แผนปฏิบัติงาน ปี 2552
ของ สพภ.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/
วิธีการบริหารจัดการ/ผลลัพธ์
ขอบเขต TOR

หมายเหตุ : งบประมาณ แผนงาน/โครงการ ปรับตามความเหมาะสมของกรอบรายละเอียดของงาน

สรุ ปแผนปฏิบัตกิ ารปี 2552

วงเงิน 154.134 ล้ านบาท
24 กันยายน 2551

ยุทธศาสตร์ /
แผนงาน
1. การสร้ างขีด
ความสามารถของ
ชุมชนและท้ องถิ่น
1.1 แผนงาน
สร้ างกระบวนการ
ชุมชนและแผน
ชุมชน

โครงการ/งบประมาณ

วิธีการบริหารจัดการ

ผลผลิต

1.1.1 โครงการส่งเสริ มการจัดทํา
แผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ระดับชุมชนและท้ องถิ่น
วงเงิน 26.000 ลบ.

(1) ดําเนินการเอง โดยแต่งตังคณะทํ
้
างาน
ประสานงาน วางแผน ดําเนินงานร่วมกับ จว./
ทสจ. คัดเลือกชุมชน/ผู้ประสานงานระดับ
ชุมชน/ผลักดันสูแ่ ผนจังหวัด
(2) จ้ างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาคูม่ ือ/
อบรมผู้ประสานงาน/การสํารวจ/จัดทําแผน/
เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

แผนงาน/
โครงการของ
35 ชุมชน
(ต่อเนื่องปี
51/10ชุมชน
ปี 52/25 ชุมชน)

1.2 แผนงาน
ถ่ายทอดความรู้

1.2.1 โครงการฝึ กอบรมผู้นําชุมชน
และเยาวชน
วงเงิน 3.000 ลบ.

(1) ดําเนินการเอง
• ร่วมกับ จว./ทสจ. ในการคัดเลือก
กําหนดกลุม่ เป้าหมายจาก 35 ชุมชนของ
โครงการและจัดอบรมด้ านทรัพยากรชีวภาพ
• ประสานร่ วมการฝึ กอบรมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง (กษ.)
(2) จ้ างที่ปรึกษา การกําหนดหลักสูตร
ดําเนินการจัดอบรม

การอบรมผู้นํา
ท้ องถิ่นและ
เยาวชนของ
35 ชุมชน จาก
4 ภาค รวม
500 คน

2. การจัดการองค์
ความรู้ ศึกษาวิจยั
และพัฒนา
2.1 แผนงาน
จัดการข้ อมูลและ
องค์ความรู้

3 แผนงาน 6 โครงการ
วงเงิน 40.000 ลบ.
(1) ดําเนินการเอง โดยคณะทํางานของ
สพภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง/บันทึกข้ อตกลง
ความร่วมมือด้ านแลกเปลี่ยนข้ อมูล
(2) จ้ างที่ปรึกษา พัฒนาระบบ

ระบบ
ฐานข้ อมูล
ระดับประเทศ
1 ระบบ

2 แผนงาน 2 โครงการ
วงเงิน 29.000 ลบ.

2.1.1 โครงการพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายฐานข้ อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ระดับประเทศ ระยะที่ 1
วงเงิน 19.000 ลบ.

หน้า 2

ยุทธศาสตร์ /
แผนงาน
2.1 แผนงาน
จัดการข้ อมูลและ
องค์ความรู้ (ต่อ)

โครงการ/งบประมาณ
2.1.2 โครงการจัดทําบัญชีรายการ
ทรัพย์สนิ ชีวภาพ
วงเงิน 5.000 ลบ.

2.1.3 โครงการจัดทําสารานุกรมภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นไทย
วงเงิน 5.000 ลบ.
2.2 แผนงาน
การสร้ าง
แหล่งเรี ยนรู
2.3 แผนงาน
ศึกษาวิจยั และ
พัฒนา

2.2.1 โครงการ ศูนย์เรี ยนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น
วงเงิน 5.000 ลบ.
2.3.1 โครงการวิจยั และพัฒนาต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น
วงเงิน 3.000 ลบ.
2.3.2 โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อ
แก้ ปัญหาธุรกิจจากฐานชีวภาพ
วงเงิน 3.000 ลบ.

