชิ้น
4. จัดใหมีการเรียนรูของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน จํานวนไมต่ํากวา 60 ครั้ง

17,000,000 บาท
14,000,000 บาท
(เผื่อเหลือเผื่อขาด
10,000,000 บาท)

วิธีดําเนินการ
จัดจางที่ปรึกษา(1,557,000 บาท)
1) คัดกรองขอมูลทรัพยากรชีวภาพที่จัดเก็บไวตาม
หนวยงานตางๆ
2) คัดกรองขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นที่จัดเก็บไวตาม
หนวยงานตางๆ
3) สํารวจ รวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นที่ยังไมไดมี
การจดบันทึก
4) จัดทําขอมูลในรูปแบบที่พรอมจะนําเขาสูระบบ
ฐานขอมูล
ดําเนินการเอง(443,000 บาท)
1) ติดตามการดําเนินงาน
จางดําเนินงาน(12,640,000 บาท)
1) กอสรางอาคารศูนยเรียนรูฯ (9,215,000 บาท)
2) จัดทํา content และ display ตางๆในศูนยเรียนรู
(1,425,000 บาท)
3)จัดพิมพสิ่งพิมพ(800,000 บาท)
4)ออกแบบและจัดทําสิ่งพิมพในรูปแบบDigital media
(1,200,000 บาท)
ดําเนินการเอง(1,360,000บาท)
1) บริหารจัดการศูนยเรียนรู
2) กํากับติดตามการดําเนินงาน
3) จางเหมาเจาหนาที่ 2 คน

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559 ยุทธศาสตรที่3หนาที่ 3
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
9. สารานุกรมสมุนไพรไทย จํานวน 1,000
เลม คงเหลือ65 เลม
ป 2556
10. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เห็ด
จํานวน 1,000 เลม คงเหลือ 121 เลม
11. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ พืชวงศขิง
จํานวน 600 เลม คงเหลือ363 เลม
12. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ พืชดอก
พื้นเมือง จํานวน 600 เลม คงเหลือ209 เลม
13. สารานุกรมภูมิปญญาอาหารทองถิ่นไทย
4 ภาค (ใหม) จํานวน 1,000 เลม คงเหลือ
132 เลม
14. สารานุกรมรักษาสุขภาพพื้นบาน จํานวน
1,000 เลม คงเหลือ112 เลม
15. Box set จํานวน 500 กลอง คงเหลือ388
กลอง
ป 2557
16. ชุดหนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
(ปลา) จํานวน 500 ชุด (หนังสือจํานวน 3 เลม
พรอม กลองใส) คงเหลือ468 เลม
ขอมูลเริ่มตน – 2557
- ผูใชงานสามารถสงหมายเลขโทรศัพทหรือ
email ที่ใชงานเขาสูระบบ
- แสดงแผนที่จาก Google Map พรอม POI
(Point of Interest) ของสถานที่ตางๆ ในรัศมี
ที่กําหนดได
- ผูใชงานสามารถทําการ “check in”หรือ
“Like” สถานที่และแสดงความคิดเห็นได
- ผูใชงานสามารถสงรูปถายเขาสูระบบเพื่อ
เพิ่มหรือแสดงความเห็นตอสถานที่ได
- ผูใชงานสามารถเพิ่มสถานที่เปน สถานที่ชื่น
ชอบได
ป 2558
- BEDO Mobile applicactionรองรับการ
ทํางานของ IOS 8, Android 4.4 Kitkat,
แสดงสมาชิกในพื้นที่หรือบริเวณที่อยูใกลกัน
หรือสามารถกําหนดรัศมีได 3 ระดับ คือ 1
กม. 5 กม. 10 กม.

เปาผลผลิต 2559 (TARGET/KPI)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการ
Bedo Mobile Application 1 ระบบ
ขอมูลและองคความรูทั้งในและตางประเทศ
ประกอบดวย
- คุงบางกะเจา
-Biogang
-ศูนยรวมขอมูลสิ่งมีชีวิตในประเทศ ไทย
(www.Thaibiodiversity.org)
-ศูนยเรียนรู
-โครงการปลูกรักษ
-แผนที่เสนทางเศรษฐกิจชีวภาพ
-กิจกรรมสงเสริมการตลาด
-องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
-ระบบ E-Book
-ระบบชองทางการสื่อสารการใชงานหรือติดตอ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ
-การพัฒนามาตรฐานและการตรวจ ประเมินตรา
สงเสริม Bioeconomy
-ปรับปรุงหนาจอและรูปแบบการเขาถึงใหม

งบประมาณ

วิธีดําเนินการ

3,000,000 บาท

จางดําเนินการ(2,650,000 บาท)
1) พัฒนาและปรับปรุงระบบ BEDO Mobile
application
- เชื่อมโยงโปรแกรม BEDO Mobile application
ระหวาง Application คุงบางกะเจา กับ Biogang
- นําเขาขอมูลแผนที่สิ่งมีชีวิตความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- นําเขาขอมูลแผนที่ศูนยเรียนรู
- นําเขาขอมูลแผนที่พื้นที่อนุรักษ
- นําเขาขอมูลแผนที่เสนทาง เศรษฐกิจชีวภาพ
- นําเขาขอมูลรายการสินคาของรานฟาใส
- นําเขาขอมูลองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
- บัญชีรายการฯและสารานุกรม
- คําแนะนํา คําติชม เรื่องรองเรียน
- ระบบตรวจสอบสินคา Bioeconomyโดยใชระบบ
QR Code
- ปรับปรุงหนาจอและรูปแบบการเขาถึงใหมใหใชงาน
งายและสอดคลองกับรูปแบบที่กระทรวง

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559 ยุทธศาสตรที่3หนาที่ 4
กลวิธี (TACTIC)

เผยแพรองคความรูดาน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity,
Biodiversity based
Business)

