แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2554
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)

คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2553 วันที่ 7 กันยายน 2553
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แผนการบริหารงบประมาณ ป 2554
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
1. หลักการและเหตุผล
ในปงบประมาณ
2553 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ไดรับ
อนุมัติงบประมาณ จํานวน
118,964,400 บาท เพื่อดําเนินงานตามภารกิจ หนาที่ และแผนงาน
โครงการ ซึ่งกําหนดไวที่จะเสริมสรางพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สนับสนุนการใชประโยชน การ
เขาถึง แบงปนประโยชน รวมทั้งรวบรวมความรู การวิจัย การพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น อยางมีทิศทางโดยเปนศูนยกลางการสงเสริมภาคประชาชน ชุมชนทองถิ่น ประสาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอยางเปนธรรมและยั่งยืน
ในป 2554 สพภ. มีความมุงมั่นที่จะดําเนินงานเพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการการนําทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพมาใชประโ ยชนทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับการอนุรักษอยางยั่งยืน และ
ดําเนินการตามอํานาจ หนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สพภ. จึงไดกําหนดกลุมแผนงาน แผนงาน
และโครงการ เพื่อที่จะผลักดันชุมชนและกลุมเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ภายใต
5 ยุทธศาสตร ดังนี้
2. วิสัยทัศน พันธกิจ
วิสัยทัศน
มุงผลักดันการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
เพื่อความมั่นคงของชุมชนทองถิ่น และการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. สํารวจ ศึกษาวิจัย จัดทําฐานขอมูล ภูมิปญญา องคความรูและการพัฒนากลไก เครื่องมือ
มาตรการ มาตรฐานเพื่ออนุรักษและดูแลจัดการการเขาถึงการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากร
ชีวภาพ
2. เสนอแนะนโยบาย และมาตรการ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนและเปนศูนยกลางประสานงาน
และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
3. เปาหมายการดําเนินงาน
3.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
3.2 เปาหมายการใหบริการของ สพภ. ป 2554
(1) ชุมชนทองถิ่นและประชาชนฐานรากสามารถพึ่งตนเองจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
อยางยั่งยืนและนําไปสูการจัดทําแผนธุรกิจทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชน รวมทั้งขยายชุมชนพันธมิตร

3
(2) มีระบบฐานขอมูลและองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพที่สนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและกําหนดการหารายไดจากฐานขอมูลทางเศรษฐกิจที่มีอยู
(3) การจัดนิทรรศการกึ่งถาวร
(4) การใหคําปรึกษาทางธุรกิจทรัพยากรชีวภาพและการศึกษาวิจัย ฝกอบรม องคความรู
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
(5) การพัฒนาบุคลากรสูมิติเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
4. ตัวชี้วัดผลสําเร็จการบริหารจัดการงบประมาณ ป 2554
4.1 จํานวนชุมชน และเครือขายชุมชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น ระดับทองถิ่น 35 ชุมชน
4.2 ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพเขาสูตลาดธุรกิจทรัพยากรชีวภาพ
จํานวน 25 ผลิตภัณฑ โดยไดรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 5 ผลิตภัณฑ
4.3 ระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงเครือขายขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปญญา
ทองถิ่นระดับประเทศไมนอยกวา 20 หนวยงานและใหบริการผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4 การใหบริการขอมูลประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวปาเชิงพาณิชยดานเทคนิค ดานกฎหมาย
ดานการตลาดพรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธลงใน Website .หรือสิ่งพิมพจํานวน 2 กลุมธุรกิจ
4.5 จัดทําแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนในพื้นที่ นํารอง
4.6 ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจทรัพยากรชีวภาพที่ใหบริการแกผูประกอบการธุรกิจชุมชน
ประชาชน ไมนอยกวา 500 ราย
4.7 งานศึกษา วิจัย สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ จํานวน 2 เรื่อง
4.8 การพัฒนากลไก เครื่องมือ แนวทาง หลักเกณฑที่สนับสนุนการคุมครองสิทธิประโยชน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยจัดทําหลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียนและ
สงเสริมการใชประโยชนภูมิปญญาทองถิ่นดานทรัพยากรชีวภาพ จํานวน 1 เรื่อง
4.9 ความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักงาน รอยละ 85
5. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป 2554
5.1 โครงการที่มีการจัดจาง
- จัดทําแผนปฏิบัติการแตละโครงการ ประกอบดวย TOR หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคโครงการ กรอบวงเงินโครงการ ผูปฏิบัติงาน
- เสนอขอความเห็นชอบจากผูบริหาร สพภ.
- ดําเนินการสรรหาผูรับจาง และดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูรับจาง และรายงานผลตอคณะ
กรรมการบริหาร สพภ.
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5.2 โครงการที่ดําเนินการเอง
- จัดทําแผนปฏิบัติ (Action Plan) ประกอบดวยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงคโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ แผนการดําเนินโครงการและการใชจายงบประมาณ
- เสนอขอความเห็นชอบจากผูบริหาร สพภ.
- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และมีการประเมินผลการดําเนินโครงการอยางสม่ําเสมอ
และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร สพภ.
6. แผนการใชจายงบประมาณป 2554
กรอบวงเงินงบประมาณป 2554 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 159,558,175 บาท
สามารถจําแนกตามประเภทรายการงบคาใชจาย สรุปดังนี้
6.1 งบประมาณตาม พรบ. ป 2554 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 150,212,800 บาท
6.2 งบประมาณคงเหลือจากป 2553 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,345,375* บาท
(หมายเหตุ * ขอมูล ณ 31 สิงหาคม 2553)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 159,558,175 บาท ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้
(1) การบริหารจัดการ วงเงิน
57,558,175 บาท รอยละ 36
- งบบุคลากร (รอยละ 21) วงเงิน
33,698,900 บาท
- งบดําเนินงาน (รอยละ 15) วงเงิน
23,859,275 บาท
(2) การดําเนินงานตามยุทธศาสตร วงเงิน 102,000,000 บาท รอยละ 64
- งบดําเนินงาน (รอยละ 64) วงเงิน
102,000,000 บาท
6.3 การบริหารจัดการ สพภ. วงเงิน 57,558,175 บาท รอยละ 36
(ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการ)
(1) งบบุคลากร วงเงินงบประมาณ 33,698,900 บาท (รอยละ 21)
(1.1) เงินเดือนเจาหนาที่ 38 อัตรา (บวกเลื่อนขั้นเงินเดือน 7%)
วงเงิน 24,015,600 บาท
(1.2) คาสวัสดิการ วงเงิน 1,400,300 บาท
- เงินประกันสุขภาพ / คารักษาพยาบาล 525,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 795,300 บาท
(สมทบรอยละ 3 / 4 / 5 ขึ้นกับอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑฯ)
- คาเลาเรียนบุตร 80,000 บาท
(1.3) เงินเดือน ผอ. สพภ. วงเงิน 2,889,000 บาท
(1.4) เงินประจําตําแหนง ผอ./รอง ผอ./ ผช.ผอ. วงเงิน 660,000 บาท
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(1.5) คาตอบแทนเบี้ยประชุม วงเงิน 4,734,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (10 คน) วงเงิน 1,476,000บาท
(ประธาน 15,000 บาท / กรรมการ 12,000 บาท)
- คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ
(ประธาน 7,500 บาท / กรรมการ 6,000 บาท)
- คาเบี้ยประชุมคณะทํางาน
(ประธาน 3,750 บาท / กรรมการ 3,000 บาท)
(2) งบดําเนินงาน วงเงินประมาณ 23,859,275บาท (รอยละ 15)
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
วงเงิน 11,209,275 บาท
(2.1.1) คาใชสอย วงเงิน 9,559,275 บาท
(
1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ วงเงิน 2,759,275 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง และคาเดินทางในประเทศของคณะกรรมการบริหาร /
ผูบริหาร และเจาหนาที่ สพภ.
- คาใชจายเพื่อประชุมและศึกษาดูงานตางประเทศ
(
2) คาเชารถยนต
วงเงิน 2,400,000
บาท
(
3) คาจางเหมาบริการ
วงเงิน 2,800,000
บาท
- ทําความสะอาด และรักษาความปลอดภัย
- ตรวจสอบบัญชีและจัดทํารายงานการเงิน
- จัดทํารายงานประจําป
- จางเหมาลูกจางชั่วคราว
- จางเหมาถายเอกสาร
(4) คารับรองและพิธีการ วงเงิน 100,000 บาท
- คารับรองการประชุมและคารับรองสําหรับชาวตางประเทศ
(5) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม วงเงิน
1,000,000 บาท
- คาสัมมนาและฝกอบรมพัฒนาบุคลากร
- คาสัมมนาประจําป
(6) คาใชสอยอื่น วงเงิน 500,000 บาท
(2.1.2) คาวัสดุ วงเงิน 1,650,000 บาท
(
1) คาวัสดุสํานักงาน
วงเงิน 800,000 บาท
(
2) คาวัสดุคอมพิวเตอร
วงเงิน 600,000 บาท
(3) คาวัสดุหนังสือ วารสารและตํารา วงเงิน
100,000 บาท
(
4) คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ว
งเงิน 150,000 บาท