3 แผนงาน 4 โครงการ
3. การแก้ ไขปั ญหา
ธุรกิจ
วงเงิน 10.000 ลบ.
3.1 แผนงาน
3.1.1 โครงการส่งเสริ มพัฒนาธุรกิจ
แก้ ปัญหาราย
จากทรัพยากรชีวภาพ
วงเงิน 3.000 ลบ.
ธุรกิจ
3.1.2 โครงการแก้ ไขปั ญหาราย
ธุรกิจ
วงเงิน 2.000 ลบ.

วิธีการบริหารจัดการ
้
างานกํากับ
(1) ดําเนินการเอง โดยตังคณะทํ
ดูแล
(2) จ้ างที่ปรึกษา สํารวจข้ อมูลทุติยภูมิ รวบรวม
ข้ อมูลบัญชีรายการพืช สัตว์ จุลินทรี ย์ และ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น รวมทังการพั
้
ฒนาระบบ
ฐานข้ อมูล
้
างานกํากับ
(1) ดําเนินการเอง โดยตังคณะทํ
ดูแล
(2) จ้ างที่ปรึกษา สํารวจข้ อมูลทุติยภูมิ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นจําแนกหมวดหมู่
(1) ดําเนินการเอง โดยตังคณะทํ
้
างานกํากับ
ดูแล
(2) จ้ างที่ปรึกษา ออกแบบแนวคิด แผนแม่บท
การก่อสร้ าง/รูปแบบการบริการของศูนย์ฯ
้
างานจัดทํา
(1) ดําเนินการเอง โดยตังคณะทํ
TOR และกํากับดูแล
(2) จ้ างที่ปรึกษา พัฒนากระบวนการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนแบบครบวงจร
้
างานจัดทํา
(1) ดําเนินการเอง โดยตังคณะทํ
TOR และกํากับดูแล
(2) จ้ างที่ปรึกษา เพื่อเสนอกระบวนการแก้ ไข
ปั ญหาและเพิ่มมูลค่าธุรกิจจากฐานชีวภาพ

(1) ดําเนินการเอง โดยร่วมมือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรกร
ฝึ กอบรม จัดหาแหล่งทุน สนับสนุนธุรกิจครบ
วงจร
(1) ดําเนินการเอง โดยรวบรวมข้ อมูลธุรกิจที่มี
ศักยภาพ Focus Group กําหนดแนวทาง
มาตรฐานและผลักดันแก้ ไขปั ญหาธุรกิจนัน้ ๆ

ผลผลิต
1 ชุด

ปี 51 เลือก
หัวข้ อ
เครื่ องนุ่งห่ม
กรอบแนวคิด/
แบบก่อสร้ าง/ 1
ศูนย์
ผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ ไผ่

ธุรกิจการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์
ป่ า

ส่งเสริ มธุรกิจ
ไก่ฟ้า

อย่างน้ อย 3
ธุรกิจ
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ยุทธศาสตร์ /
แผนงาน
3.2 แผนงาน
ให้ บริการทาง
ธุรกิจ

โครงการ/งบประมาณ
3.2.1 โครงการศูนย์ให้ คําปรึกษา
ทางธุรกิจ
วงเงิน 2.000 ลบ.

3.3 แผนงาน
3.3.1 โครงการจัดทํามาตรการ
พัฒนาเครื่ องมือ คุ้มครองสิทธิการใช้ ประโยชน์
บริ หารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ วงเงิน 3.000 ลบ.