สถานะ (STATUS)
เปาผลผลิต 2559 (TARGET/KPI)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ขอมูลผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับตราสงเสริม
20 รายการ
- นําเขากิจกรรมปาครอบครัวฯ 150 รายการ
ขอมูลสิ่งมีชีวิต เริ่มตน - 2557
- นําเขาขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว
- แบคทีเรีย จํานวน 184 รายการ
กลุมแอมฟเบียนและเรปไทส(สัตวสะเทินน้ําสะเทิน
- ปลา
จํานวน 5,746 รายการ
บกและสัตวเลื้อยคลาน) จํานวน 450 รายการ
- สัตวปก
จํานวน 6,973 รายการ
- สัตวมีกระดูกสันหลังจํานวน 777 รายการ - นําเขาขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว
- สัตวไมมีกระดูกสันหลัง จํานวน,021
7 รายการ น้ํา กลุมครัสเตเซียน (กุง ปู กั้ง) จํานวน 800
- สัตวเลี้ยงลูกดวยนมจํานวน 109 รายการ
รายการ
- สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 361 รายการ - นําเขาขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว
- สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 599 รายการ น้ํา กลุมมอลัสกา (หอย ทาก หมึก) จํานวน 2300
- เห็ดรา จํานวน 1,764 รายการ
รายการ
ขอมูลสิ่งมีชีวิต 2558
- ขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพปลา - เผยแพรองคความรูออนไลน
2,200 รายการ
- บํารุงรักษาระบบฐานขอมูล (Database
- ขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
Maintenance)
จุลินทรียทนรอน 100 รายการ
- ขอมูลปญญาทองถิ่นประเภทที่ไมไดรับการ
จดบันทึก(มุขปาฐะ) 100 รายการ
- ขอมูลกิจกรรมปาครอบครัวฯ 150รายการ
เชื่อมโยงขอมูลโครงการแมบทฯ
- ขาว 300 รายการ
- กลวย 200 รายการ
กิจกรรมที่หลัก 4.3:
สถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ (BioEconomy
จัดทําหลักสูตรและฝกอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
Academy)ดําเนินการจัดฝกอบรมที่เกี่ยวของ ฐานชีวภาพ 1 หลักสูตรปละ 2 ครั้ง พัฒนากลุม สถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ (BioEconomy
Academy)
กับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ผูประกอบการธุรกิจชีวภาพ (Bioจํานวน 1หลักสูตร ประกอบดวย 6 วิชา (ปละ Entrepreneur)
2 ครั้ง)

งบประมาณ

วิธีดําเนินการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด
จางดําเนินการ (350,000บาท)
2) นําเขาขอมูลบนเว็บไซต www.Thaibiodiversity.org
- นําเขาขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ํา
กลุมครัสเตเซียน (กุง ปู กั้ง) จํานวน 800 รายการ
- นําเขาขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ํา
กลุมมอลัสกา (หอย ทาก หมึก) จํานวน 2300 รายการ
- เผยแพรองคความรูออนไลน
- บํารุงรักษาระบบฐานขอมูล (Database
Maintenance)ดําเนินการเอง
- นําเขาขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวกลุม
แอมฟเบียนและเรปไทส(สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและ
สัตวเลื้อยคลาน) จํานวน 450 รายการ

1,000,000 บาท

ดําเนินการเอง
- จัดฝกอบรมแกบุคคลและหนวยงานเปาหมาย
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกกลุมเปาหมาย
- จัดหาสื่อสิ่งพิมพและพัฒนาชองทางเพื่อสื่อสารและ
ใหบริการหองสมุด

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559 ยุทธศาสตรที่3หนาที่ 5
โครงการแมบทจัดทําระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณคาเพื่อการพัฒนาและแขงขันดาน
เศรษฐกิจ(National Bio-Economy Database Clearing House)
กลวิธี (TACTIC)
การรวบรวมองคความรู
รวมกับภาคีเครือขาย/
พันธมิตร: เพื่อทําการ
รวบรวม ตรวจสอบ องค
ความรูดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(Bio-Diversity, BioDiversity & Business

สถานะ (STATUS)
1.ดานขอมูลวิทยาศาสตร
• ขอมูลเชิงลึกทางดาน
อนุกรมวิธาน ตามมาตรฐานสากลของ
กลวยทางเศรษฐกิจ 160 พันธุ
• ลายพิมพดีเอนเอ กลวยทาง
เศรษฐกิจ160พันธุ พรอมการยืนยัน
การตรวจซ้ําของแปลงรวบรวมพันธุ
• ขอมูลจีโนมขาวสีและขาว
พื้นเมือง 400 พันธุ
• ขอมูลทางอนุกรมวิธานและการ
รวบรวมพันธุทุเรียนพื้นเมือง
• ขอมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตรขิง
ขาจํานวน 30 พันธุ
• ขอมูลเห็ดนําเขาระบบ 50 ชนิด
• โครงสรางขอมูลการรวบรวมพันธุ
ไกพื้นเมือง
2. ดานขอมูลเศรษฐกิจ
• ขอมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึก
ทรัพยากรชีวภาพ 50 รายการ

2.ดานการจัดทํารายการทรัพยสิน
ชีวภาพ
• จัดประชุมระดมความเห็นแนว
ทางการจัดทําบัญชีรายการและ
ฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพ
ประเทศไทย 1 ครั้ง
• ประสาน ประชุมและจัดทําความ

33,250,000บาท

กลุมกิจการ พัฒนากลยุทธและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด 2559 (TARGET/KPI)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบและฐานขอมูลสําหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ

งบประมาณ

1.พัฒนาขอมูลของทรัพยากร
พันธุกรรมที่ทรงคุณคาทางเศรษฐกิจ 3
ดาน (วิทยาศาสตร เศรษฐกิจ กฎหมาย)
ไดแก
(1.1) จัดทําขอมูลใหสมบูรณ
แบบตอเนื่อง ไดแก ขาว กลวย ขิงขา
ทุเรียนและเห็ด
(1.2) พัฒนาขอมูลใหมในกลุม
ทรัพยากรออย ไหม มะพราว และ
จระเข
2.สนับสนุนและรวมมือกับหนวยงาน
จัดตั้งBiobank1 แหง
3. จัดทําฐานขอมูล Bio-listing ที่มี
การตรวจสอบและยืนยันขอมูล 1 ระบบ
ฐานขอมูล
4. ประสานเชื่อมโยงและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทรัพยากรพันธุกรรม 1 ระบบ
5. สรางเครือขาย พรอมพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการรวมกับหนวยงาน
ภาคีดานทรัพยากรพันธุกรรม 25
หนวยงาน

กิจกรรมหลักที่ 1การศึกษาขอมูลเชิงลึก
ดานวิทยาศาสตรเศรษฐกิจ กฎหมาย
1.1 การรวบรวมและอนุรักษพันธุ

18,000,000 บาท

วิธีดําเนินการ

11,000,000 บาท จางที่ปรึกษา
1 ) ดําเนินการสํารวจ รวบรวมและจัดทําขอมูลดานบัญชีรายการ
- เก็บรักษาเชื้อพันธุในแหลงเก็บ
- ตรวจสอบแหลงเก็บเชื้อพันธุ
- รวบรวมผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 ชนิด ประกอบดวยกลวย เห็ด ขิงขา
ทุเรียน ออย มะพราว ไหม จระเขไกพื้นเมืองขาว

1.2การวิเคราะหลายพิมพดีเอนเอและ
การอนุรักษาพันธุ

5,000,000บาท จางที่ปรึกษา
- สกัดดีเอนเอและจัดทําลายพิมพดีเอนเอ
- วิเคราะหรหัสพันธุกรรมเพื่อพิสูจนเอกลักษณพันธุ
เปาหมาย : ขาว กลวย ไกพื้นเมือง ไหม