6
2.2 คาสาธารณูปโภค วงเงิน 3,650,000 บาท
(2.2.1) คาไฟฟา วงเงิน
2,000,000 บาท
(2.2.2) คาน้ําประปา วงเงิน
50,000 บาท
(2.2.3) คาโทรศัพท
วงเงิน 300,000 บาท
(2.2.4) คาไปรษณีย
วงเงิน 100,000
บาท
(2.2.5) คา Internet วงเงิน
1,200,000 บาท
2.3 การพัฒนาบุคลากร วงเงิน 1,000,000 บาท
2.4 การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบสํานักงานอัตโนมัติ วงเงิน 3,000,000 บาท
2.5 งบกลาง วงเงิน 5,000,000 บาท
6.4 โครงการตามยุทธศาสตร ป 2554 ของ สพภ. วงเงิน 102,000,000 บาท รอยละ 64
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่น วงเงิน 29,000,000 บาท(รอยละ 18)
ประกอบดวย 1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ
กลุมแผนงานเศรษฐกิจชุมชน
1.1 แผนงานเศรษฐกิจชุมชน 3 โครงการ
(1) โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชนและทองถิ่น
0,000,000 บาท
งบประมาณ 2
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ
1. ดําเนินการใน 60 ชุมชน (ชุมชนเดิมป 51-52 35 ชุมชน ชุมชนใหม 25 ชุมชน)
2. ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการรับรองคุณภาพ 5 ผลิตภัณฑ
- เชิงคุณภาพ ผลิตภัณฑของชุมชนเปาหมายไดรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
(2) โครงการนํารองการจายคาตอบแทนใหชุมชนเพื่อการอนุรักษฟนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อเปนหลักประกันความยั่งยืน ทั้งดานการใชประโยชนและการบริหาร
ตามหลัก PES
งบประมาณ 2
,500,000 บาท
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
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เปาหมายโครงการ
-เชิงปริมาณ
1. ดําเนินการในพื้นที่นํารอง 1 แหง
2. รางขอตกลงการดําเนินงานในพื้นที่ใหม 1 แหง
-เชิงคุณภาพ
1. แนวทางการใช PES ในการสรางเศรษฐกิจชุมชน
2. ขอมูลผูซื้อและผูขายบริการตามหลักการ PES
3. มีการเจรจาการบริการ PES ระหวางผูซื้อและผูขาย
(3) โครงการนํารองการสงเสริมปลูกตนไมเพื่อเปนทุนระยะยาว
งบประมาณ 2
,500,000 บาท
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ ผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารอง 1 แหง
- เชิงคุณภาพ สรางรายไดใหกับชุมชนจากการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อเปนทุนระยะ
ยาวรวมกับ ธกส.
1.2 แผนงานการตลาดสินคาชุมชน 1 โครงการ
(4) โครงการใหบริการดานการตลาด (ฟาใสแกลอรี่)
4,000,000 บาท
งบประมาณ
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
-เชิงปริมาณ
1. บริหารศูนยแสดงผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 1 แหง
2. สรางตราสินคา 1 ผลิตภัณฑ
3. ขยายศูนยแสดงผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 1 สาขา
4. ระบบการฝากขายตามแหลงจําหนายอื่นจํานวน 10 แหง
-เชิงคุณภาพ ผลิตภัณฑของชุมชนเปาหมายไดรับการเผยแพรและเกิดการติดตอทาง
ธุรกิจกับภาคเอกชนและผูสนใจ
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ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการองคความรู ศึกษาวิจัยและพัฒนา วงเงิน 28,000,000 บาท (รอยละ 18)
ประกอบดวย 1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ
กลุมแผนงานจัดการองคความรู
1.1 แผนงานพัฒนาฐานขอมูล 3 โครงการ
(1) โครงการพัฒนาระบบและเครือขายฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ
10,000,000 บาท
งบประมาณ
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ
1. เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานเครือขาย 4 หนวยงาน
2. ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญจํานวน 1 ฐานขอมูล
3. ฐานขอมูลการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ จํานวน 1 ฐานขอมูล
- เชิงคุณภาพ ประชาชนทั่วไปสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดทั้งในชีวิตประจําวัน
และในเชิงพาณิชย
(2) โครงการสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย (ผาไทย)
งบประมาณ
5,000,000 บาท
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ
1. ระบบฐานขอมูลสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย (ผาไทย) 1 ระบบ
และขอมูลไมนอยกวา 200 รายการ
2. หนังสือสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย (ผาไทย) จํานวน 1,000 เลม
- เชิงคุณภาพ
1. ความครบถวนและถูกตองของขอมูนํลาไปสูการขึ้นทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชน
ในการคุมครองตามกฎหมาย
2. ระบบฐานขอมูลที่มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบและงายตอการใชงานเพื่อเผยแพร
ขอมูลผาน Website
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(3) โครงการบัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ (กลวยและเฟรน)
3,000,000 บาท
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เดือน
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ
1. ขอมูลและระบบฐานขอมูลบัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ กลวยและเฟรน 1 ระบบ
2. สิ่งพิมพบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เรื่องกลวย 100 เลม และเรื่องเฟรน 100 เลม
- เชิงคุณภาพ ระบบฐานขอมูลจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการ
อนุรักษและคุมครอง
1.2 แผนงานสงเสริมการเรียนรู 1 โครงการ
(4) โครงการสงเสริมการเรียนรูและสนับสนุนการใชประโยชนทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาชุมชนและทองถิ่น เพื่อสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืน (ศูนยเรียนรูฯ)
งบประมาณ
5,000,000 บาท
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ
1. นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จ.เชียงใหม
จํานวน 1 ครั้ง
2. ขอบเขตโดยละเอียดของงานจางจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จ.เชียงใหม ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ
- เชิงคุณภาพ ผูเขาชมเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สรางความตระหนักถึงผลกระทบทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น และ
ปรับทัศนคติในการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน
กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา 3 โครงการ
(5) โครงการวิจัยและพัฒนาตอยอดทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย (สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว)
2,000,000 บาท
งบประมาณ
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ ขอมูลสมุนไพรสําหรับสัตว 10 ชนิดที่มีศักยภาพในการสงเสริมเชิงธุรกิจ
- เชิงคุณภาพ มาตรการ /แนวทางสงเสริมธุรกิจสมุนไพรสําหรับสัตว
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(6) โครงการจัดทํามาตรการคุมครองสิทธิการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ
1,000,000 บาท
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เดือน
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ หลักเกณฑ วิธีการขึ้นทะเบียนและสงเสริมการใชประโยชนภูมิปญญา
ทองถิ่นดานทรัพยากรชีวภาพ
1 เรื่อง
- เชิงคุณภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนรับทราบหลักเกณฑและสามารถ
นําไปใชประโยชนได
(7) โครงการวิจัยการตลาดสินคาจากฐานชีวภาพในสหภาพยุโรป
งบประมาณ
2,000,000 บาท
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ รายงานผลการศึกษา และวิเคราะหความเปนไปไดและศักยภาพทางการ
ตลาดของสินคาตามแนวคิดของ สพภ.
1 เรื่อง
- เชิงคุณภาพ นําผลการศึกษาไปกําหนดแนวทางการผลักดันและสงเสริมใหเกิดสินคา
สงออกที่มีตราสัญลักษณของ สพภ.
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจ วงเงิน 7,000,000 บาท (รอยละ 4)
ประกอบดวย 1 กลุมแผนงาน 3 แผนงาน 3 โครงการ
กลุมแผนงานพัฒนาธุรกิจ
1.1 แผนงานสงเสริมธุรกิจพื้นฐาน 1 โครงการ
(1) โครงการสงเสริมพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ (กวาง และชะมด)
2,000,000 บาท
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เดือน
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ กลุมธุรกิจที่ไดรับการพัฒนาตอยอด 2 กลุม
(การเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย การเพาะเลี้ยงชะมดเชิงพาณิชย)
- เชิงคุณภาพ ผูประกอบการ 2 กลุมธุรกิจมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตที่ตอบสนอง
ความตองการของตลาด
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1.2 แผนงานสงเสริมรายธุรกิจ 1 โครงการ
(2) โครงการสงเสริมและแกไขปญหารายธุรกิจ (การผลิตสมุนไพรเลี้ยงสัตว การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ)
งบประมาณ
2,000,000 บาท
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ กลุมธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมและแกไขปญหา 2 กลุม
(การผลิตสมุนไพรเลี้ยงสัตว การทองเที่ยวเชิงนิเวศ)
- เชิงคุณภาพ ผูประกอบการ 2 กลุมธุรกิจมีความรวมมือ และสามารถดําเนินการได
ตามศักยภาพ
1.3 แผนงานบริการใหคําปรึกษา 1 โครงการ
(3) โครงการศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ
งบประมาณ
3,000,000 บาท
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ
1. ผูประกอบการ (ระดับชุมชนและระดับธุรกิจ) ไดรับขอมูลที่จําเปนในการประกอบ
ธุรกิจและไดรับการพัฒนาความรูทางธุรกิจ ไมนอยกวา 500 ราย
2. คูมือการประกอบธุรกิจเบื้องตนสําหรับผูประกอบการระดับชุมชน 1 เรื่อง และ
ระดับธุรกิจ 1 เรื่อง
- เชิงคุณภาพ
1. ผูประกอบการไมนอยกวารอยละ 15 มีความรูเพิ่มขึ้น
2. ผูประกอบการสามารถนําคูมือการประกอบธุรกิจไปใชในการดําเนินธุรกิจ
(จดทะเบียนธุรกิจ ขอสนับสนุนแหลงทุน จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา)
ไมนอยกวา 20 ราย
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ยุทธศาสตรที่ 4 การมีสวนรวม วงเงิน 38,000,000 บาท (รอยละ 24)
ประกอบดวย 1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ
กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด
1.1 แผนงานสนับสนุนการมีสวนรวม 1 โครงการ
(1) โครงการมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
10,000,000 บาท
งบประมาณ
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ
1. มีสาระของงาน 3 กิจกรรม คือ ประชุมวิชาการและนิทรรศการ / การจําหนายสินคา
ชีวภาพ / กิจกรรมสรางสรรคทางชีวภาพ
2. หนวยงานเขารวมการดําเนินงานประมาณ 40 หนวยงาน
3. ผูรวมจําหนายสินคาประมาณ 50 ราย
4. ผูเขาชมงานประมาณ 5,000 คน
- เชิงคุณภาพ
1. ผลการประชุมสัมมนาที่สามารถนํามาใชประโยชน จํานวน 4 เรื่อง
2. การมีสวนรวมการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาคเอกชนและชุมชน
1.2 แผนงานสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ 3 โครงการ
(2) โครงการเครือขายการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น (bio-gang)
งบประมาณ
15,000,000 บาท
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ
1. จํานวนคนในเครือขายเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 15%
2. จํานวนขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นและจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา 15%
3. ผลิตภัณฑชุมชนไดทําการเผยแพรไมนอยกวา 15 รายการ
- เชิงคุณภาพ
1. ผลงานของ สพภ. เปนที่รูจักของภาคสวนตางๆ
2. สรางการมีสวนรวมการดําเนินงานระหวางกลุมเปาหมาย
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(3) โครงการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ สพภ.
3,000,000 บาท
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เดือน
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ
1. สื่อสิ่งพิมพ สารานุกรมภูมิปญญา จํานวน 2 เรื่อง
2. สื่อสิ่งพิมพ บัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ จํานวน 2 เรื่อง
3. สื่อสิ่งพิมพ สารานุกรมภูมิปญญา และ บัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ
จํานวน 2,000 เลม
- เชิงคุณภาพ ผลงานของ สพภ. เผยแพรสูสาธารณะ เพื่อใหประชาชนและผูสนใจไดมี
สวนรวมนําเอาขอมูลไปใชประโยชนตอไป
(4) โครงการสื่อสารผลงานและบริการของ สพภ.
งบประมาณ
10,000,000 บาท
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 12
เปาหมายโครงการ
- เชิงปริมาณ ชองทางการสื่อสารใหสังคม/สาธารณะ เกิดการรับรู จดจําสพภ.
(Awareness Recognition) ไมนอยกวา 3 ชองทาง
- เชิงคุณภาพ ผลงานและบริการของ สพภ. เผยแพรสูสาธารณะ เพื่อใหตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชนของการนําทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่นไปใชในเชิงเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และเขามามีสวนรวมกับ สพภ.
ผานชองทางตางๆ
หมายเหตุ : งบบุคลากรตามนัยของ ก.พ.ร. ป 2554 คิดเปนรอยละ 21
(งบบุคลากร 28,964,900 บาท+คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 4,734,000 บาท = 33,698,900 บาท)
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7. การบริหารงบประมาณและจัดการโครงการ ป 2553
สพภ.ไดมีคําสั่งมอบหมาย ผช.ผอ.สพภ. เปนผูรับผิดชอบบริหารงบประมาณและ กํากับ
การดําเนินงานโครงการในแตละยุทธศาสตรของ สพภ. ในปงบประมาณ 2554 ใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดโดยมีผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค ดังนี้
(1) ผช.ผอ.สพภ.ฝายบริหาร (นางสุชาดา ชยัมภร)
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการองคความรู ศึกษาวิจัยและพัฒนา กลุมแผนงานจัดการองคความรู
แผนงาน / กลุมงาน
โครงการ
ผูรับผิดชอบ
แผนงานพัฒนาฐานขอมูล
(1) โครงการพัฒนาระบบและเครือขายฐานขอมูลความ คุณกฤชณรัตน
3 โครงการ
หลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ

แผนงานสงเสริมการเรียนรู
1 โครงการ

(2) โครงการสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย
(ผาไทย)

คุณอุดม

(3) โครงการโครงการบัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ
(กลวยและเฟรน)

คุณอุดม

(4) โครงการสงเสริมการเรียนรูและสนับสนุนการใช
ประโยชนทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาชุมชนและทองถิ่น เพื่อสรางสรรคมูลคาทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน (ศูนยเรียนรูฯ )

คุณพรเลิศ

กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (5) โครงการวิจัยการตลาดสินคาจากฐานชีวภาพใน
1 โครงการ
สหภาพยุโรป

คุณพรเลิศ

ยุทธศาสตรที่ 4 การมีสวนรวม กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด
(6) โครงการเครือขายการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลความ
แผนงานสื่อสารขอมูลและ
คุณกฤชณรัตน
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น (bio-gang)
สารสนเทศ 3 โครงการ
(7) โครงการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ สพภ.
(8) โครงการสื่อสารผลงานและบริการของ สพภ.