วิธีการบริหารจัดการ

ผลผลิต

(1) ดําเนินการเอง โดยรวบรวมฐานข้ อมูลธุรกิจ
1 ศูนย์
จัดทํา Web Page ผู้ทรงคุณวุฒิ สร้ างเครื อข่าย
ประชาสัมพันธ์ ให้ คําปรึกษาธุรกิจการจด
ทะเบียน ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(2) จ้ างที่ปรึกษา สํานักงานทนายความ ในการ
จดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(1) ดําเนินการเอง โดยตังคณะทํ
้
างาน สพภ.
1 เรื่ อง
กํากับดูแล
(2) จ้ างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาจัดทํามาตรการ
แนวทางที่จะดําเนินการคุ้มครองสิทธิการใช้
ประโยชน์และแบ่งปั นผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรชีวภาพ และแนวทางส่งเสริ ม จูงใจ
ในการประกอบธุรกิจ

4. การมีสว่ นร่วม

2 แผนงาน 2 โครงการ
วงเงิน 17.000 ลบ.
4.1 แ ผนงา น 4.1.1 โครงการสร้ างเครื อ ข่ า ยการ
การมีส่วนร่ วมของ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ความ
ชุมชนและสังคม หลากหลายทางชี ว ภาพและภู มิ
ปั ญญาท้ องถิ่น
วงเงิน 7.000 ลบ.

5. บริหารจัดการ
5.1 แผนงาน
พัฒนาองค์กร

(1) ดําเนินการเอง โดยความร่วมมือกับ
35 ชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ รณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้ างเครื อข่าย
(2) จ้ างที่ปรึกษา ในการพัฒนาจัดทํา Web
Communication กลุม่ เป้าหมายเยาวชน
นักเรี ยน นักศึกษา ในชุมชนท้ องถิ่น
4.1.2 โครงการมหกรรมเจ้ าของ (1) ดํ าเนินการเอง โดยตัง้ คณะทํางานในการ อย่า งน้ อ ยปี ละ
กําหนดรูปแบบกํากับดูแล
1 ครัง้
ความรู้พบผู้ผลิต
(2) จ้ างเอกชน ในการจัดงานมหกรรม
วงเงิน 10.000 ลบ.
5 แผนงาน 5 โครงการ/กิจกรรมหลัก
วงเงิน 58.134 ลบ.
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบ
้
างานในการ
(1) ดําเนินการเอง โดยตังคณะทํ
ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติของ สพภ.
กํากับดูแล
สํานักงาน
วงเงิน 20.000 ลบ.
(2) จ้ างที่ปรึกษา พัฒนาระบบโครงสร้ าง
อัตโนมัติเพื่อ
พื ้นฐานของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
การบริหาร
ระบบบริหารงานบุคคล ระบบโสตทัศนูปกรณ์ จัดการ
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ยุทธศาสตร์ /
แผนงาน
5.1 แผนงาน
พัฒนาองค์กร
(ต่อ)

โครงการ/งบประมาณ
5.1.2 กิจกรรมพัฒนา สพภ. ตาม
หลักธรรมาภิบาล

วิธีการบริหารจัดการ

ผลผลิต

(1) ดําเนินการเอง โดยมีคณะทํางาน/
คณะกรรมการดําเนินการตาม พรบ. ข้ อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540/พรฎ. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546/ระบบควบคุมใน/ระบบบริหารความเสี่ยง

สพภ. มีการ
บริหารงานด้ วย
ความโปร่งใส
คุ้มค่า
รับผิดชอบ และ
คุณธรรม
5.1.3 กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง ข้ อ บัง คับ / (1) ดํ าเนินการเอง จัดทําระบบกองทุนสํารอง การบริหารงาน
ระเบียบต่าง ๆ
เลี ย้ งชี พ ตาม พรบ. กองทุน สํ า รองเลี ย้ งชี พ สพภ. ที่มี
พ.ศ. 2530/ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บปฏิ บัติ ง านให้ มี ประสิทธิภาพ
ความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
5.1.4 กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพ (1) ดํ า เนิ น การเอง จั ด ปฐมนิ เ ทศฝึ กอบรม การบริหารงาน
บุคลากร
บุ ค ลากร สพภ. การจัด การศึ ก ษาดูง านการ สพภ. ที่มี
วงเงิน 4.500 ลบ.
จั ด การองค์ ค วามรู้ รวมทัง้ การศึ ก ษาดู ง าน ประสิทธิภาพ
ต่ า งประเทศของคณะผู้ บริ ห าร สพภ. และ
คณะกรรมการบริหาร
5.1.5 การบริหารจัดการ ของ สพภ. (1) ดํ า เนิ น การเอง การอํ า นวยการบริ ห าร การบริหารงาน
วงเงิน 33.634 ลบ.
สํานักงาน ด้ านบุคคล การจัดทําแผนงาน/การ สพภ. ที่มี
ใช้ จ่ายงบประมาณ การจัดประชุมคณะทํางาน/ ประสิทธิภาพ
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการบริ หาร/การ
ดําเนินการด้ านการจัดซื ้อ- จัดจ้ าง การติดตาม
ประเมินผล ฯลฯ