1.3การศึกษาและรวบรวมขอมูลดาน
เศรษฐกิจเชิงลึก

1,000,000 บาท จางที่ปรึกษา
- ศึกษา วิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจ
รวบรวมกรณีพิพาท ขอกีดกันทางการคา

1.4 การรวบรวมและวิเคราะหงานวิจัย
ดานความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพยากรพันธุกรรมขอกฎหมาย หรือ การ
จัดทําแผนที่สิทธิบัตร
กิจกรรมหลักที่ 2การสนับสนุนและ
รวมมือกับหนวยงานจัดตั้ง biobank

1,000,000 บาท จางที่ปรึกษา
- ศึกษา วิเคราะหขอมูลวิจัยรวมกับ วช. จัดหมวดหมู
- นําเขาขอมูลใน clearing house

กิจกรรมหลักที่ 3การจัดทําบัญชีรายการ
ทรัพยสินทรัพยากรชีวภาพของประเทศ
ไทย (Bio-Listing)

3,250,000 บาท ดําเนินการเอง
สนับสนุนการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมตนแบบระยะกางและระยะยาว พรอม
ทั้งแหลงเก็บสํารองขอมูลที่เปนมาตรฐานสากล
3,000,000 บาท ดําเนินการเอง
-การประชุมคณะทํางานการจัดทําบัญชีรายการ กลุมสัตว พืช และจุลินทรีย
- การจัดประชุมวิพากยและตรวจยืนยันความถูกตองของขอมูล

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559 ยุทธศาสตรที่3หนาที่ 6
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
รวมมือดานทรัพยากรพันธุกรรม
กับหนวยงานหลักของประเทศที่
มีขอมูลดานพันธุกรรมประเภท
ตางๆ 10 หนวยงาน
3. ดานการออกแบบฐานขอมูล
• โครงสรางขอมูลสัตวเศรษฐกิจ
และ มีการนําเขาและทดสอบ
ระบบฐานขอมูลของขาว กลวย
ขิงขา ทุเรียน เห็ด ไกพื้นเมือง

4.ดานการสรางเครือขายและ
ประชาสัมพันธ
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ไกพื้นเมือง
กับผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 1 ครั้ง
• รวมจัดประชุมกับหนวยงานดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 4
หนวยงาน
• จัดประชุม Public Hearing ของ
ฐานขอมูลแหงชาติดานความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจไทย 1 ครั้ง
• นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ
แมบทตอที่ประชุมวิชาการนานาชาติ
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวชี้วัด 2559 (TARGET/KPI)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 4การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทรัพยากรพันธุกรรมของ

กิจกรรมหลักที่ 5การสรางเครือขายและ
เผยแพรผลงานโครงการ

การกํากับติดตามการดําเนินงาน

งบประมาณ

วิธีดําเนินการ

3,000,000 บาท จางที่ปรึกษา
- พัฒนาโครงสรางขอมูลหลักในฐานขอมูล
ชนิดใหม 4 ชนิด
- ปรับปรุงระบบนําเขาขอมูลแบบออนไลนและรายงานผลการใชงาน
- พัฒนาเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ
- การปรับปรุงฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
-ปรับปรุง web application ของ clearing house ทั้งรูปแบบหนาขอและ
mobile application
- การบํารุงรักษาระบบ
5,000,000 บาท ดําเนินการเอง
- การสรางเครือขายความรวมมือดานทรัพยากรพันธุกรรมทั้งในและ
ตางประเทศประกอบดวย คาเดินทางในประเทศ และคาจัดประชุม
- การจัดสัมมนาเพื่ออบรมและแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนาเทคนิคการ
จัดเก็บเชื้อพันธุกรรมและการจัดทําฐานขอมูล ระหวางผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศ และหนวยงานในประเทศไทยประกอบดวย คาเดินทางของ
วิทยากรตางประเทศ คาจัดประชุมและอบรม
หัวขอ 1. Seed repository : technology and management
2. Banana Biobank
- การรวมจัดประชุม เสวนากับหนวยงานเครือขายเชน การประชุมวิชาการ /
การประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ
-การจัดพิมพเอกสารเผยแพร รวบรวมผลงานวิจัยของโครงการ
- การสงเจาหนาที่รับผิดชอบหลักของโครงการฯเขารับการอบรม ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือ สาธารณรัฐเชค หรือ เบลเยี่ยม
1,000,000บาท ดําเนินการเอง
- การประชุมคณะอนุกรรมการแมบทฯประกอบดวยคาตอบแทนและคาจัด
ประชุม
- การประชุมคณะทํางานเพื่อกํากับติดตามการจางที่ปรึกษา ทั้งทางดาน
วิทยาศาสตร เศรษฐกิจกฎหมาย และการออกแบบฐานขอมูล
- จางเหมาเอกชนบริการงานประสานโครงการและวิเคราะหดูและรักษา
ระบบฐานขอมูล

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559 ยุทธศาสตรที่ 4 หนาที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 4: การสรางการมีสวนรวม
งบประมาณ
29,200,000 บาท
เปาหมายยุทธศาสตร: สื่อสารสรางความรูความเขาใจกลุมเปาหมายเกี่ยวกับ Biodiversity, Bio Economy, BEDO เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม ดวยการใชนวัตกรรมที่เหมาะสมผานสื่อตางๆ
แผนงานที่ 5 สรางสมัชชาอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานที่ 6 สรางการรับรูในวงกวาง

กลวิธี (TACTIC)
1. สรางรูปแบบการมีสวนรวม ในการ
อนุรักษฟนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กับภาคสวนทุกระดับตั้งแต
ระดับชุมชน ระดับพื้นที่ ระดับ
ผูประกอบการ และระดับประชาขน
ทั่วไป ผานการสนับสนุนระหวางกันทั้ง
ในรูปแบบที่เปนตัวเงิน (in cash) และ/
หรือไมเปนตัวเงิน (in kind)

สถานะ (STATUS)

ตอบแทนคุณระบบนิเวศ (ระดับการมีสวนรวมจาก
ผูประกอบการ อาทิ กลุมทองเที่ยว กลุมโรงแรม
ภาคธุรกิจ)
1. มีพื้นที่ดําเนินการเดิม 4 แหง คือ
ต. คลองประสงค จ. กระบี่ และบานหัวเลา อ. แม
แตง จ. เชียงใหม, ต.ชุมโค อ. ประทิว จ. ชุมพร,หาด
ไรเลยแหลมพระนาง จ.กระบี่
2. เครือขายการดําเนินงาน PES จังหวัดกระบี่

7,200,000 บาท
22,000,000 บาท

เปาผลผลิต 2559 (TARGET/KPI)

รักษาสถานะและ ยกระดับพื้นที่เดิม 4
แหง คือ
1) ต. คลองประสงค จ. กระบี่,
2) บานหัวเลา อ. แมแตง จ. เชียงใหม,
3) ต. ชุมโค อ.ประทิว จ. ชุมพร
4) หาดไรเลยแหลมพระนาง จ.กระบี่