คุณอุดม
คุณณัฐนภัสถ

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการ
ฝายอํานวยการ

(9) โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ

คุณณัฐฐิญา

(10) โครงการพัฒนาบุคลากร

คุณกรรัตน

15
(2) ผช.ผอ.สพภ.ฝายวิชาการ (นายเสมอ ลิ้มชูวงศ)
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่น กลุมแผนงานเศรษฐกิจชุมชน
แผนงาน / กลุมงาน
โครงการ
ผูรับผิดชอบ
(1) โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับ
แผนงานเศรษฐกิจชุมชน
คุณศุภสิทธ
ชุมชนและทองถิ่น
3 โครงการ

แผนงานการตลาดสินคา
ชุมชน 1 โครงการ

(2) โครงการนํารองการจายคาตอบแทนใหชุมชนเพื่อการ
อนุรักษฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปน
หลักประกันความยั่งยืน ทั้งดานการใชประโยชนและการ
บริหาร ตามหลัก PES

คุณรุจิรา

(3) โครงการนํารองการสงเสริมปลูกตนไมเพื่อเปนทุน
ระยะยาว
(4) โครงการใหบริการดานการตลาด (ฟาใสแกลอรี่)

คุณรุจิรา
คุณแพรวไพลิน

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการองคความรู ศึกษาวิจัยและพัฒนา
กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (5) โครงการวิจัยและพัฒนาตอยอดทรัพยากรชีวภาพ
2 โครงการ
เชิงพาณิชย (สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว)
(6) โครงการจัดทํามาตรการคุมครองสิทธิการใช
ประโยชนทรัพยากรชีวภาพ

คุณรุจิรา
คุณเชลง

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจ กลุมแผนงานพัฒนาธุรกิจ
แผนงานสงเสริมธุรกิจพื้นฐาน (7) โครงการสงเสริมพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ
คุณศรีสุดา
1 โครงการ
(กวาง และชะมด)
แผนงานสงเสริมรายธุรกิจ
1 โครงการ

(8) โครงการสงเสริมและแกไขปญหารายธุรกิจ
(การผลิตสมุนไพรเลี้ยงสัตว การทองเที่ยวเชิงนิเวศ)

คุณชัยรัตน

แผนงานบริการใหคําปรึกษา
1 โครงการ

(9) โครงการศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ

คุณชยาคมน

ยุทธศาสตรที่ 4 การมีสวนรวม กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด
แผนงานสนับสนุนการมี
(10) โครงการมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา
คุณรุจิรา
สวนรวม 1 โครงการ
ทองถิ่น

-------------------------------------------------------------

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณโครงการป 2554
หนวย : ลานบาท
ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่น
กลุมแผนงานเศรษฐกิจชุมชน
1. แผนงานเศรษฐกิจชุมชน
(2 แผนงาน 4 โครงการ)
(1) โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชนและทองถิ่น
(2) โครงการนํารองการจายคาตอบแทนใหชุมชนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ

งบประมาณป 54 ผูรับผิดชอบ เอกสารหนา

29,000,000
25,000,000
20,000,000
2,500,000

3 โครงการ
ศุภสิทธ
รุจิรา

1-3
4-5

เพื่อเปนหลักประกันความยั่งยืน ทั้งดานการใชประโยชนและการบริหารตามหลักการ PES

(3) โครงการนํารองการสงเสริมปลูกตนไมเพื่อเปนทุนระยะยาว (Tree Bond)
2. แผนงานการตลาดสินคาชุมชน
(4) โครงการใหบริการดานการตลาด (ฟาใสแกลอรี)่
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา
กลุมแผนงานจัดการองคความรู
1. แผนงานพัฒนาฐานขอมูล
(1) โครงการพัฒนาระบบและเครือขายฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ
(2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
(2) โครงการสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย (ผาไทย)
(3) โครงการบัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ (กลวยและเฟรน)
2. แผนงานสงเสริมการเรียนรู
(4) โครงการสงเสริมการเรียนรูและสนับสนุนการใชประโยชนทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ

7 กย 53
หมายเหตุ

ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมที่ 1
ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมที่ 1
ประมาณการรายได 0.24 ลบ.

2,500,000 รุจิรา
4,000,000
4,000,000 แพรวไพลิน
28,000,000
18,000,000
10,000,000 กฤชณรัตน
5,000,000
อุดม
3,000,000
อุดม
5,000,000
5,000,000 พรเลิศ

6-7

ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมที่ 1

1 โครงการ
8-9

ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมที่ 2

3 โครงการ
10-12
13-14
15

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1
ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1
ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1

1 โครงการ
16-17

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 3

และภูมิปญญาชุมชนและทองถิ่น เพื่อสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน(ศูนยเรียนรู)

กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา

กลุมแผนงานพัฒนาธุรกิจ
(3 แผนงาน 3 โครงการ)

(5) โครงการวิจัยและพัฒนาตอยอดการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย (สมุนไพร)
(6) โครงการจัดทํามาตรการคุมครองสิทธิการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ
(7) โครงการวิจัยการตลาดสินคาจากฐานชีวภาพในสหภาพยุโรป*
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจ
1. แผนงานสงเสริมธุรกิจพื้นฐาน
(1) โครงการสงเสริมการพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ (สัตวปก/เลื้อยคลาน/เลี้ยงลูกดวยนม)
2. แผนงานสงเสริมรายธุรกิจ
(2) โครงการสงเสริมและแกไขปญหารายธุรกิจ (ทองเที่ยวเชิงนิเวศ/สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว)
3. แผนงานบริการใหคําปรึกษา
(3) โครงการศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ

5,000,000
2,000,000 รุจิรา
1,000,000
เชลง
2,000,000 พรเลิศ
7,000,000
2,000,000
2,000,000 ศรีสุดา
2,000,000
2,000,000 ชัยรัตน
3,000,000
3,000,000 ชยาคมน

3 โครงการ
18
19-20
21-22

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2
ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1
ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2

1 โครงการ
23-24

ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมที่ 2

1 โครงการ
25-26

ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมที่ 2

1 โครงการ
27-28

ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมที่ 2

ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด

(2 แผนงาน 4 โครงการ)

แผนงาน / โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การมีสวนรวม
1. แผนงานสนับสนุนการมีสวนรวม
(1) โครงการมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น

งบประมาณป 54 ผูรับผิดชอบ เอกสารหนา

หมายเหตุ

38,000,000
10,000,000
10,000,000

1 โครงการ
รุจิรา

29-30

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2
ประมาณการรายได 0.50 ลบ.

2. แผนงานสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ
(2) โครงการเครือขายการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่น (bio-gang)
(3) โครงการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ สพภ. *

28,000,000
15,000,000 กฤชณรัตน
3,000,000

อุดม

3 โครงการ
31-32

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1

33-34

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1
ประมาณการรายได 1.008 ลบ.

1 กิจกรรมหลัก 2 โครงการ

(4) โครงการสื่อสารผลงานและบริการของ สพภ. *
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการ
5.1 กิจกรรมอํานวยการและบริหารจัดการองคกร
(1) งบบุคลากร
(2) งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค)
5.2 โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบสํานักงานอัตโนมัติของ สพภ. *
5.3 โครงการพัฒนาบุคลากร *

งบเผื่อเหลือเผื่อขาด
รวมงบประมาณดําเนินการป 2554

10,000,000
57,558,175
48,558,175
33,698,900
14,859,275
3,000,000
1,000,000
5,000,000

ณัฐนภัสภ

35-37

อํานวยการ

ณัฐฐิญา
กรรัตน
อํานวยการ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1
ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2

38
38

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2
ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2

159,558,175

วงเงินงบประมาณป 2554 จํานวน 150,212,800 บาท และ งบประมาณเหลือจากป 53 จํานวน 9,345,375 บาท (เปนขอมูลประมาณการเบื้องตน ณ เดือนสิงหาคม 2553)
หมายเหตุ
1. โครงการใหม 5 โครงการ ประกอบดวย
โครงการวิจัยการตลาดสินคาจากฐานชีวภาพในสหภาพยุโรป / โครงการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ สพภ. / โครงการสื่อสารผลงานและบริการของ สพภ. / โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบสํานักงานอัตโนมัติของ สพภ.
และ โครงการพัฒนาบุคลากร
2. ประมาณการรายไดป 2554 รวม 1.748 ลานบาท จาก 3 โครงการ คือ โครงการ PES โครงการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ สพภ. และ โครงการมหกรรม

แผนปฏิบัติงานป 2554 ตามยุทธศาสตรของ สพภ.
ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2553
ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
งบประมาณ
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
(ลานบาท)
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่น (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานเศรษฐกิจชุมชน
1.1 แผนงานเศรษฐกิจชุมชน (3 โครงการ)
เปาหมายโครงการ
(1) โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากร จํานวนชุมชนดําเนินการ 35 ชุมชน 25 จังหวัด
1. การจัดทําฐานขอมูลฯ
- เชิงปริมาณ
ชีวภาพระดับชุมชนและทองถิ่น
1.1 นําเขาขอมูลแลวเสร็จ 32 ชุมชน อยูระหวางนําเขา
3 ชุมชน (อยูระหวางปรับปรุงขอมูล)
1.2 การอบรมเยาวชนนําขอมูลเขาระบบแลวเสร็จ
35 ชุมชน
2. การจัดทําโครงการเสนอแหลงทุนและการบริหาร
โครงการ
2.1 ป 2553
1) โครงการบรรจุเขาแผนของหนวยงาน จํานวน
28 โครงการ (จว. 9 โครงการ/ อปท. 19 โครงการ)
2) สพภ. สนับสนุนเงิน จํานวน 68 โครงการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 38 โครงการ ที่เหลือสวนใหญมีความกาวหนา
มากกวารอยละ 70

(1) ดําเนินการใน 60 ชุมชนเปาหมาย
(ชุมชนเดิมป 51-52 จํานวน 35 ชุมชน ชุมชนใหม 25 ชุมชน)
(2) ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการรับรองคุณภาพ
5 ผลิตภัณฑ
- เชิงคุณภาพ ผลิตภัณฑของชุมชนเปาหมายไดรับการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพ

1. กิจกรรมหลัก
1.1 เปาหมาย 10 ชุมชนเดิม (ป 2551)
กิจกรรม
(1) การออกแบบผลิตภัณฑหรือพัฒนาบรรจุภัณฑและ
ฉลาก
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่น (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานเศรษฐกิจชุมชน
1.1 แผนงานเศรษฐกิจชุมชน (3 โครงการ)
(2) การปรับปรุงสถานที่ผลิตใหไดมาตรฐาน และขอ
(1) โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากร 2.2 ป 2554
1) โครงการนําเสนอแหลงงบประมาณ จํานวน 93
รับรองมาตรฐาน มผช.
ชีวภาพระดับชุมชนและทองถิ่น
โครงการ (จว. 23 โครงการ /เสนอแหลง งปม. อื่น 70
(3) การบมเพาะธุรกิจผลิตภัณฑชุมชน
(ตอ)
โครงการ
2.3 การขอสนับสนุนเงินทุน 2 ชุมชน (อยูระหวาง
ดําเนินการ)
1) ชุมชนทาหมื่นรามจาก ธ.ก.ส.
2) ชุมชนบานหลวง จากสหกรณโครงการหลวง
อินทนนท

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.2 เปาหมาย 25 ชุมชนเดิม (ป 2552)
กิจกรรม
(1) การปรับปรุงสถานที่ผลิตใหไดมาตรฐาน และขอ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
(2) การออกแบบผลิตภัณฑ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ
ตนแบบ
(3) การบมเพาะธุรกิจผลิตภัณฑชุมชน
(4) สนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการของชุมชนและ
สนับสนุนงบจังหวัด
1.3 เปาหมาย 25 ชุมชนใหม
กิจกรรม
(1) ประสานความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตร
(2) วิเคราะหศักยภาพชุมชนเปาหมาย และคัดเลือก
รวมกับหนวยงานตามเกณฑที่กําหนด
(3) อบรมเจาหนาที่ / อาสาสมัครหนวยงาน
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่น (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานเศรษฐกิจชุมชน
1.1 แผนงานเศรษฐกิจชุมชน (3 โครงการ)
(4) การรวบรวมขอมูลทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพใน
(1) โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจ
ชีวภาพระดับชุมชนและทองถิ่น
(5) สนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการของชุมชน
(ตอ)

งบประมาณ
(ลานบาท)

(6) การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเบื้องตน
(7) การออกแบบผลิตภัณฑ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ
ตนแบบ
(8) การปรับปรุงสถานที่ผลิตใหไดมาตรฐาน และขอ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ

2. งบประมาณ

20.00

2.1 ดําเนินงาน
2.2 จางเหมาบริการเจาหนาที่ 49 อัตรา
(สวนกลางจํานวน 14 อัตรา พื้นที่โครงการ 35 อัตรา)
2.3 บริหารโครงการ

10.694
8.052
1.154
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่น (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานเศรษฐกิจชุมชน
1.1 แผนงานเศรษฐกิจชุมชน (3 โครงการ)
(2) โครงการนํารองการจายคาตอบแทนให 1. นําเสนอพื้นที่ที่มีความเปนไปได 5 แหง คือ ลุมน้ํา เปาหมายโครงการ
-เชิงปริมาณ
ชุมชนเพื่อการอนุรักษฟนฟูความ
คุระบุรี ลุมน้ําตรัง เกาะเตา บางกระเจา และผาแตม
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนหลักประกัน 2. ที่ปรึกษาอยูระหวางศึกษาขอมูลพื้นที่ดําเนินงาน 4 (1) ดําเนินการในพื้นที่นํารอง 1 แหง
(2) รางขอตกลงการดําเนินงานในพื้นที่ใหม 1 แหง
ความยั่งยืน ทั้งดานการใชประโยชนและ
แหง เพื่อคัดเลือกพื้นที่นํารอง 1 แหง ไดแก
-เชิงคุณภาพ
การบริหาร ตามหลัก PES
• บริเวณปากอาวคุระบุรี จ. พังงา
(1) แนวทางการใช PES ในการสรางเศรษฐกิจชุมชน
• ลุมแมน้ําตรัง จ. ตรัง
(2) ขอมูลผูซื้อและผูขายบริการตามหลักการ PES
• เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน จ. ฉะเชิงเทรา (3) มีการเจรจาการบริการ PES ระหวางผูซื้อและผูขาย
• กลุมผืนปาตะวันตกและกลุมปาแกงกระจาน
1. กิจกรรมหลัก
3. โครงการจะแลวเสร็จเดือน ธ.ค. 53

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.1 นําผลการศึกษาในป 2553 ทดลองนํารองดําเนินงาน
จายคาตอบแทนจริงในพื้นที่ ติดตามประเมินผล
และสรุปบทเรียน
1.2 ประชุมภาคสวนที่เกี่ยวของจํานวน 3 ครั้ง เพื่อจัดทําแนว
ทางการดําเนินงาน PES ในประเทศไทย
1.3 ศึกษาและจัดทําทําเนียบชุมชนและภาคธุรกิจที่มี
ศักยภาพ/ความพรอมในการดําเนินงาน PES ในประเทศไทย
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่น (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานเศรษฐกิจชุมชน
1.1 แผนงานเศรษฐกิจชุมชน (3 โครงการ)
(1) ศึกษาขอมูลและสํารวจชุมชน
(2) โครงการนํารองการจายคาตอบแทนให
(2) ศึกษาขอมูลและพบปะสัมภาษณภาคเอกชน
ชุมชนเพื่อการอนุรักษฟนฟูความ
(3) จัดกิจกรรมรวมระหวางชุมชนและภาคเอกชน
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนหลักประกัน
1.4 ศึกษาพืน้ ที่เพื่อประกอบการจัดทํารางขอตกลง
ความยั่งยืน ทั้งดานการใชประโยชนและ
ดําเนินงานนํารองในปงบประมาณ 2555 จํานวน 2 พื้นที่
การบริหาร ตามหลัก PES
(ตอ)

งบประมาณ
(ลานบาท)

หมายเหตุ
(1) ดําเนินการเองในกิจกรรมที่ 1.2 และ 1.3
(2) จางที่ปรึกษาในกิจกรรมที่ 1.1 และ 1.4
(3) ป 2554 เปนงานเตรียมความพรอมของ สพภ. ในการ
จัดตั้งศูนยบริการการดําเนินงานดาน PES ในประเทศไทย

2. งบประมาณ

2.50

2.1 ดําเนินงาน
2.2 จางที่ปรึกษา
2.3 จางเหมาบริการเจาหนาที่ 1 อัตรา

1.08
1.24
0.18

ประมาณการรายได : คาติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานในพื้นที่นํารองโครงการ 20,000 บาท จํานวน 12 เดือน = 0.24 ลานบาท
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่น (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานเศรษฐกิจชุมชน
1.1 แผนงานเศรษฐกิจชุมชน (3 โครงการ)
เปาหมายโครงการ
(3) โครงการนํารองการสงเสริมการปลูก
อยูระหวางการทบทวนแนวทางการดําเนินงาน
-เชิงปริมาณ ผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารอง 1 แหง
ตนไมเพื่อเปนทุนระยะยาว

งบประมาณ
(ลานบาท)

-เชิงคุณภาพ สรางรายไดใหกับชุมชนจากการสงเสริมการ
ปลูกตนไมเพื่อเปนทุนระยะยาวรวมกับ ธกส.

1. กิจกรรมหลัก (จางที่ปรึกษา)

1.1 ประสานงานกับกรมปาไม ธกส. และ ออป. เพื่อจัดทํา
ขอตกลงและแนวทางการดําเนินการรวมกัน
1.2 สํารวจขอมูลและกําหนดพื้นที่นํารองโครงการฯ
1.3. ประชาสัมพันธและชี้แจงโครงการฯ ในเขตพื้นที่
โครงการนํารอง
1.4 จัดฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ ทั้งจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมปาไม
ธกส. และ ออป.
1.5 ศึกษากลไกตลาดไมและกฎหมายที่เกี่ยวของอัน
อาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่น (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานเศรษฐกิจชุมชน
1.1 แผนงานเศรษฐกิจชุมชน (3 โครงการ)
1.6 ดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมการปลูกตนไมเปน
(3) โครงการนํารองการสงเสริมการปลูก
ทุนรวมกับ ธกส. (ในประเด็นที่เห็นชอบรวมกัน)
ตนไมเพื่อเปนทุนระยะยาว (ตอ)

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.7 ติดตามประเมินผลโครงการ

2. งบประมาณ

2.1 จางที่ปรึกษา
2.2 จางเหมาบริการเจาหนาที่ 1 อัตรา
2.3 บริหารโครงการ

2.50
2.00
0.18
0.32
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่น (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานเศรษฐกิจชุมชน
1.2 แผนงานการตลาดสินคาชุมชน (1 โครงการ)
1. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนยแสดงผลิตภัณฑชุมชนของ สพภ. เปาหมายโครงการ
(4) โครงการใหบริการดานการตลาด
จํานวน 1 แหง
-เชิงปริมาณ
(ฟาใสแกลอรี่)
2. จัดแสดงผลิตภัณฑสินคาชุมชนที่ สพภ. ใหการสนับสนุน และ
ผลิตภัณฑชุมชนอื่นๆ จํานวน 18 ผลิตภัณฑ
3. พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ รวมถึงการสรางเรื่องราวใหกับ
ผลิตภัณฑชุมชนที่นํามาจัดแสดงในศูนย
4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ เพื่อสรางการรับรูถึงผลิตภัณฑของ
ผูบริโภค ผานสื่อมวลชน สื่อภายในศูนยราชการ รวมถึงการจัด
กิจกรรมหนาราน
5. จัดทํา Webpage ของศูนยฯ เพื่อนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
ศูนยฯ และผลิตภัณฑที่จัดแสดง
6. สถิติผูเขาเยี่ยมชมศูนยฯ ตั้งแตเดือน ก.พ. – ก.ค. 53 จํานวน
ทั้งสิ้น 3,591 คน
7. เกิดการติดตอทางธุรกิจกับภาคเอกชนและผูสนใจ 18 ครั้ง
8. สื่อมวลชนใหความสนใจถึงแนวความคิดของศูนย และ
ผลิตภัณฑที่จัดแสดงในศูนยฯ
9. นําผลิตภัณฑชุมชนรวมจัดแสดงในงานสิ่งแวดลอมโลก และ
งานการทาเรือรักษโลก ลดโลกรอน ไดรับความสนใจอยางมาก

งบประมาณ
(ลานบาท)

(1) บริหารศูนยแสดงผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 1 แหง
(2) สรางตราสินคา 1 ผลิตภัณฑ
(3) ขยายศูนยแสดงผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 1 สาขา
(4) ระบบการฝากขายตามแหลงจําหนายอื่นจํานวน 10 แหง
-เชิงคุณภาพ
ผลิตภัณฑของชุมชนเปาหมายไดรับการเผยแพรและเกิดการ
ติดตอทางธุรกิจกับภาคเอกชนและผูสนใจ

1. กิจกรรมหลัก

1.1 บริหารศูนยแสดงผลิตภัณฑชุมชน (ฟาใสแกลอรี)่
1 แหง
(1) ปรับปรุง ตกแตงศูนยแสดงผลิตภัณฑชุมชน เพื่อจัด
แสดงผลิตภัณฑชุมชน และสรางชองทางการตลาดใหกับ
สินคาชุมชน
(2) จัดหาผลิตภัณฑเพื่อนํามาจัดแสดงภายในศูนยฯ
รวมถึงการสรางเรื่องราวความเปนมาของผลิตภัณฑชุมชน
ไมนอยกวา 30 ผลิตภัณฑ
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่น (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานเศรษฐกิจชุมชน
1.2 แผนงานการตลาดสินคาชุมชน (1 โครงการ)
(3) รวมจัดแสดงและจัดจําหนายตามงานแสดงสินคา
(4) โครงการใหบริการดานการตลาด
ตางๆ
(ฟาใสแกลอรี่) (ตอ)