รวมทัง้ สิน้ 5 ยุทธศาสตร์ 10 แผนงาน 19 โครงการ/กิจกรรมหลัก
วงเงิน 154.134 ล้ านบาท
หมายเหตุ : วงเงินดําเนินการภายใต้ แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ทังหมด
้
ปรับตามความเหมาะสมของรายละเอียดและ
ประมาณการค่าใช้ จ่ายภายใต้ แผนงาน / โครงการ นันๆ
้
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สรุ ปโครงการ/กิจกรรมภายใต้ ยุทธศาสตร์ ปี 2552
ยุทธศาสตร์
1. การสร้ างขีดความสามารถของ
ชุมชนและท้ องถิ่น
วงเงิน 29.000 ลบ.
2 . ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้
ศึกษาวิจยั และพัฒนา
วงเงิน 40.000 ลบ.

3. การแก้ ไขปั ญหาทางธุรกิจ
วงเงิน 10.000 ลบ.

4. การมีสว่ นร่วม
วงเงิน 17.000 ลบ.
5. บริหารจัดการ
วงเงิน 58.134 ลบ.

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงการส่ ง เสริ ม การจัด ทํ า แผนการจัด การทรั พ ยากร
ชีวภาพระดับชุมชนและท้ องถิ่น
1.2 โครงการฝึ กอบรมผู้นําชุมชนและเยาวชน
2.1 โครงการพัฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ยฐานข้ อ มูล ความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1
2.2 โครงการจัดทําบัญชีรายการทรัพย์สนิ ชีวภาพ
2.3 โครงการจัดทําสารานุกรมภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทย
2.4 โครงการศูนย์เรี ยนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น
2.5 โครงการวิจยั และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2.6 โครงการวิ จัย และพัฒ นาเพื่ อ แก้ ปั ญ หาธุ ร กิ จ จากฐาน
ชีวภาพ
3.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ

งบประมาณ
26.000 ลบ.

3.2 โครงการแก้ ไขปั ญหารายธุรกิจ
3.3 โครงการศูนย์ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ
3.4 โครงการจัดทํ า มาตรการคุ้มครองสิท ธิ การใช้ ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพ
4.1 โครงการสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
4.2 โครงการมหกรรมเจ้ าของความรู้พบผู้ผลิต
5.1 โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติของ สพภ.
5.2 กิจกรรมพัฒนา สพภ. ตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 กิจกรรมปรับปรุง ข้ อบังคับ/ระเบียบต่าง ๆ
5.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5.5 การบริหารจัดการ ของ สพภ.

2.000 ลบ.
2.000 ลบ.
3.000 ลบ.

3.000 ลบ.
19.000 ลบ.
5.000 ลบ.
5.000 ลบ.
5.000 ลบ.
3.000 ลบ.
3.000 ลบ.
3.000 ลบ.

7.000 ลบ.
10.000 ลบ.
20.000 ลบ.
4.500 ลบ.
33.634 ลบ.