กลุมกิจการ อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
กลุมกิจการ อํานวยการ (กิจกรรมที่ 6.1)
กลุมกิจการ จัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กิจกรรม 6.2)
กลุมกิจการ พัฒนาธุรกิจและการตลาด (กิจกรรม 6.3)

แผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม
แผนงาน 5 :
สรางสมัชชาการอนุรักษและฟนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมหลักที่ 5.1 สรางเครือขายตอบ
แทนระบบนิเวศตาม หลักการ PES
กิจกรรมยอยที่ 1:
สนับสนุนสงเสริมใหเกิดกิจกรรม PES
ตอเนื่อง 4 พื้นที่ คือ ต. คลองประสงค
จ. กระบี่, บานหัวเลา อ. แมแตง จ.
เชียงใหม,ต. ชุมโค อ.ประทิว จ. ชุมพร,
พื้นที่ไรเลย จ. กระบี่
กิจกรรมยอยที่ 2 :
การขยายการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดกระบี่

งบประมาณ

วิธีดําเนินการ

2,800,000 บาท
ดําเนินการเองและจางที่ปรึกษา
1,600,000 บาท 1. สนับสนุนสงเสริมใหเกิดกิจกรรม PES
ตอเนื่อง
2. สนับสนุนใหเกิดการศูนยการศึกษาฯ และ
การเขาศึกษาดูงานของภาคสวนตางๆ ใน
พื้นที่เดิม 3 แหง
3. ประเมินมูลคาการใหบริการระบบนิเวศ
พื้นที่ไรเลย จ. กระบี่
384,000 บาท ดําเนินการเอง
1. สงเสริมผลักดันใหเกิดการดําเนินงานตาม
แผนขยายการดําเนินงาน PES ครอบคลุม
จังหวัดกระบี่ (Output 58)

กิจกรรมยอยที่ 4 :
การสงเสริมการดําเนินงาน

600,000 บาท ดําเนินการเอง
1. ประชุมนําเสนอผลงาน/focus group
2. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทําเปน
เอกสารเผยแพร
3. ศึกษาดูงาน/ฝกอบรมตามความเหมาะสม
4.. การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ

จางเหมาบริการ

216,000 บาท

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559 ยุทธศาสตรที่ 4 หนาที่ 2
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

เปาผลผลิต 2559 (TARGET/KPI)

แผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 5.2 สรางเครือขาย
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทาง ชีวภาพ คุงบางกะเจา

สรางความรวมมือกับหนวยงานในพื้นที่บางกะเจา
เพื่อดําเนินกิจกรรมการอนุรักษและใชประโยชน
(ระดับการมีสวนรวมจากพื้นที่ อาทิ อบต.รัฐวิสาหกิจ
กลุมเกษตรกร หนวยงานจาก กษ. และ ทส.)
กิจกรรมยอยที่ 1:
1. ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาที่ราชพัสดุ เปนแหลง 1.1 พัฒนาและขยายแหลงอนุรักษและ
อนุรักษ และแหลงเรียนรู BD ใน ต.บางน้ําผึ้ง ต.บางกอ เรียนรู 1 แหลง กรณี แหลงเรียนรูปาจาก การอนุรักษและฟนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ต.บางกะเจา (ดานการอนุรักษ)
บัว

2. นํารองแกไขปญหากลุมเกษตรกร กลุมไมผล กลุมไม 2.1 เกษตรกรมีศักยภาพดานการผลิตและ กิจกรรมยอยที่ 2:
การฟนฟูการเกษตรเชิงอนุรักษ
จัดการเพิ่มขึ้น และมีชองทางการเพิ่ม
ดอกไมประดับ
มูลคาใหผลผลิตทางการเกษตร (ดานการ
ใชประโยชน)
2.2 ปจจัยทางการผลิต (แหลงน้ํา) ไดรับ
การแกไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต (การอนุรักษและใชประโยชน)
3. มีชองทางสื่อสารขอมูลดานการทองเที่ยว และการจัด 3. แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพไดรับการ กิจกรรมยอยที่ 3:
สงเสริมและการพัฒนาเพื่อการเรียนรูและ การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิง
ปายแสดงทิศทางและปายสื่อความหมายเพื่ออํานวย
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน(การอนุรักษและ นิเวศชุมชนและนิเวศเกษตร
ความสะดวก และการเรียนรูในการทองเที่ยว
ใชประโยชน)

กิจกรรมยอยที่ 4
การฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม

4. มีแหลงกําเนิดมลพิษตนแบบที่วัดคันลัด เพื่อนําไป
ขยายผลในพื้นที่อื่นๆ

4.แหลงกําเนิดมลพิษชุมชนไดรับการเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดการของเสีย

5. แผนการบูรณาการแกไขปญหาน้ําเพื่อการเกษตร

5. กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาในพื้นที่ กิจกรรมยอยที่ 5
การบริหารจัดการ
“คุงบางกะเจา” สามารถปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานรวม
ปฏิบัติ

งบประมาณ

วิธีดําเนินการ

2,000,000 บาท ดําเนินการเอง / จางที่ปรึกษา

500,000 บาท จางที่ปรึกษา
1.สถาบันการศึกษาดําเนินการกิจกรรมการ
สงเสริมการสื่อความหมาย การเรียนรู และ
เสนทางการศึกษาธรรมชาติอยางมีสวน
รวมกับชุมชน และ/หรือภาคเอกชน
ดําเนินการเอง
2. รวมดําเนินการกับหนวยงานจาก กษ. การ
สรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพดานการ
ผลิตและการตลาดใหแกกลุมเกษตรกร สราง
มูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร
รวมกับหนวยงานจาก ทส. ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแหลงน้ํา และเพิ่มคุณภาพดาน
สิ่งแวดลอม
300,000 บาท ดําเนินการเองและจางทําของ
3. สรางเวทีเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม และเพิ่ม
ศักยภาพในดานการบริการ ทั้งในตัวชุมชน
และเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาและสงเสริม
ชองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ เพื่อการ
กระตุนและอํานวยความสะดวกใหกลุม
นักทองเที่ยวเปาหมาย
100,000 บาท ดําเนินการเองและจางที่ปรึกษา
4. หนวยงานจาก ทส. รวมดําเนินการเฝาระวัง
และเพิ่มศักยภาพในการจัดการ ผาน
เครือขายชุมชน/ทสม.
ที่ปรึกษาขยายผลตนแบบกระบวนการ
สิ่งแวดลอมศึกษา การใชเทคโนโลยีธรรมชาติ
บนฐานชีวภาพ
600,000 บาท 5. การประชุมคณะทํางานที่มีองคประกอบจาก
กษ. และทส. เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน และควบคุมการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมการจางเหมาบริการผูประสานงาน
โครงการในสวนกลาง และในระดับพื้นที่
500,000 บาท