งบประมาณ
(ลานบาท)

(4) พัฒนา Webpage เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และจัดระบบหองคาออนไลน สั่งซื้อและสอบถามขอมูล
ผลิตภัณฑผานระบบอินเตอรเน็ต
(5) จัดกิจกรรมสื่อสารผานสื่อตางๆ
1.2 สรางตราสินคา 1 ผลิตภัณฑ
1.3 ขยายสาขาศูนยแสดงผลิตภัณฑชุมชน 1 สาขา
1.4 ขยายการดําเนินงาน โดยระบบการฝากขายตาม
แหลงจําหนายอื่นๆ จํานวน 10 แหง

2. งบประมาณ

4.00

2.1 ดําเนินงาน
2.2 จางเหมาบริการเจาหนาที่ 6 อัตรา
2.3 บริหารโครงการ

2.687
0.663
0.650
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แผนงาน/โครงการ

ผลการดําเนินงานป 52-53

แผนการดําเนินงานป 54

งบประมาณ
(ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
1. กลุมแผนงานจัดการองคความรู
1.1 แผนงานพัฒนาฐานขอมูล (3 โครงการ)
(1) โครงการพัฒนาระบบและเครือขาย
1. ปรับปรุงระบบขอมูล www.ThaiBiodiversity.org เปาหมายโครงการ
ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเชื่อมโยงหนวยงานเพิ่มขึ้น จํานวน 6 หนวยงาน และ -เชิงปริมาณ
(1) เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานเครือขาย 4 หนวยงาน
ระดับประเทศ
เชื่อมโยงขอมูลของ สพภ.
(2) ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญจํานวน 1 ฐานขอมูล
2. จัดตั้งศูนยประสานงานโครงการฯ
(3) ฐานขอมูลการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
3. ประสานงาน และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
จํานวน 1 ฐานขอมูล
โครงการฯ ทําใหเปนที่รูจักในกลุมเปาหมาย
-เชิงคุณภาพ
4. มีการสรางกลุมเครือขายสังคมสําหรับผูเชี่ยวชาญ ประชาชนทั่วไปสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดทั้งใน
และสมาชิกทั่วไปใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ชีวิตประจําวันและในเชิงพาณิชย
5. เพิ่มชองทางการเขาสูเว็บไซต
www.ThaiBioDiversity.org
1. กิจกรรมหลัก (จางที่ปรึกษา)
1.1 เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลโครงการป 2553
6. ไดรับแนวคิดและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
(สารานุกรมภูมิปญญา ทองถิ่นไทย เรื่อง ขาวไทย และบัญชี
นักวิชาการ ผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ
รายการทรัพยสินชีวภาพของประเทศไทย เรื่องกลวยไมไทย)
7. โครงการจะแลวเสร็จเดือน ก.พ. 54
1.2 เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานเครือขายเพิ่มขึ้นจํานวน 4
หนวยงาน
1.3 เพิ่มเติมจัดหมวดหมูขอมูลความรูของหนวยงาน
เครือขายที่สัมพันธกับขอมูลทรัพยากรชีวภาพ
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แผนงาน/โครงการ

ผลการดําเนินงานป 52-53

แผนการดําเนินงานป 54

งบประมาณ
(ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
1. กลุมแผนงานจัดการองคความรู
1.1 แผนงานพัฒนาฐานขอมูล (3 โครงการ)
1.4 เพิ่มเติมแนวรวมและสมาชิกจากนักวิชาการเพื่อ
(1) โครงการพัฒนาระบบและเครือขาย
ตรวจสอบและเพิ่มเติมขอมูลเขามาในระบบ
ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
1.5 จัดทําฐานขอมูลรายชื่อผูเชียวชาญทางดานความ
ระดับประเทศ(ตอ)

หลากหลายทางชีวภาพ
1.6 เพิ่มหมวดหมูของขอมูลในเรื่องของการนําไปใช
ประโยชน และการนําไปประกอบอาชีพ
1.7 นําเขาขอมูลเศรษฐกิจ จํานวน 8 กลุม ดังนี้
 กลุมวัตถุดิบ (ยกเวนพืชเศรษฐกิจ สัตวเศรษฐกิจ)
เชน ของปา
 กลุมเพาะเลี้ยงสัตวปา พืชปา
 กลุมสมุนไพร อาหารเสริม และผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Natural Products)
 กลุมยาพื้นบาน แพทยแผนไทย
 กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology) และ Life Sciences
 กลุมทองเที่ยวเชิงนิเวศ
 กลุมธุรกิจสปา
 กลุมพลังงานชีวภาพ
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แผนงาน/โครงการ

ผลการดําเนินงานป 52-53

แผนการดําเนินงานป 54

งบประมาณ
(ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
1. กลุมแผนงานจัดการองคความรู
1.1 แผนงานพัฒนาฐานขอมูล (3 โครงการ)
1.8 ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลและการคนหา และการ
(1) โครงการพัฒนาระบบและเครือขาย
ใหบริการของwww.ThaiBiodiversity.org ใหงายกับการ
ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
เขาถึงและใชประโยชนของบุคคลทั่วไป
ระดับประเทศ (ตอ)
2. งบประมาณ

10.00

2.1 จางที่ปรึกษา
2.2 จางเหมาบริการเจาหนาที่ 1 อัตรา
2.3 บริหารโครงการ

8.856
0.144
1.00
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
งบประมาณ
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
(ลานบาท)
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
1. กลุมแผนงานจัดการองคความรู
1.1 แผนงานพัฒนาฐานขอมูล (3 โครงการ)
เปาหมายโครงการ
(2) โครงการสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่น 1. มีรายละเอียดของหมวดหมูและรายการขอมูล
ไทย (ผาไทย)
ภูมิปญญาอาหารไทย จํานวน 200 รายการ (ป 2552) -เชิงปริมาณ
และภูมิปญญาขาวไทย จํานวน 200 รายการ (ป 2553) (1) ระบบฐานขอมูลสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย
(ผาไทย) 1 ระบบ และขอมูลไมนอยกวา 200 รายการ
2. ระบบฐานขอมูลสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย
(2) หนังสือสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย (ผาไทย)
เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค 1 ระบบ (ป 2552) และ
จํานวน 1,000 เลม
ภูมิปญญาขาวไทย 1 ระบบ (ป 2553) เพื่อเผยแพร
-เชิงคุณภาพ
ขอมูลผาน Website
(1) ความครบถวนและถูกตองของขอนํมูาลไปสูการขึ้นทะเบียน
3. มีสิ่งพิมพสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย เรื่อง
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนในการคุมครองตามกฎหมาย
อาหารไทย 4 ภาค (ป 2552) และภูมิปญญาขาวไทย (2) ระบบฐานขอมูลที่มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบและ
(ป 2553)
งายตอการใชงานเพื่อเผยแพรขอมูลผาน Website
4. โครงการจะแลวเสร็จเดือน ต.ค. 53
1. กิจกรรมหลัก (จางที่ปรึกษา)
1.1 ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหและจัดทําโครงสรางขอมูล
1.2 พัฒนาระบบและฐานขอมูลภูมิปญญาภูมิปญญาผาไทย
จํานวน 1 ระบบ
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
1. กลุมแผนงานจัดการองคความรู
1.1 แผนงานพัฒนาฐานขอมูล (3 โครงการ)
1.3 จัดทําสิ่งพิมพสารานุกรมภูมิปญญาภูมิปญญาผาไทย
(2) โครงการสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่น
ฉบับพิมพภาษาไทย ไมนอยกวา 200 รายการ จํานวน
ไทย (ผาไทย) (ตอ)

งบประมาณ
(ลานบาท)

1,000 ชุด

2. งบประมาณ

5.00

2.1 จางที่ปรึกษา

5.00
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
งบประมาณ
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
(ลานบาท)
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
1. กลุมแผนงานจัดการองคความรู
1.1 แผนงานพัฒนาฐานขอมูล (3 โครงการ)
เปาหมายโครงการ
(3) โครงการบัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ 1. รายงานรวบรวมสถานภาพขอมูลทรัพยากรชีวภาพ
-เชิงปริมาณ
(กลวยและเฟรน)
ของหนวยงานตางๆ พืชเกษตร พืชปาไม สัตว
(1) ขอมูลและระบบฐานขอมูลบัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ
จุลินทรีย
2. สิ่งพิมพบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เรื่อง จุลินทรีย เรื่องกลวยและเฟรน 1 ระบบ
(2) สิ่งพิมพบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เรื่องกลวย
(เห็ด) (ป 2552) และกลวยไมไทย (กลวยไมพันธุปา/
100 เลม และเรื่องเฟรน 100 เลม
พันธุการคา) (ป 2553)
-เชิงคุณภาพ
3. ระบบฐานขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เรื่อง ระบบฐานขอมูลจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อประโยชน
จุลินทรีย (เห็ด) 1 ระบบ (ป 2552) และกลวยไมไทย 1 ในการอนุรักษและคุมครอง
ระบบ (กลวยไมพันธุปา/พันธุการคา) (ป 2553)
1. กิจกรรมหลัก (จางที่ปรึกษา)
4. โครงการจะแลวเสร็จเดือน ต.ค. 53
1.1 ศึกษารวบรวมขอมูล วิเคราะหและจัดทําโครงสรางขอมูล
1.2 พัฒนาระบบและฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพ เรื่อง
กลวยและเฟรน
1.3 จัดทําสิ่งพิมพบัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ เรื่อง กลวย
100 เลม และเฟรน 100 เลม

2. งบประมาณ

3.00

2.1 จางที่ปรึกษา

3.00
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
1. กลุมแผนงานจัดการองคความรู
1.2 แผนงานสงเสริมการเรียนรู (1 โครงการ)
เปาหมายโครงการ
(4) โครงการสงเสริมการเรียนรูและ
ไดแนวคิดการพัฒนา ดังนี้
สนับสนุนการใชประโยชนทรัพยากรความ 1. พัฒนาศูนยการเรียนรูและนันทนาการที่สงเสริมการ -เชิงปริมาณ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
สรางประสบการณเรียนรูอยางสนุกสนาน (Learning by (1) นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อุทยาน
ชุมชนและทองถิ่น เพื่อสรางสรรคมูลคาทาง playing) ใชสัมผัสทั้งหากับการเรียนรู สรางความเขาใจ หลวงราชพฤกษ จ.เชียงใหม จํานวน 1 ครั้ง
(2) ขอบเขตโดยละเอียดของงานจางจัดแสดงนิทรรศการ
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน (ศูนยเรียนรู)
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
Edutainment Center)
จ.เชียงใหม ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ
2. สงเสริมพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อใช
-เชิงคุณภาพ
ประโยชนจากฐานชีวภาพในการเพิ่มมูลคาผลผลิตทาง ผูเขาชมเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรความ
การเกษตร (Biodiversity Business Hub)
หลากหลายทางชีวภาพ สรางความตระหนักถึงผลกระทบ
3. สงเสริมการเชื่อมโยงชุมชนในการพัฒนาและสรางจุด ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น และปรับทัศนคติในการอยูรวมกันกับ
แข็งของพื้นที่ (Eco – Village)
ธรรมชาติอยางยั่งยืน
4. สงเสริมการอนุรักษพื้นที่สีเขียวสําหรับชุมชนและคน
1. กิจกรรมหลัก (จางที่ปรึกษา)
เมือง (Green Urban Oasis and Quality of life for
1.1 จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพและ
Communitiesแนวคิดการ)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
1. กลุมแผนงานจัดการองคความรู
1.2 แผนงานสงเสริมการเรียนรู (1 โครงการ)
(1) ปรับภูมิทัศนพื้นที่รอบนอกอาคารจัดแสดง
(4) โครงการสงเสริมการเรียนรูและ
นิทรรศการ
สนับสนุนการใชประโยชนทรัพยากรความ
(2) ปรับปรุงอาคารจัดแสดง
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
(3) ติดตั้งนิทรรศการภายในอาคารจัดแสดง
ชุมชนและทองถิ่น เพื่อสรางสรรคมูลคาทาง
1.2 จัดทําขอบเขตโดยละเอียดของงานจางจัดแสดง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน
นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อุทยานหลวง
(ศูนยเรียนรู) (ตอ)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ราชพฤกษ จ.เชียงใหม ภายใต Theme ของงานมหกรรมพืช
สวนโลกฯ ที่จะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน 2554