รวมทัง้ สิน้ 5 ยุทธศาสตร์ 19 โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 154.134 ล้ านบาท
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1.1.1 โครงการส่ งเสริมการจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ระดับชุมชนและท้ องถิ่น
1. เนือ้ หา
1.1 เสริ มสร้ างสมรรถนะและกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนและผู้เกี่ ยวข้ อง ในการจัดทํ าแผน
จัดการทรัพยากรชีวภาพ และการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
1.2 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ชุมชนสามารถดําเนินการตามแผนจัดการทรัพยากรชีวภาพในระดับ
ชุมชน และเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ในระดับ
ชุมชน ท้ องถิ่น จังหวัด หรื อแหล่งอื่นๆ
1.3 สร้ างเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้านการจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้ องถิ่นในระดับชุมชน
2. เป้าหมาย
2.1 10 ชุมชน ใน 10 จังหวัด ที่เริ่มดําเนินการในปี 2551
2.2 25 ชุมชน ใน 25 จังหวัด ที่จะเริ่มดําเนินการในปี 2552
รวม 35 ชุมชน ใน 25 จังหวัด (เป็ นจังหวัดที่เริ่มปี 2551 ด้ วย)
3. ผลลัพธ์ และผลผลิตของโครงการ
3.1 ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถลดรายจ่ายและหรื อเพิ่มรายได้ จากการนํ าเอาทรั พยากรชี วภาพในชุมชนมา
พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ กนั เองในชุมชนและหรื อนําไปจําหน่าย หารายได้ จากผลิตภัณฑ์ โดยที่ทรัพยากร
ชีวภาพนันๆ
้ จะต้ องได้ รับการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ควบคูก่ นั ไป
3.2 ผลผลิต
1) แผนบริ หารจัดการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในแต่ละชุมชน
3) ข้ อตกลงการแบ่งปั นและการอนุรักษ์ ทรัพยากรชีวภาพ
4) เครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้ องถิ่นในระดับชุมชน
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4. แนวคิดในการบริหารงาน
4.1 ชุมชนเชิญชวนสมาชิกในชุมชนให้ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกในโครงการและจัดตังคณะกรรมการโครงการ
้
เพื่อเป็ นแกนนําในการดําเนินงาน
4.2 การจัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่ประสานงานชุมชน ชุมชนละ 1 คน รวม 35 คน เพื่อทําหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงและ
ดําเนินกิจกรรมในชุมชน
4.3 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัด มอบหมายเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบจังหวัดละ 1
คน เพื่อทําหน้ าที่ประสานและกํากับการดําเนินงานในจังหวัดนันๆ
้ รวม 25 จังหวัด / คน
4.4 สพภ. จัดหาที่ปรึ กษาเพื่อทําหน้ าที่ในการพัฒนาความคิดและความสามารถในการดําเนินงาน
ให้ กบั สมาชิกที่เป็ นกรรมการโครงการ (ข้ อ 4.1) เจ้ าหน้ าที่ประสานงานชุมชน และ เจ้ าหน้ าที่จากสํานักงาน
ทสจ.
4.5 สพภ. จัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบตามข้ อ 4.2 4.3 และ 4.4 และสนับสนุนให้ ผ้ รู ับผิดชอบดําเนินการตาม
พันธกิจที่กําหนดรวมทังจั
้ ดระบบการติดตาม นิเทศและรายงานผล
5. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
5.1 ประชุมชี ้แจงกรอบแผนงานและโครงการ (ทสจ / เจ้ าหน้ าที่ ทสจ)
5.2 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่ประสานงานชุมชน (35 คน) และ ผู้เชี่ยวชาญประจําโครงการ (1 คน)
5.3 จัดจ้ างที่ปรึกษา เพื่อ
(1) จัดทําหลักสูตรฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ประสานงานชุมชน / เจ้ าหน้ าที่ ทสจ / คณะกรรมการ
ระดับชุมชน
(2) จัดทํ าคู่มือปฏิบัติงาน ได้ แก่ คู่มือการเป็ นผู้ประสานงานที่ ดี / คู่มือการจัดทํ าแผนการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพ (รวมถึงการจัดทําโครงการและกติกาชุมชน) / คูม่ ือการสํารวจทรัพยากรชีวภาพ /
(3) อบรม เจ้ าหน้ าที่ประสานงานชุมชน (35คน) / เจ้ าหน้ าที่ ทสจ (25 จังหวัด) / คณะกรรมการ
ระดับชุมชน (35 ชุมชน)
(4) ให้ คําปรึกษาการวางแผน/โครงการและการกําหนดกติกาชุมชน แก่ เจ้ าหน้ าที่ประสานงาน
ชุมชนและคณะกรรมการระดับชุมชน
5.4 จัดทําเวทีชุมชนในการจัดทําแผน/โครงการ กติกาชุมชน โดยเจ้ าหน้ าที่ประสานงานชุมชน /
เจ้ าหน้ าที่ ทสจ
5.5 เสนอโครงการนําร่องต่อ สพภ. และดําเนินโครงการ โดยคณะกรรมการระดับชุมชน
5.6 สนับสนุนผลักดันแผน / โครงการเข้ าสูแ่ ผน อบต. หรื อ จังหวัด หรื อแหล่งทุนอื่น
5.7 สนับสนุนการจัดตังกลุ
้ ม่ เครื อข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระดับชุมชน
5.8 ติดตามประเมินผลโครงการและนิเทศงาน ร่วมกับ ที่ปรึกษา / ทสจ