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559 ยุทธศาสตรที่ 4 หนาที่ 3
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
การสรางเครือขายอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ระดับการมีสวนรวมจากระดับชุมชน ใน
ระดับเล็กที่สุดคือครอบครัว และประชาชนในพื้นที่
ดําเนินการ)
1. มีชุมชนเครือขายดําเนินกิจกรรมการอนุรักษและใช
ประโยชนเขารวมโครงการ 12 เครือขาย
- คุงบางกะเจา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่
- ต.ระบํา อ.ลานสัก, ต.บานไร อ.บานไร จ.อุทัยธานี
และ ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค
- ต.น้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ. นาน
- ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
- ต.มวงกลวง อ.กะเปอร จ.ระนอง
- ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ. พังงา
- ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
- ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ
- ต.บอ อ.ขลุง จ.จันทุบรี
2. มีสมาชิกเขารวม จํานวน 387 ราย
3. มีพื้นทีดําเนินการ 1,258 ไร 2 งาน
กิจกรรมปลูกรักษ (ระดับการมีสวนรวมจากระดับ
ประชาชน กลุมชุมชน หนวยงานระดับพื้นที่)
ชุมชนเครือขายดําเนินกิจกรรมการอนุรักษและใช
ประโยชนเขารวมโครงการ 13 เครือขาย
- ต. น้ําเกี๋ยน จ. นาน
- ต. ระบํา จ. อุทัยธานี
- ต. กุดบาก จ.สกลนคร
- ต. ลุมสุม จ.กาญจนบุรี
- ต.ดงบัง จ. ปราจีนบรี
- ต. บางวัน จ. พังงา
- บางกะเจา
- ต. มวงกลวง จ. ระนอง
- ต. คลองประสงค จ.กระบี่ - ต. บอ จ. จันทบุรี
- ต. สําราญ จ. กาฬสินธุ
- ต. ทาโพธิ์ จ. พิษณุโลก
และ เทศบาลเมือง จ.เชียงราย

เปาผลผลิต 2559 (TARGET/KPI)

1. สนับสนุนการดําเนิน กิจกรรมปา
ครอบครัวของเครือขาย 13 แหง
2. เครือขายปาครอบครัวทั้ง 13
เครือขาย มีผลการประเมินมูลคาทาง
เศรษฐกิจทั้งแบบ Use และ Non-use
รวมถึงคุณคาทางการ บริการระบบนิเวศ
3. แนวคิดและแนวทางการปฏิบัติปา
ครอบครัวไดรับการขยายผล/พื้นที่ 1
พื้นที่

1. สงเสริมและนําเสนอกิจกรรมสู
กลุมเปาหมายเพื่อใหขอมูลในการรวม
บริจาครวมดําเนินงาน บํารุงรักษา
อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ดําเนินการ
2. ติดตามและรายงานความกาวหนา
ของกิจกรรมใหผูเกี่ยวของรับทราบ

แผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 5.3 สรางเครือขาย
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทาง ชีวภาพ
กิจกรรมยอยที่ 1 ปาครอบครัวเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง

กิจกรรมยอยที่ 2: ปลูกรักษ

งบประมาณ

วิธีดําเนินการ

2,400,000 บาท

1,600,000 บาท ดําเนินการเองและจางที่ปรึกษา
1) สงเสริมการจัดตั้งเครือขายและเพิ่มสมาชิก
กลุม ปาครอบครัว 12 เครือขาย และขยาย
ผล 1 เครือขาย
2) การเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงาน
ปาครอบครัว : ฝกอบรมการสํารวจและการ
จัดทําขอมูลและการดําเนินงาน /
ประชุมสัมมนา ฝกอบรมการเก็บขอมูล
ภาคสนามเพื่อตรวจวัดปริมาณการกักเก็บ
คารบอนในพื้นที่ปาครอบครัว
3) จางที่ปรึกษาดําเนินการประเมินผลกระทบ
จากการดําเนินงานปาครอบครัว
4) สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําปาครอบครัว
5) ประชุมนําเสนอขอมูล
6) จัดประชุมคณะทํางาน/จัดทําเอกสารเพื่อ
การเผยแพรดานปาครอบครัว/ กํากับ
ติดตาม และรายงานผล
800,000 บาท ดําเนินการเองและจางที่ปรึกษา
1. ระบบติดตามขอมูล และการคัดกรอง
ขอมูลบนหลักวิขาการ
2. ขยายชองทางนําเสนอ Cyber ใหนาสนใจ
และดึงดูด เหมาะสมกับพฤติกรรม และ
ชองทางของกลุมเปาหมาย
3. เพิ่มชองทาง และอํานวยความสะดวกใน
ชองทางการบริจาคเงิน

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559 ยุทธศาสตรที่ 4 หนาที่ 4
แผนงานที่ 6 การสรางการรับรูในวงกวาง

กลวิธี (TACTIC)
- รณรงคเผยแพรสื่อสาร
ประชาสัมพันธสํานักงาน
และผลการดําเนินงาน
- สงเสริมการมีสวนรวมใน
การอนุรักษและฟนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ

22,000,000 บาท

สถานะ (STATUS)
ป 2558
- การประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร ชอง
ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ กิจกรรม
โครงการ ผลิตภัณฑ และบริการ ของ สพภ.
จํานวน 3 ชองทาง ไดแก
1) สื่อสิ่งพิมพ
2) สื่อวิทยุ โทรทัศน
3) Social Network
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางครอบคลุม

สื่อสารสรางความรูความเขาใจ ป 2558
กลุมเปาหมายเกี่ยวกับ Bio
1. สมาชิกเว็บไซตของโครงการ 54,171 คน
Gang เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม (ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558)
2. เว็บไซตใหม และ Mobile Application 1
ระบบ
3. สรางเครือขายเยาวชน
3.1) จัดประกวดทีมโรงเรียนตนแบบ ประกวด
โครงงานภายใตหัวขอ การใชประโยชนจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น โดย
เชิญโรงเรียนเขารวม 2000 โรงเรียนทั่ว
ประเทศ มีโรงเรียนเขารวมการประกวด 200
โรงเรียน
3.2) ทีมโรงเรียนตนแบบ 12 ทีมโรงเรียน ที่
ผานการคัดเลือก ทั่วประเทศ และจะมีทีมที่
ชนะการประกวดและไดรับรางวัล 6 ทีม
3.3) ผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการ Music
Video เพลงประจําโครงการ Spot และ
Scoop รวม 4 แบบ มีการออกอากาศผานสื่อ

เปาผลผลิต 2559 (TARGET/KPI)
- มีชองทางในการประชาสัมพันธและสื่อสาร
องคกร ไมนอยกวา 3 ชองทาง