2. งบประมาณ

5.00

2.1 จางที่ปรึกษา
2.2 บริหารโครงการ

4.80
0.20

17

ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
งบประมาณ
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
(ลานบาท)
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (3 โครงการ)
เปาหมายโครงการ
(5) โครงการวิจัยและพัฒนาตอยอด
1. ประมวลขอมูลสถานการณปจจุบันของ
-เชิงปริมาณ ขอมูลสมุนไพรสําหรับสัตว 10 ชนิด
ทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย
อุตสาหกรรมน้ํามันหอมระเหย และผลิตภัณฑเสริม
ที่มีศักยภาพในการสงเสริมในเชิงธุรกิจ
(สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว)
อาหารจากสมุนไพร
2. กําหนดเกณฑการคัดเลือกพืชวัตถุดิบที่มีศักยภาพ -เชิงคุณภาพ มาตรการ /แนวทางสงเสริมธุรกิจสมุนไพร
สําหรับสัตว
ในการผลิตทั้ง 2 ผลิตภัณฑ : เกณฑดานวัตถุดิบ
เกณฑกระบวนการผลิต และ เกณฑมาตรฐานความ
1. กิจกรรมหลัก (จางที่ปรึกษา)
ปลอดภัยของผูบริโภค
1.1 ศึกษาทบทวนงานวิจัยขอมูลเกี่ยวกับการใชสมุนไพร
น้ํามันหอมระเหยจาก 3 ชนิด คือ ขมิ้นชัน ไพล
สําหรับสัตว ทั้งในสวนของสารออกฤทธิ์ วิธีการใชงานฯ
ตะไคร
1.2 สรุป วิเคราะห สังเคราะหเปนขอมูลสมุนไพรสําหรับสัตว
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร 5 ชนิด คือ
ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย
กระเทียม ยอ ขมิ้นชัน มะระขี้นก หญาปกกิ่ง
1.3 จัดทําฐานขอมูลสมุนไพรสําหรับสัตวเพื่อเผยแพรตอ
3. อยูระหวางจัดทํารางแนวทางและมาตรการการ
ภาคสวนที่เกี่ยวของ
พัฒนาอุตสาหกรรมของพืชวัตถุดิบที่คัดเลือก
1.4 จัดทํามาตรการแนวทางสงเสริมธุรกิจสมุนไพรสําหรับ
(น้ํามันหอมระเหย 2 ชนิด ผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก
สัตว
สมุนไพร 2 ชนิด)
2. งบประมาณ
2.00
4. โครงการจะแลวเสร็จเดือน ต.ค. 53
2.1 จางที่ปรึกษา
2.00
18

ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (3 โครงการ)
เปาหมายโครงการ
(6) โครงการจัดทํามาตรการคุมครองสิทธิ 1.รวบรวมกฎหมาย มติ ค.ร.ม. ระเบียบสํานัก
-เชิงปริมาณ หลักเกณฑ วิธีการขึ้นทะเบียนและ
การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ
นายกรัฐมนตรี กฎหมายตางประเทศ และศึกษา
สงเสริมการใชประโยชนภูมิปญญาทองถิ่นดานทรัพยากร
แนวความคิด แนวทางการออกกฎหมายที่มีลักษณะ
ชีวภาพ 1 เรื่อง
สงเสริม
-เชิงคุณภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนรับทราบ
2.จัดประชุมกลุมเฉพาะ(Focus Group)
หลักเกณฑและสามารถนําไปใชประโยชนได
3.จัดทํารางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
1. กิจกรรมหลัก
4.จัดทําประชาพิจารณรางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม 1.1 ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับภูมิปญญา
การพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ทองถิ่น เพื่อกําหนดแนวทางการใชประโยชนภูมิปญญา
ปญญาทองถิ่น
ทองถิ่นดานทรัพยากรชีวภาพ
5.นําเสนอรางกฎหมายสงเสริมเศรษฐกิจจากทรัพยากร 1.2 จัดทํารางหลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียน และ
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นตอคณะกรรมการบริหาร สงเสริมการใชประโยชนภูมิปญญาทองถิ่นดานทรัพยากร
สพภ.และเสนอตอรัฐมนตรี
ชีวภาพ

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.3 จัดประชุมกลุมเฉพาะ(Focus Group) รวมทั้งจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นเพื่อพิจารณา รางหลักเกณฑและ
วิธีการขึ้นทะเบียนและสงเสริมการใชประโยชนภูมิปญญา
ทองถิ่นดานทรัพยากรชีวภาพ 4 ครั้ง
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (3 โครงการ)
1.4 นําเสนอหลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนและ
(6) โครงการจัดทํามาตรการคุมครองสิทธิ
สงเสริมการใชประโยชนภูมิปญญาทองถิ่นดานทรัพยากร
การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ (ตอ)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ชีวภาพ ตอคณะกรรมการบริหาร และเผยแพรผาน Website
และจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ
1.5 นําสงหลักเกณฑฯ และถายทอดสรางความเขาใจให
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปใชประโยชน 1 ครั้ง

2. งบประมาณ

1.00

2.1 ดําเนินการ
2.2 จางเหมาบริการเจาหนาที่ 3 อัตรา
2.3 บริหารโครงการ

0.45
0.432
0.118
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (3 โครงการ)
เปาหมายโครงการ
(7) โครงการวิจัยการตลาดสินคาจากฐาน
-เชิงปริมาณ รายงานผลการศึกษา และวิเคราะหความ
ชีวภาพในสหภาพยุโรป

งบประมาณ
(ลานบาท)

เปนไปไดและศักยภาพทางการตลาดของสินคาตามแนวคิด
ของ สพภ. 1 เรื่อง
-เชิงคุณภาพ นําผลการศึกษาไปกําหนดแนวทางการ
ผลักดันและสงเสริมใหเกิดสินคาสงออกที่มีตราสัญลักษณ
ของ สพภ.

1. กิจกรรมหลัก (จางที่ปรึกษา)
1.1 คัดเลือกสินคาชุมชนที่ สพภ. ดําเนินการสงเสริม ซึ่งมี
แนวโนมที่มีศักยภาพทั้งดานการผลิตและการตลาด
จํานวนไมนอยกวา 3 ชนิด
1.2 เชิญชวนนักธุรกิจที่เกี่ยวของกับการคาผลิตภัณฑที่ไดรับ
การคัดเลือกตามขอ 1. จากบางประเทศในสหภาพยุโรป
เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตสินคาชุมชนดังกลาว
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
งบประมาณ
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
(ลานบาท)
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการองคความรู ศึกษา วิจัย และพัฒนา (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 1 กลุมงาน 7 โครงการ)
กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (3 โครงการ)
1.3 นําตัวอยางสินคาชุมชนตามแนวคิดของ สพภ. ไปสํารวจ
(7) โครงการวิจัยการตลาดสินคาจากฐาน
กลุมเปาหมายตัวอยางที่เปนผูบริโภค เพื่อวิเคราะหผลตอบรับ
ชีวภาพในสหภาพยุโรป (ตอ)
และวิเคราะหการตลาด
1.4 จัดทํารายงานผลการศึกษา

2. งบประมาณ

2.00

2.1 จางที่ปรึกษา

2.00
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจ (1 กลุมแผนงาน 3 แผนงาน 3 โครงการ)
1. กลุมแผนงานพัฒนาธุรกิจ (4 โครงการ)
1.1 แผนงานสงเสริมธุรกิจพื้นฐาน (1 โครงการ)
เปาหมายโครงการ
(1) โครงการสงเสริมพัฒนาธุรกิจจากฐาน 1. จัดเก็บขอมูลวิชาการและการตลาดของกลุมธุรกิจ
-เชิงปริมาณ กลุมธุรกิจที่ไดรับการพัฒนาตอยอด 2 กลุม
ชีวภาพ (กวาง และชะมด)
ไกฟาและการเพาะเลี้ยงกวาง
(การเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย การเพาะเลี้ยงชะมดเชิง
2. ประชุมระดมความคิดเห็นผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
พาณิชย)
เพื่อจัดทํายุทธศาสตรปลาสวยงาม
-เชิงคุณภาพ ผูประกอบการ 2 กลุมธุรกิจมีการพัฒนา
3. แตงตั้ง + ประชุมระดมความคิดเห็นคณะทํางาน
ศักยภาพการผลิตที่ตอบสนองความตองการของตลาด
ทบทวนกฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหา
และลดอุปสรรคการดําเนินธุรกิจสัตวปาเชิงพาณิชย
1. กิจกรรมหลัก
4. เตรียมความพรอมจัดฝกอบรมการสงเสริมการ
1.1 รวบรวม และทบทวนขอมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว
เพาะเลี้ยงไกฟา รุนที่ 4 (25-26 ส.ค. 53)
ปาเชิงพาณิชย (กวาง/ชะมด) ดานวิชาการ กฎหมาย
5. เตรียมความพรอมจัดฝกอบรมการสงเสริมการ
การตลาด
เพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย (20-21 ส.ค. 53)
1.2 เสริมสรางทักษะผูประกอบการโดยการฝกอบรม

งบประมาณ
(ลานบาท)

สัมมนา ศึกษาดูงานของกลุมสัตวปาเชิงเศรษฐกิจ
(กวาง/ชะมด) กลุมละ 30 ราย รวม 60 ราย
1.3 สนับสนุนการดําเนินธุรกิจโดย ประสานแหลงทุน และ
ประสานแหลงพอแมพันธุใหแกผูประกอบการ
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
งบประมาณ
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
(ลานบาท)
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจ (1 กลุมแผนงาน 3 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานพัฒนาธุรกิจ (4 โครงการ)
1.1 แผนงานสงเสริมธุรกิจพื้นฐาน (1 โครงการ)
1.4 จัดทําโครงการความรวมมือเรื่องแนวทางการเพิ่มและพัฒนา
(1) โครงการสงเสริมพัฒนาธุรกิจจากฐาน
ผลิตภัณฑ และวิธีการขยายพันธุชะมด รวมกับหนวยงานภาครัฐ
ชีวภาพ (กวาง และชะมด) (ตอ)
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ อาทิ กรมอุทยานฯ
กรมการแพทย ม.เกษตรศาสตร เปนตน
1.5 สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการการรวมกลุมของ
ผูประกอบธุรกิจ โดยการสงเสริมการจัดทํา website การจัด
กิจกรรมนิทรรศการ จัดสัมมนา ศึกษาดูงานรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล และ
ขยายเครือขายของกลุมธุรกิจ
1.6 ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อรวมระดมความคิดดานการ
พัฒนา และเพิ่มศักยภาพของหนวยงานภาครัฐ เอกชนและ
ผูประกอบการ 2 ครั้ง
1.7 การผลักดันยุทธศาสตรปลาสวยงาม โดยรวมกับกรมประมง
เนนประเด็นการลดอุปสรรคการดําเนินธุรกิจ
1.8 สื่อสารและเผยแพรผลงานโครงการ