หน้า 8

6. วิธีการดําเนินการ
6.1 สพภ. ดําเนินการร่วมกับ สป.ทส/ ทสจ ในจังหวัดเป้าหมาย โดยมีกรอบการดําเนินงานดังนี ้
6.1.1 กรอบการดําเนินงานของ สพภ.
- จัดทําแผนงานและโครงการ
- ประชุมชีแจงโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- ให้ การสนับสนุนทางวิชาการและการปฎิบตั งิ านของหน่วยงานระดับจังหวัด
- จัดจ้ างที่ปรึกษา ผู้ประสานงานโครงการ (ผู้เชี่ยวชาญ) และเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน
ชุมชน
6.1.2 กรอบการดําเนินงานของ ทสจ.
- คัดเลือกชุมชนตามเกณฑ์ที่กําหนด
- คัดเลือกและจัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่ประสานงานชุมชน
- เตรี ยมความพร้ อมชุมชนในการสํารวจ รวบรวมข้ อมูล จัดทําแผน/โครงการและ
กติกาชุมชน
- เป็ นที่ปรึกษาและกํากับการดําเนินงาน
- ผลักดันโครงการสูแ่ ผน อบต. หรื อ จังหวัด
- ติดตามประเมินผลโครงการ
6.2 จัดจ้ างที่ปรึ กษาเพื่อจัดทําหลักสูตร คู่มือ ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ประสานงานชุมชน / เจ้ าหน้ าที่
ทสจ. / คณะกรรมการระดับชุมชน และให้ คําปรึกษาการจัดทําแผน/โครงการและกติกาชุมชน
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7. แผนปฏิบตั กิ าร
กิจกรรม

พ.ศ. 2551
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ประชุม สัม มนาและชี แ้ จงกรอบ 3
แผนงานและโครงการ (ทสจ / ต.ค.
เจ้ าหน้ าที่ ทสจ)
2. จัดจ้ าง จนท. ประสานงานชุมชน
14
(25) ผู้ประสานงานโครงการฯ
ต.ค.
(ผู้เชี่ยวชาญ)(1) และเจ้ าหน้ าที่
โครงการ (6)
3. จัดจ้ างสถาบันการศึกษา
1
ต.ค.
1) จัดทําหลักสูตรฝึ กอบรม
6-24
ต.ค.
จนท. ประสานงานชุมชนฯ
2) จัดทําคูม่ ือปฏิบตั ิงานฯ
6-24
ต.ค.
3) อบรม
27- จนท. ประสานงานชุมชน /
31
ต.ค.
จนท. ทสจ.(เจ้ าหน้ าที่ประสานงาน
และกํากับ)
4) จัดเวทีชมุ ชนในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ กติกาชุมชน (โดย
จนท.ประสานชุมชน / จนท. ทสจ)
5) ให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ
(35 ชุมชน)
5. ชุมชนสํารวจ คัดเลือกและทํา
แผน/โครงการ
6. นําร่องและดําเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ
โดยคณะกรรมการระดับชุมชน
7. สนับสนุนและผลักดันแผนงาน/
โครงการเข้ าสูแ่ ผน อบต. หรือแผน
จังหวัด
8. สนับสนุนการจัดตังกลุ
้ ม่ เครื อข่าย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
9. การติดตามประเมินผล
1
ต.ค.