1. เพิ่มจํานวนสมาชิกของโครงการใหเพิ่มขึ้นรอย
ละ 20 รวม ในป 59 จะมีสมาชิกโดยรวมแลวไมต่ํา
กวา 60,000 คน
2. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต
www.biogang.net / Mobile Application 1
ระบบ
3. สรางเครือขายเยาวชน
3.1) จัดกิจกรรมการประกวดการจัดสวน
พฤกษศาสตร โดยเชิญโรงเรียนเขารวม 2000
โรงเรียนทั่วประเทศ มีทีมโรงเรียนเขารวมประกวด
200 ทีมโรงเรียน
3.2) ทีมโรงเรียนที่จัดสรางสวนพฤกษศาสตร 15
ทีมโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกทั่วประเทศ และจะมี
ทีมที่ชนะการประกวดและไดรับรางวัล 6 ทีม
3.3) รายการโทรทัศนซึ่งนําเสนอกิจกรรมของ
โครงการ 1 รายการ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ
ดวยเครื่องมือตางๆ ผานสื่ออื่นๆ เชนสิ่งพิมพและ
สื่อ online

กลุมกิจการ อํานวยการ (กิจกรรมที่ 6.1)
กลุมกิจการ จัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กิจกรรม 6.2)
กลุมกิจการ พัฒนาธุรกิจและการตลาด (กิจกรรม 6.3)
แผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม
แผนงานที่ 6
สรางการรับรูในวงกวาง
กิจกรรมหลักที่ 6.1
ประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร

กิจกรรมหลักที่ 6.2: กิจกรรมบูรณา
การเครือขายสื่อสารขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่น (Bio Gang)

งบประมาณ/
แหลง

วิธีดําเนินการ

5,000,000 บาท จางดําเนินการ (4,827,500 บาท)
1. จัดทํา BEDO FREE MAGAZINE 120,000 เลม (4 ฉบับ)
2. เผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ กิจกรรม โครงการ ผลิตภัณฑ
และบริการ ของ สพภ. รวม 3 ชองทาง ผาน 1) สถานีโทรทัศน
2) สถานีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ 3) Social Network
3. แผนพับ Factsheet สมุดบันทึก ฯลฯ
4. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ (Press Tour)
5. จัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานภาคี การจัดงานแถลงขาว และ
การจัดงาน MOU
ดําเนินการเอง (172,500 บาท)
1) ติดตามการดําเนินงาน
2) จางพนักงานจางเหมาเพื่อชวยดําเนินงาน
8,000,000 บาท จางดําเนินการ (7,500,000 บาท)
1) จัดจางผูออกแบบรูปแบบกิจกรรม ดําเนินการจัดกิจกรรม การ
นําเสนอกิจกรรมดวยความคิดสรางสรรค
2.) การพัฒนา ปรับปรุง และดูแลระบบฐานขอมูล (เว็บไซต และ
Mobile Application 1 ระบบ
3.) จัดทําการประชาสัมพันธของโครงการดวยสื่อ และเครื่องมือตางๆ
รวมไปถึงการจัดทําสื่อรายการโทรทัศน
ดําเนินการเอง (500,000 บาท)
1) คาใชจายในการติดตามการดําเนินงาน
2) จางพนักงานจางเหมาเพื่อชวยดําเนินงาน

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559 ยุทธศาสตรที่ 4 หนาที่ 5
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

เปาผลผลิต 2559 (TARGET/KPI)

ประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศนไมต่ํากวา 80
ครั้ง ผานหนังสือพิมพ 1 ครั้ง
การสรางการรับรูในวง
กวาง

จัดงานประจําป 58 2 ครั้ง เปนการแสดงผล ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจตอการจัดงานไมต่ํา
งานของ สพภ. ชุมชนและองคกรภาคีเครือขาย กวารอยละ 90
ในการอนุรักษและใชประโยชนทางเศรษฐกิจ
จากการใชทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งสื่อสารใหความรูกับผูสนใจ
ทั่วไป

แผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 6.3
มหกรรมทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น

งบประมาณ/
แหลง

วิธีดําเนินการ

9,000,000 บาท จางดําเนินการ (9,000,000 บาท)
1. จัดหาสถานที่จัดงาน
2. เสนอรูปแบบการจัดงานกิจกรรมการจัดแสดงผลงานและรูปแบบ
การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
3. ประเมินความพึงพอใจและความตองการของผูรวมงาน

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 5หนาที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 5: การขับเคลื่อนนโยบาย
งบประมาณ
14,854,000 บาท (เงินเผื่อเหลือเผือขาด 5,000,000 บาท)
เปาหมายยุทธศาสตร: บริหารทรัพยากรภายในและภายนอกองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการขับเคลื่อนงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยการใชนวัตกรรมและศักยภาพสูงสุดของบุคลากร
แผนงานที่ 7ขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ

กลวิธี (TACTIC)
สถานะ (STATUS)
พัฒนากลไกสําหรับการขับเคลื่อน การสรางพันธมิตรและประสานความรวมมือทั้งใน
ยุทธศาสตร
และตางประเทศ โดยกิจกรรมในป 2559 ไดแก
1. การติดตามประสานใหเกิดกิจกรรม
รวมภายหลังลงนาม ROD/หนวยงานที่เคย
ประสานงานอเมริกา
2. การสรางพันธมิตรใหม ประเทศเบลเยี่ยม
กิจกรรมการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
บริหาร/ผูบริหาร/ผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษา
สพภ. เพื่อหารือและเจรจาถึงแนวทางความ
รวมมือในอนาคต การลงนามความรวมมือ
ROD signing
3. จัดการประชุมนานาชาติ /ฝกอบรมในประเทศ
เกี่ยวกับ Biodiversity
4. การเขารวมการประชุมระดับนานาชาติ The
Third Biocultural Diversity Symposium
ประเทศอินเดีย /WIPO เจนีวา
5. การสรางพันธมิตรและประสานความรวมมือทั้ง
ในและตางประเทศตามนโยบาย ประสานความ
รวมมือ / การจัดกิจกรรม / กับองคกรอื่นๆทั้งใน
และตางประเทศตามนโยบายที่ไดรับจากผูบริหาร

14,854,000บาท
(เงินเผื่อเหลือเผื่อขาด 5,000,000 บาท)

ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)
ประสานงานความรวมมือและสรางพันธมิตร
รวมกับองคกรทั้งในและตางประเทศ อยางนอย 4
องคกร
โดยมีเปาหมายเกิดกิจกรรมรวมกับองคกรอื่น 2
กิจกรรม (ทั้งที่ยังไมไดลงนาม ROD และที่ไดลง
นามแลว)

กลุมกิจการ การตางประเทศ (กิจกรรมที่ 7.1)
กลุมกิจการ พัฒนากลยุทธและนวัตกรรม (กิจกรรมที่ 7.2)
กลุมกิจการ จัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กิจกรรม 7.3)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
แผนงานที่ 7: ขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ
กิจกรรมหลักที่ 7.1
สรางพันธมิตรและประสานความ
รวมมือทั้งในและตางประเทศ