2. งบประมาณ

2.1 ดําเนินงาน
2.2 จางเหมาบริการเจาหนาที่ 2 อัตรา
2.3 บริหารโครงการ

2.00
1.34
0.36
0.30
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจ (1 กลุมแผนงาน 3 แผนงาน 3 โครงการ)
1. กลุมแผนงานพัฒนาธุรกิจ (4 โครงการ)
1.2 แผนงานสงเสริมรายธุรกิจ (1 โครงการ)
(2) โครงการสงเสริมและแกไขปญหาราย 1. จัดทําขอมูลวิชาการและธุรกิจสมุนไพรที่มีสรรพคุณทาง เปาหมายโครงการ
-เชิงปริมาณ กลุมธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมและแกไข
ยา อาหารเสริม การกระตุนการเจริญอาหารในสัตว
ธุรกิจ (การผลิตสมุนไพรเลี้ยงสัตว การ
ปญหา 2 กลุม (การผลิตสมุนไพรเลี้ยงสัตว การทองเที่ยว
(เบื้องตน) 17 ชนิด
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ)
2. จัดประชุมกลุมผูประกอบการที่ใชสมุนไพรในการเลี้ยง
สัตว เพื่อรับทราบความตองการ ปญหา อุปสรรค แนว
ทางแกไข
3. ประสานกรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบ/ประเมินแปลง
สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว GAP และ/หรือมาตรฐานอินทรีย
4. ประสานจัดทําโครงการสงเสริมการพัฒนาสมุนไพรเพื่อ
การเลี้ยงสัตว
5. รวบรวมขอมูลนโยบาย/บริหารจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศจาก ททท. และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ทท.)
6. เตรียมการลงนามรวมกับ ทส. ทท. ททท. ปม. อส. และ
ทช. เพื่อสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
7. กําหนดพื้นที่พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
พื้นที่บางกระเจา (6 ตําบล)
8. แตงตั้งคณะทํางานสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศระดับพื้นที่

งบประมาณ
(ลานบาท)

เชิงนิเวศ)
-เชิงคุณภาพ ผูประกอบการ 2 กลุมธุรกิจมีความรวมมือ
และสามารถดําเนินการไดตามศักยภาพ

1. กิจกรรมหลัก
1.1 ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(1) จัดทําขอมูลการทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนในพื้นที่นํารอง
(2) ระดมความคิดเห็นผูเกี่ยวของ (Focus Group) เพื่อ
ทราบปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
(3) จัดทําแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนในพื้นที่นํารอง
และดําเนินการตามแผน
(4) จัดทํามาตรฐานการทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนตาม
หลักการของ สพภ.
(5) เสริมสรางทักษะผูประกอบการโดยการฝกอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจ (1 กลุมแผนงาน 3 แผนงาน 3 โครงการ)
1. กลุมแผนงานพัฒนาธุรกิจ (4 โครงการ)
1.2 แผนงานสงเสริมรายธุรกิจ (1 โครงการ)
(6) ประสานงานเพื่อสรางชองทางเขาถึงแหลงทุนของธุรกิจ
(2) โครงการสงเสริมและแกไขปญหาราย
ตอเนื่องที่ผานกระบวนการของโครงการ
ธุรกิจ (การผลิตสมุนไพรเลี้ยงสัตว การ
1.2 ธุรกิจสมุนไพรในการเลี้ยงสัตว
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ) (ตอ)

งบประมาณ
(ลานบาท)

(1) จัดทําขอมูลการนําสมุนไพรมาใชเลี้ยงสัตวปก
(2) ระดมความคิดเห็นผูเกี่ยวของ (Focus Group) เพื่อทราบ
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
(3) จัดทําแนวทางในการสงเสริมธุรกิจสมุนไพรสําหรับสัตว
และดําเนินการ
(4) เสริมสรางทักษะผูประกอบการโดยการฝกอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
(5) ประสานงานเพื่อสรางชองทางเขาถึงแหลงทุนของธุรกิจ
ตอเนื่องที่ผานกระบวนการของโครงการ

2. งบประมาณ

2.00

2.1 ดําเนินงาน
2.2 จางเหมาบริการเจาหนาที่ 3 อัตรา
2.3 บริหารโครงการ

1.47
0.43
0.10
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจ (1 กลุมแผนงาน 3 แผนงาน 3 โครงการ)
1. กลุมแผนงานพัฒนาธุรกิจ (4 โครงการ)
1.3 แผนงานบริการใหคําปรึกษา (1 โครงการ)
เปาหมายโครงการ
1. ผลการวิจัยของ สพภ. 2 เรื่อง ถายทอดให 4 ชุมชน
(3) โครงการศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ
1.1 ฝกอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑจากไมไผ” 2 รุน
58 คน จ. กาฬสินธุ (34 คน) และ จ. ปราจีนบุรี (24 คน)
1.2 ฝกอบรม “การปลูกสมุนไพรใหไดมาตรฐาน GAP”
1 รุน เครือขายสหกรณแมมอก จ.ลําปาง (50 คน) และ
เตรียมจัด 1 รุน วันที่ 10 ส.ค. 53 ใหเครือขาย รพ.บาง
กระทุม จ.พิษณุโลก (30 คน)
2. จัดประชุมการพัฒนาผลิตยาสมุนไพรใหไดมาตรฐาน
GMP (สหกรณการเกษตรสมุนไพรแมมอก จํากัด) รวมกับ
คณะเภสัชศาสตร ม. มหิดล และหนวยงานที่เกี่ยวของใน
จ. ลําปาง
3. ฝกอบรม “การพัฒนาคุณภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน
สุขภาพอนามัยเบื้องตน” ให 20 วิสาหกิจชุมชน ใน 15
จังหวัด (980 คน)
4. ฝกอบรมหลักสูตร “การจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน” ให
2 วิสาหกิจชุมชนใน จ. จันทบุรี (38 คน)
5. บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ 26
ผลิตภัณฑ (ผานมาตรฐาน มผช. 7 ผลิตภัณฑ)

งบประมาณ
(ลานบาท)

-เชิงปริมาณ
(1) ผูประกอบการ (ระดับชุมชนและระดับธุรกิจ) ไดรับขอมูล
ที่จําเปนในการประกอบธุรกิจและไดรับการพัฒนาความรู
ทางธุรกิจ ไมนอยกวา 500 ราย
(2) คูมือการประกอบธุรกิจเบื้องตนสําหรับผูประกอบการ
ระดับชุมชน 1 เรื่อง และ ระดับธุรกิจ 1 เรื่อง
-เชิงคุณภาพ
(1) ผูประกอบการไมนอยกวารอยละ 15 มีความรูเพิ่มขึ้น
(2) ผูประกอบการสามารถนําคูมือการประกอบธุรกิจไปใชใน
การดําเนินธุรกิจ (จดทะเบียนธุรกิจ ขอสนับสนุนแหลงทุน
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา) ไมนอยกวา 20 ราย

1. กิจกรรมหลัก

1.1 บริการขอมูลที่จําเปนในการประกอบธุรกิจ 5 ธุรกิจ
คือ (1) สมุนไพร (คน/สัตว) (2) ไมไผ (3) ปลาสวยงาม
(4) ไกฟา (5) กวาง
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนการดําเนินงานป 54
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจ (1 กลุมแผนงาน 3 แผนงาน 3 โครงการ)
1. กลุมแผนงานพัฒนาธุรกิจ (4 โครงการ)
1.3 แผนงานบริการใหคําปรึกษา (1 โครงการ)
(3) โครงการศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ
1.2 ใหคําปรึกษาในการประกอบธุรกิจ 2 ธุรกิจ คือ
(ตอ)
(1) ไกฟา (2) กวาง

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.3 บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ
จํานวน 20 ผลิตภัณฑ
1.4 ใหบริการจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา / บมเพาะธุรกิจ
จํานวน 10 ครั้ง
1.5 จัดทําคูมือการประกอบการระดับชุมชน และระดับธุรกิจ

2. งบประมาณ

3.00

2.1 ดําเนินงาน
2.2 จางเหมาบริการเจาหนาที่ 4 อัตรา
2.3 บริหารโครงการ

2.05
0.552
0.398
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การมีสวนรวม (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด
1.1 แผนงานสนับสนุนการมีสวนรวม (1 โครงการ)
(1) โครงการมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและ 1. กําหนดจัดงาน 23-24 กันยายน 2553
2. หนวยงานรัฐ/เอกชนรวมงานประมาณ 50 หนวยงาน
ภูมิปญญาทองถิ่น

3. กิจกรรมดําเนินการ
• พิธีเปด/ปาฐกถาพิเศษ
• อภิปราย/เสวนาเปนคณะ
• สัมมนาวิชาการ
• นิทรรศการแสดงผลงาน
• รานจําหนายสินคา
• บูธใหคําปรึกษาการดําเนินธุรกิจจากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ
• ประกวดแขงขันพัฒนาบรรจุภัณฑ
• การประชาสัมพันธและเผยแพร
• การประเมินผลดําเนินงาน

แผนการดําเนินงานป 54

งบประมาณ
(ลานบาท)

เปาหมายโครงการ
-เชิงปริมาณ
(1) มีสาระของงาน 3 กิจกรรม คือ ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ / การจําหนายสินคาชีวภาพ / กิจกรรมสรางสรรค
ทางชีวภาพ
(2) หนวยงานเขารวมการดําเนินงานประมาณ 40 หนวยงาน
(3) ผูรวมจําหนายสินคาประมาณ 50 ราย
(4) ผูเขาชมงานประมาณ 5,000 คน
-เชิงคุณภาพ
(1) ผลการประชุมสัมมนาที่สามารถนํามาใชประโยชน
จํานวน 4 เรื่อง
(2) การมีสวนรวมการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งภาคเอกชนและชุมชน

1. กิจกรรมหลัก (จางที่ปรึกษา)
1.1 จัดประชุมวิชาการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่น 4 เรื่อง และนิทรรศการทางวิชาการของ สพภ.และ
หนวยงานตางๆในระหวางเดือน ก.พ.–ก.ค. 2554
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การมีสวนรวม (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด
1.1 แผนงานสนับสนุนการมีสวนรวม (1 โครงการ)
(1) โครงการมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น (ตอ)

แผนการดําเนินงานป 54

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.2 จัดงานจําหนายผลิตภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 3 วัน ในเดือนกรกฎาคม 2554
เพื่อเปนศูนยกลางการจําหนายผลิตภัณฑจากทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นจากหนวยงานตางๆ เชน
สินคาชีวภาพจากชุมชนและธุรกิจอื่น
1.3 จัดกิจกรรมสรางสรรคดานชีวภาพ เชน การประกวด
แขงขัน การเจรจาเพื่อสรางธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