8. งบประมาณ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2552
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สิ.ค.

ก.ย.

30
ก.ย.

1-7
ก.พ.

1-30
พ.ย.เวที
แผน*

15-30
พ.ย.

1-31
มี.ค.เวที
กติกา
1-31
ธ.ค.
1-31
ธ.ค.

15-31
มี.ค.

1-30
เม.ย.
1-30
เม.ย.

1
ม.ค.
1-31
ธ.ค.
ร่าง

30
ก.ย.
1-31
มี.ค.
ส.บ.
17
ก.ค.
30
ก.ย.

จํานวน 26.00 ล้ านบาท

หน้า 10

1.2.1 โครงการฝึ กอบรมผ้ ูนําชุมชนและเยาวชน
1. เนือ้ หา
1.1 สร้ างความเข้ าใจและให้ ความรู้กบั ผู้นําชุมชน ให้ มีความรู้ เรื่ องการบริหารจัดการทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
1.2 เสริ มความรู้และทักษะให้ กบั เยาวชนในชุมชน ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารด้ านทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่นผ่านสื่อสารสนเทศ
1.3 เสริ มความรู้และทักษะในการดําเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ กบั ผู้นําชุมชนและ
เยาวชน ผ่านเครื อข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นต้ น
2. เป้าหมาย
ดําเนินการในพื ้นที่ 35 ชุมชน (25 จังหวัด)
3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้ รับ
3.1 ผู้นําชุมชนใน 35 ชุมชน มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง เรื่ องการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ
อย่างยัง่ ยืน
3.2 เยาวชนใน 35 ชุมชน มีความรู้และทักษะในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารผ่านสือ่ สารสนเทศ
3.2 ผู้นําชุมชน และ เยาวชนใน 35 ชุมชน มีความรู้และทักษะด้ านการดําเนินวิถีชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
4.1 จัดทํา TOR เพื่อจ้ างที่ปรึกษาเพื่อฝึ กอบรมสร้ างความเข้ าใจและให้ ความรู้กบั ผู้นําชุมชน และ
เยาวชน โดยที่ปรึกษาจะต้ อง
4.1.1 กําหนดหลักสูตร/รายละเอียด (2 หลักสูตร)
4.1.2 จัดเตรี ยมเอกสารประกอบหลักสูตร (2 หลักสูตร)
4.1.3 ดําเนินการฝึ กอบรมหลักสูตร
1) การบริ หารจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยัง่ ยืนให้ กบั ผู้นําชุมชน จํานวน 35 ชุมชน
2) การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารผ่านสื่อสารสนเทศ ให้ กบั เยาวชนจาก 35 ชุมชน
4.1.4 ประเมินผลการฝึ กอบรมทัง้ 2 หลักสูตร
4.2 ประสานการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครื อข่าย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อเสริม
ความรู้และทักษะในด้ านการดําเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ กบั ผู้นําชุมชนและ
เยาวชน

หน้า 11

5. วิธีดาํ เนินงาน
5.1 สพภ. จัดจ้ างที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดฝึ กอบรมผู้นําชุมชน/เยาวชน/
5.2 สพภ. ดําเนินการร่วมกับ ทสจ เพื่อกําหนดกลุม่ เป้าหมายที่จะเข้ ารับการอบรม
5.3 สพภ.ประสานกับหน่วยงานเครื อข่าย เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อฝึ กอบรมให้ กบั ผู้นํา
ชุมชน/เยาวชน
6. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

2551
ต.ค พ.ย

1. จัดทํา TOR เพื่อจ้ างที่ปรึกษาใน
การจัดฝึ กอบรม
2. ลงนามสัญญาจ้ างที่ปรึกษา
3. กําหนดหลักสูตรและจัดเตรี ยม
เอกสาร
4. ฝึ กอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
(35 ชุมชน)
5. ฝึ กอบรมหลักสูตรการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสารผ่านสื่อสารสนเทศ
(เยาวชน 35 ชุมชน)
6. ประสานกับหน่วยงานเครื อข่าย
7. งบประมาณ