งบประมาณ
5,000,000 บาท
(เงินเผื่อเหลือเผื่อขาด
5,000,000 บาท)

วิธีดําเนินการ
ดําเนินการเอง
1. การติดตามใหเกิดการลงนามความรวมมือทาง
วิชาการรวมกับองคกรพันธมิตรที่ประสานไวแลวเดิม
(อเมริกา)
2. การสรางพันธมิตรใหม (เบลเยี่ยม)
3. การสรางพันธมิตรและประสานความรวมมือทั้งใน
และตางประเทศตามนโยบาย
4. จัดการประชุมนานาชาติ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 5หนาที่ 2
กลวิธี (TACTIC)
สถานะ (STATUS)
ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)
1. (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
พัฒนากลไกสําหรับการขับเคลื่อน 1.การพัฒนากลไกสําหรับการขับเคลื่อน
ฐานชีวภาพ ป พ.ศ. 2561 – 2570 จํานวน 1 ฉบับ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรและนวัตกรรม
1) ในป 2556 สพภ. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 5
ป พ.ศ. 2556 – 2560
2) ในป 2557 สพภ. ไดจัดทํา (ราง) นโยบาย
และมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ พ.ศ. 2557 – 2564ตอมาไดผนวกเขากับ
(ราง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 และ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทฯ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

2. การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินมูลคาและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจจากชีวภาพ
1) สพภ. มีโมเดลการประเมินความคุมคา
(มูลคาทางเศรษฐกิจ) ซึ่งจัดทําขึ้นในป 2557และ
ไดปรับปรุงเพิ่มเติมในป 2558 จํานวน 1 โมเดล
2) นําโมเดลฯ ไป ประเมินความคุมคา (มูลคา
ทางเศรษฐกิจ) ชุมชนในการสนับสนุนของ สพภ. 4
พื้นที่ ในป 2557 - 2558 ประกอบดวย (1) ชุมชน
ต.น้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.นาน ( 2) ชุมชน ต.แมมอก
อ.เถิน จ.ลําปาง ( 3) ชุมชน ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.
พิษณุโลก และ ( 4) ชุมชน ต.แมทา อ.แมออน จ.
เชียงใหม เพื่อทดสอบความแมนยําในการประเมิน
ฯและการยอมรับจากหนวยงานตางๆ

1. โมเดลการประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
เศรษฐกิจ) ที่สมบูรณ 1 โมเดล
2. คูมือการประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
เศรษฐกิจ) 1 คูมือ
3. ถายทอดโมเดล การประเมินความคุมคา (มูลคา
ทางเศรษฐกิจ) ใหกับ หนวยงานที่เกี่ยวของ 2 แหง
คือ (1) หนวยงาน GIZ Thailand และ (2) เครือ
เจริญโภคภัณฑ (ในสวนที่ดูแลกิจกรรมดาน CSR)
โดยอาจเปลี่ยนแปลงรายชื่อหนวยงานไดตามความ
เหมาะสม
4.
ผลการ ประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
เศรษฐกิจ) จํานวน 7 พื้นที่ ประกอบดวย พื้นที่ใหม
3 พื้นที่ คือ ( 1) ชุมชน ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.
อุทัยธานี ( 2) ชุมชน ต.สําราญ อ.สามชัย จ.
กาฬสินธุ และ ( 3) ชุมชน ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.
สกลนคร และพื้นที่เดิมที่ประเมินในป 2557 –
2558 จํานวน 4 พื้นที่
3. การพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานการ
1. เกิดความรวมมือดานการอนุรักษและสงเสริม
พัฒนาสินคาและบริการจากฐานชีวภาพใหมี
ความหลากหลายทางชีวภาพกับ GNF นาน 12
คุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
เดือน (อาจมีหนวยงานอื่นรวมดวย)
1) สพภ. ศึกษา Business @ Biodiversity 2. ผูประกอบการSMEsจํานวน 6 ศูนยเรียนรูฯ ถูก
Platform และ Business & Biodiversity Check ประเมิน Business & Biodiversity Check

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 7.2พัฒนากลยุทธ
และนวัตกรรม
1) ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ป พ.ศ.
2561 – 2570

2) ศึกษาความคุมคาจากการ
ดําเนินงานของชุมชนที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก สพภ.

3) พัฒนา Business @
Biodiversity Platform และ
Business & Biodiversity Check

งบประมาณ/แหลง
6,000,000บาท

วิธีดําเนินการ

500,000 บาท ดําเนินการเอง
1. การรวบรวมนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ
(สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลี ฯลฯ) ที่มีความ
ครอบคลุมในชวงป 2561 - 2570
2. การวิเคราะหความสัมพันธของนโยบาย มาตรการ
และแผนปฏิบัติการของหนวยงานตาง ๆ กับภารกิจตาม
วัตถุประสงคการจัดตั้ง สพภ.
3. ตั้งคณะทํางานฯ เพื่อจัดทํา (ราง)แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ป พ.ศ.2561-2570
4. รับฟงความเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ 1 ครั้ง
5. กําหนดกรอบ (ราง) แผนปฏิบัติการ 5 ป พ.ศ. 2561
– 2565
1,800,000บาท จางที่ปรึกษา(1,400,000 บาท)
1. รวบรวมและจัดทําขอมูล/โมเดลใหมีความชัดเจน
2. ประเมินความคุมคาฯ 3 พื้นที่ ใหม + ตรวจทานการ
ประเมินพื้นที่เดิม 4 แหง
3. จัดทําคูมือการประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
เศรษฐกิจ)
4. เผยแพรโมเดลการประเมินฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
2 แหง
ดําเนินการเอง (400,000 บาท)
1. นําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับโมเดลการประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
เศรษฐกิจ) ของธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไทย
2. รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ 1 ครั้ง
3. การกํากับ ติดตามและประเมินผล
3,500,000 บาท ดําเนินการเอง
1. จัด พิมพคูมือ Business & Biodiversity Check ของ
ประเทศไทย 1 คูมือ
2. จัด กิจกรรมการลงนามความรวมมือกับ
GNF
ประเทศเยอรมนี/หนวยงานภาคอื่น (หากมี) จํานวน 1