2. งบประมาณ

10.00

2.1 จางที่ปรึกษา
9.50
2.2 จางเหมาบริการเจาหนาที่ 2 อัตรา
0.30
2.3 บริหารโครงการ
0.20
ประมาณการรายจาย : 1) คาเชาพื้นที่และหองประชุม 3 ลบ. 2) คาออกแบบตกแตงจัดพื้นที่ 2 ลบ. 3) คาสื่อประชาสัมพันธ 2 ลบ. 4) คาใชจายอื่นๆ 3 ลานบาท = 10 ลานบาท
ประมาณการรายได : 1) คาเชาพื้นที่จัดนิทรรศการของหนวยงาน 0.025 ลบ. 2) คาเชาพื้นที่รานคา 0.45 ลบ. 3) คาเขารวมประชุมสัมมนา 0.025 ลบ. = 0.5 ลานบาท
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การมีสวนรวม (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด
1.2 แผนงานสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ (3 โครงการ)
(2) โครงการเครือขายการสื่อสาร
1. กลุมเปาหมายใหการตอบรับเปนอยางดีตอ
แลกเปลี่ยนขอมูลความหลากหลายทาง
Community Website ในลักษณะ Social Network
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น (bio-gang) รวมถึงตอบสนองตอกลยุทธในการเชิญชวนที่ใชดารามา
ทําหนาที่เปน Bio Ambassador และของรางวัลตางๆที่
ใชเปน Incentive ในการจัดกิจกรรม
2. ครู/อาจารยสนับสนุนนักเรียนในการบันทึกขอมูล
3. กลุมเปาหมายที่ชนะรางวัลการประกวดการบันทึก
ขอมูลมาจากโรงเรียนที่บรรจุกิจกรรมของ Bio Gang เขา
ไปเปนนโยบายของโรงเรียน
4. การจัดกิจกรรมของโครงการ มีปญหาเรื่อง
ระยะเวลาการเริ่มตนโครงการใกลกับเวลาที่นักเรียนปด
เทอม ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมประชาสัมพันธกับ
กลุมเปาหมายไดตลอดระยะของโครงการ
5. กลุมเปาหมายสวนใหญตองการทราบวาขอมูลที่
บันทึกนั้นจะถูกนําไปดําเนินการอยางไรตอหรือไม
อยางไร

แผนการดําเนินงานป 54

งบประมาณ
(ลานบาท)

เปาหมายโครงการ

-เชิงปริมาณ
(1) จํานวนคนในเครือขายเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 15%
(2) จํานวนขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
และจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 15%
(3) ผลิตภัณฑชุมชนไดทําการเผยแพรไมนอยกวา 15
รายการ
-เชิงคุณภาพ
(1) ผลงานของ สพภ. เปนที่รูจักของภาคสวนตางๆ
(2) สรางการมีสวนรวมการดําเนินงานระหวาง
กลุมเปาหมาย

1. กิจกรรมหลัก (จางที่ปรึกษา)
1.1 จัดทําแผนที่ทรัพยากรชีวภาพภูมิปญญาทองถิ่น
(Bio Map)
1.2 จัดกิจกรรม Work shopกับกลุมเครือขายอาสา
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การมีสวนรวม (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด
1.2 แผนงานสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ (3 โครงการ)
(2) โครงการเครือขายการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
(bio-gang)(ตอ)

แผนการดําเนินงานป 54

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อดูงานที่ประสบความสําเร็จ
ทางดานการใชงานทรัพยากรชีวภาพหรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น
1.4 จัดกิจกรรมการประกวดบันทึกขอมูลทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่น (The Best Bio Gang Contest)
1.5 จัดกิจกรรม Road Show 8 จังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ
โดยตรงแกกลุมเปาหมาย
1.6 จัดกิจกรรมเขาคายอนุรักษกับ Bio Ambassador
1.7 จัดการตรวจสอบขอมูลจากการบันทึกของสมาชิกให
สามารถนําไปใชประโยชนขั้นพื้นฐาน

2. งบประมาณ

15.00

2.1 จางที่ปรึกษา
2.2 บริหารโครงการ

14.25
0.75
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การมีสวนรวม (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด
1.2 แผนงานสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ (3 โครงการ)
(3) โครงการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ สพภ.*

แผนการดําเนินงานป 54

งบประมาณ
(ลานบาท)

เปาหมายโครงการ

-เชิงปริมาณ
(1) สื่อสิ่งพิมพ สารานุกรมภูมิปญญา จํานวน 2 เรื่อง
(2) สื่อสิ่งพิมพ บัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ จํานวน 2 เรื่อง
(3) สื่อสิ่งพิมพ สารานุกรมภูมิปญญา และ บัญชีรายการ
ทรัพยสินชีวภาพ จํานวน 2,000 เลม
-เชิงคุณภาพ
ผลงานของ สพภ. เผยแพรสูสาธารณะ เพื่อใหประชาชนและ
ผูสนใจไดมีสวนรวมนําเอาขอมูลไปใชประโยชนตอไป

1. กิจกรรมหลัก (จางที่ปรึกษา)
1.1 ออกแบบและจัดพิมพหนังสือ
สารานุกรมอาหารทองถิ่นไทย 4 ภาค
1.2 ออกแบบและจัดพิมพหนังสือ
สารานุกรมภูมิปญญาขาวไทย
1.3 ออกแบบและจัดพิมพหนังสือ
บัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ เห็ด

จํานวน 500 เลม
จํานวน 500 เลม
จํานวน 500 เลม
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การมีสวนรวม (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด
1.2 แผนงานสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ (3 โครงการ)
(3) โครงการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ สพภ.*
(ตอ)

แผนการดําเนินงานป 54

งบประมาณ
(ลานบาท)

1.4 ออกแบบและจัดพิมพหนังสือ
บัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ กลวยไมไทย จํานวน 500 เลม
1.5 จัดแสดงและจําหนายสิ่งพิมพในงานนิทรรศการและ
กิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ที่เหมาะสม
1.6 จัดเปนของรางวัลในรายการโทรทัศนตาง ๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธสิ่งพิมพ

2. งบประมาณ

2.1 จางที่ปรึกษา

3.00
3.00

ประมาณการรายจาย 3.0 ลานบาท คาออกแบบ คาจัดหารูปภาพเพิ่มเติม และจัดพิมพหนังสือสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย 1,000 เลม ราคาเลมละ 1,965 บาท เปนเงิน 1,965,000 บาท และ
หนังสือบัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพ 1,000 เลม ราคาเลมละ 1,035 บาท เปนเงิน 1,035,000 บาท
ประมาณการรายได 1.008 ลานบาท ขายหนังสือสารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย ราคาเลมละ 990 บาท จํานวน 600 เลม เปนเงิน 594,000 บาท และ หนังสือบัญชีรายการ
ทรัพยสินชีวภาพ ราคาเลมละ 690 บาท จํานวน 600 เลม เปนเงิน 414,000 บาท
หมายเหตุ หากจํานวนจัดพิมพเพิ่มขึ้น ตนทุนตอเลมจะลดลง
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การมีสวนรวม (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด
1.2 แผนงานสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ (3 โครงการ)
(4) โครงการสื่อสารผลงานและบริการของ
สพภ. *

แผนการดําเนินงานป 54

งบประมาณ
(ลานบาท)

เปาหมายโครงการ
-เชิงปริมาณ ชองทางการสื่อสารใหสังคม/สาธารณะ
เกิดการรับรู จดจําสพภ. (Awareness Recognition)
ไมนอยกวา 3 ชองทาง
-เชิงคุณภาพ ผลงานและบริการของ สพภ. เผยแพรสู
สาธารณะ เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของ
การนําทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในเชิง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน และเขามามีสวนรวมกับ สพภ. ผาน
ชองทางตางๆ

1. กิจกรรมหลัก (จางที่ปรึกษา)
1.1 จัดทํา Fact Sheet ของ สพภ. จํานวน 1,000 ชุด
1.2 จัดงานแถลงขาว และ งาน BEDO คาราวาน ใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด เพื่อสื่อสารผลงานและบริการของ
สพภ. ในดานเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาธุรกิจ ผลการ
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การมีสวนรวม (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด
1.2 แผนงานสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ (3 โครงการ)
(4) โครงการสื่อสารผลงานและบริการของ
สพภ. * (ตอ)

แผนการดําเนินงานป 54

งบประมาณ
(ลานบาท)

ศึกษาวิจัยและพัฒนา การจัดการองคความรูและสารสนเทศ ที
เกี่ยวของกับการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและ
ปญญา
1.3 จัดทําเอกสารเผยแพร สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อหนังสือ
พิมพ เพื่อสื่อสารผลงานและบริการของ สพภ. ในดาน
เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาธุรกิจ ผลการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา การจัดการ องคความรูและสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับ
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่น รวมทั้งจัดทําของที่ระลึกสําหรับใชในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธและกิจกรรมในโครงการตาง ๆ ของ สพภ.
4. ประชาสัมพันธผลงานและบริการของ สพภ. ผานทาง
Website และ Social network
5. จัดทํา Press Release / News Release ตลอดโครงการ
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การมีสวนรวม (1 กลุมแผนงาน 2 แผนงาน 4 โครงการ)
1. กลุมแผนงานสื่อสารองคกรและสื่อสารการตลาด
1.2 แผนงานสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ (3 โครงการ)
(4) โครงการสื่อสารผลงานและบริการของ
สพภ. * (ตอ)

แผนการดําเนินงานป 54

งบประมาณ
(ลานบาท)

6. จัดกิจกรรม/นิทรรศการแสดงผลงานในโอกาสวันสําคัญ
ตาง ๆ ที่หนวยงานกําหนด เชน งานวันเด็กแหงชาติ
งานองคการมหาชน งานวันสิ่งแวดลอมโลก งานวันสถาปนา
สพภ. งานวันแม งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ งานประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน

2. งบประมาณ

2.1 จางที่ปรึกษา

10.00
10.00
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ยุทธศาสตร / กลุมแผนงาน
ผลการดําเนินงานป 52-53
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการ (1 กิจกรรม 2 โครงการ)
กิจกรรมอํานวยการและบริหารจัดการองคกร
1. โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบ
สํานักงานอัตโนมัติของ สพภ. *

2. โครงการพัฒนาบุคลากร *

แผนการดําเนินงานป 54

48.558
จางที่ปรึกษา
1. บํารุงรักษาระบบสํานักงานอัตโนมัติ และระบบโครงสราง
พื้นฐานใหสามามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ปรับแตงระบบงานสํานักงานอัตโนมัติ ประกอบดวย ระบบ
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส (INFOMA) ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR2000) และระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ให
สอดคลองกับโครงสรางใหมของสํานักงานฯ
3. ดําเนินการตอลิขสิทธิ์ซอฟแวรตางๆ ภายใตโครงการพัฒนา
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ที่หมดอายุไปอีก 1 ป
จางที่ปรึกษา
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ สพภ.
2. จัดอบรม ดานการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ และความรู
ในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง จํานวน 12 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมศึกษา ดูงานดานความหลากหลายทางชีวภาพ
จํานวน 2 ครั้ง
4. สรุปและประเมินผล

งบเผื่อเหลือเผื่อขาด
หมายเหตุ

งบประมาณ
(ลานบาท)

3.00

1.00

5.00

1. * โครงการใหม 5 โครงการ (โครงการวิจัยการตลาดสินคาจากฐานชีวภาพในสหภาพยุโรป / โครงการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ สพภ. /
โครงการสื่อสารผลงานและบริการของ สพภ. / โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบสํานักงานอัตโนมัติของ สพภ. และ โครงการพัฒนาบุคลากร )
2. ประมาณการรายไดป 2554 รวม 1.748 ลานบาท (จาก 3 โครงการ คือ โครงการ PES โครงการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ สพภ. และ โครงการมหกรรม)
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