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 5หนาที่ 3
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
ในป 2557 - 2558
2) สพภ. ลงนามในบันทึกการหารือกับ GNF
ประเทศเยอรมนี เพื่อความรวมมือดานการอนุรักษ
และสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเปน
ระยะเวลา 12 เดือน (เมื่อตุลาคม 2557)
3) GNF จัดฝกอบรม Train-the-trainer
เกี่ยวกับ Business @ Biodiversity ใหแก
เจาหนาที่สพภ. และหนวยงานภายนอก จํานวน 1
ครั้ง โดยมีผูเขารวมอบรมจํานวนกวา 45 คน
4) สพภ. เชิญหนวยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวของมา
รับฟงแนวคิดดาน Business @ Biodiversity
จํานวน 5-6 บริษัท (จํานวน 27 คน)
5) สพภ. ไดไปศึกษาดูงานดาน Business @
Biodiversity กับบริษัทเอกชนที่มีกลุมธุรกิจ
แตกตางกัน 4 บริษัทที่ประเทศเยอรมัน
6) สพภ. จัดทํา Business & Biodiversity
Check ฉบับภาษาไทย 1 คูมือ
7) ทดสอบการใชคูมือ Business
&
Biodiversity Check กับภาคธุรกิจนํารอง 2 แหง
4.พัฒนาองคความรูและกลยุทธในการบริหาร
จัดการนวัตกรรมในธุรกิจจากฐานชีวภาพ
1) กลุมภารกิจเพิ่งจัดตั้ง ขึ้นในป 2558 ทําใหอาจ
ขาดประสบการณหรือการพัฒนาองคความรูดาน
นวัตกรรมตางๆ จึงมีความจําเปนในการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรใหสามารถปรับเขากับ
นวัตกรรมตางๆ ในปจจุบันได

ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)
3. ผูประกอบการธุรกิจจํานวน 2 แหง ถูกประเมิน
Business & Biodiversity Check

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

1. รวมอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ 4) พัฒนาองคความรูและกลยุทธใน
และนวัตกรรมในธุรกิจจากฐานชีวภาพ อยางนอย การบริหารจัดการนวัตกรรมในธุรกิจ
จํานวน 2 หลักสูตร
จากฐานชีวภาพ
2. เจาหนาที่ สพภ. เขารับการฝกอบรม จํานวน 3
คน
3. รายงานขอเสนอแนะจากการเขารวมการ
ฝกอบรม จํานวน 1 รายงาน

งบประมาณ/แหลง

วิธีดําเนินการ

ครั้ง
3. ตรวจประเมิน Business & Biodiversity Check
ใหแกผูประกอบการSMEs จํานวน 6 ศูนยเรียนรูฯ
4. ตรวจประเมิน Business & Biodiversity Check กับ
ผูประกอบ การธุรกิจจํานวน 2 แหง
5. กํากับ ติดตามและประเมินผลการตรวจประเมิน
Business & Biodiversity Check
6. จางเหมาเจาหนาที่ 2 อัตรา

200,000 บาท ดําเนินการเอง
1. คนควาหลักสูตร เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธและ
นวัตกรรมในธุรกิจจากฐานชีวภาพที่เหมาะสม
2. เขารวมอบรมอยางนอย จํานวน 2 หลักสูตร
3. จนท. สพภ. เขารับการฝกอบรม ในหลักสูตรที่
เกี่ยวของตางๆ
4. จัดทํารายงานขอเสนอแนะเพื่อการตอยอดการ
ดําเนินงานของสพภ. ในอนาคต

กรอบแผนปฏิบัติการป 2559ยุทธศาสตรที่ 5หนาที่ 4
กลวิธี (TACTIC)
พัฒนาระบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขายคอมพิวเตอร
รวมทั้งระบบสํานักงาน
อัตโนมัติอยางเหมาะสม
เพื่อใชในการบริหารและ
การใหบริการของ
สํานักงาน

สถานะ (STATUS)
1.บํารุงรักษาระบบ back office
1)Hardware
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(sever) 16
รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล(PC) 70
รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(Notebook)
20 รายการ
- ปริ้นเตอร 20 รายการ
- Scanner 6 รายการ
- อุปกรณNetwork 17 รายการ
- เครื่องสํารองไฟ 30 รายการ
- อุปกรณเก็บบันทึกขอมูลจราจร (Log
Management)
- ตัวกรองสัญญาณ FIREWALL
- อุปกรณ Core Switch
2) Software
- ซอฟตแวร Anti-virus
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
3) Website
- www.bedo.or.th
2. ตอลิขสิทธิ์ซอฟแวร จํานวน 4 รายการ
- ตอลิขสิทธิ์ ERP
- บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)
- ตอโดเมนเว็บไซตwww.bedo.or.th
- บริการเครือขายอินเตอรเน็ต Leased Line
Internet

ตัวชี้วัดป 2559 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 7.3
1.บํารุงรักษาระบบ back office
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
1)Hardware
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(sever) 17
รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล(PC) 96
รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(Notebook)
20 รายการ
- ปริ้นเตอร 21 รายการ
- Scanner 6 รายการ
- อุปกรณNetwork 17 รายการ
- เครื่องสํารองไฟ 30 รายการ
- อุปกรณเก็บบันทึกขอมูลจราจร (Log
Management) 1 รายการ
- ตัวกรองสัญญาณ FIREWALL 1 รายการ
- อุปกรณ Core Switch 2 รายการ
2) Software
- ซอฟตแวร Anti-virus
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- บํารุงรักษาระบบ HR
3) Website
- ปรับปรุงเว็บไซต bedoภาคภาษาอังกฤษ
2. ตอลิขสิทธิ์ซอฟแวร จํานวน 4 รายการ
- ตอลิขสิทธิ์ ERP
- บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)
- ตอโดเมนเว็บไซตwww.bedo.or.th
- บริการเครือขายอินเตอรเน็ต Leased Line
Internet
3.ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ทดแทน (ของบกับ
สํานักงบประมาณไวในแผนป 59)

งบประมาณ
3,854,000 บาท

วิธีดําเนินการ
จางดําเนินการ(2,446,600 บาท)
บํารุงรักษาระบบ back office (1,300,000 บาท)
1) Hardware
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(sever) 17 รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล(PC) 96 รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(Notebook) 20 รายการ
- ปริ้นเตอร 21 รายการ
- Scanner 6 รายการ
- อุปกรณNetwork 17 รายการ
- เครื่องสํารองไฟ 30 รายการ
- อุปกรณเก็บบันทึกขอมูลจราจร (Log Management) 1 รายการ
- ตัวกรองสัญญาณ FIREWALL 1 รายการ
- อุปกรณ Core Switch 2 รายการ
2) Software (295,000 บาท)
- ซอฟตแวร Anti-virus
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (270,000)
- บํารุงรักษาระบบ HR (25,000)
3) ตอลิขสิทธิ์ซอฟแวร จํานวน 4 รายการ(851,600 บาท)
- ตอลิขสิทธิ์ ERP(160,000)
- บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) (239,600)
- ตอโดเมนเว็บไซตwww.bedo.or.th (2,000)
- บริการเครือขายอินเตอรเน็ต Leased Line Internet
(450,000)
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร(975,400 บาท)
- ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ทดแทน
(คําของบประมาณป 2559 ไดรับจัดสรรกับสํานักงบประมาณ)
ดําเนินการเอง (432,000 บาท)
ประสานติดตามกํากับการดําเนินงาน
3) Website
- ปรับปรุงเว็บไซต bedoภาคภาษาอังกฤษ