2552
ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ดํานินการสํารวจต่อเนื่อง

จํานวน 3.00 ล้ านบาท
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2.1.1 โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ ายฐานข้ อมลความหลากหลายทางชี
วภาพ
ู
ระดับประเทศ ระยะที่ 1
1. เนือ้ หา

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ออกแบบและพัฒนาระบบการสร้ างเครื อข่ายฐานข้ อมูลในรูปแบบ Portal Website ภายใต้
มาตรฐาน ระดับการแลกเปลี่ยนข้ อมูล หรื อข้ อกําหนดที่คณะทํางานฯ เห็นชอบร่วมกัน
ใช้ ระบบต้ นแบบจัดการข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ สป.ทส. ส่งมอบให้ สพภ.
ประกอบด้ วย 3 ระบบย่อย ได้ แก่ Taxonomy Subsystem, Usage Subsystem และ
Geography Subsystem โดยกําหนด Fields ที่ต้องการในแต่ละระบบย่อย รวมทังกํ
้ าหนด
มาตรฐานและระดับของการแลกเปลี่ยนข้ อมูล (จัดทํา Data Dictionary)
ใช้ ระบบ Encyclopedia of Life : www.eol.or.th เป็ นแนวทางพัฒนาระบบ
จัดหา Servers สําหรับฐานข้ อมูล
เชื่อมโยงข้ อมูลตาม Fields ที่กําหนด จากหน่วยงานเครื อข่าย โดยใช้ ระบบสถาปั ตยกรรม Web
Services
พัฒนาระบบและเชื่อมโยงเครื อข่ายให้ แล้ วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่ลงนามสัญญาจ้ าง
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระบบงาน

2. เป้าหมาย

ระบบเครื อข่ายฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ 1 ระบบ

3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้

3.1 ระบบ Portal Website สพภ. ที่สามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายข้ อมูลและสารสนเทศความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อเผยแพร่ทาง Internet โดยความร่วมมือระหว่าง สพภ. กับหน่วยงานเครื อข่ายที่เป็ น
เจ้ าของข้ อมูล
3.2 ประชาชนทัว่ ไปได้ ใช้ ประโยชน์ในการสืบค้ นข้ อมูล โดยเน้ นเรื่ องการใช้ ประโยชน์
4. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน

4.1 แต่งตังคณะทํ
้
างานพัฒนาระบบและเครื อข่ายฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ
ระยะที่ 1 (คําสัง่ คณะกรรมการบริหาร สพภ. ที่ 42/2551 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551)
4.2 ร่างบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือในการสร้ างเครื อข่ายข้ อมูล (คณะทํางานฯ เห็นชอบเมื่อคราว
ประชุมวันที่ 8 กันยายน 2551)
4.3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ (ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2551)
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4.4 สป.ทส. ส่งมอบระบบต้ นแบบการจัดการข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้ แก่ สพภ. ทัง้
Hardware และ Software (ทําหนังสือเร่งรัดไปแล้ ว)
4.5 ผู้แทนหน่วยงานนําเสนอระบบฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และ/หรื อฐานข้ อมูลองค์
ความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นของแต่ละหน่วยงาน
4.6 กําหนด Fields ที่ต้องการในแต่ละระบบย่อย 3 ระบบ ได้ แก่ Taxonomy Subsystem, Usage
Subsystem และ Geography Subsystem รวมทังกํ
้ าหนดมาตรฐานและระดับของการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูล (จัดทํา Data Dictionary)
4.7 ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบและเครื อข่ายความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1
4.8 จัดจ้ างพัฒนาระบบตาม TOR
5. วิธีการดําเนินงาน

5.1 ให้ คณะทํางานฯ เป็ นผู้จดั ทํา TOR เสนอคณะอนุกรรมการฯ
5.2 สพภ. จัดจ้ างที่ปรึกษาพัฒนาระบบและเครื อข่ายฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ
ระยะที่ 1
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6. แผนปฏิบัตงิ าน

กิจกรรม

พ.ศ. 2551
กย.

ตค.

พย.

พ.ศ. 2552
ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย. พค.

มิย.

กค.

1.แต่งตังคณะทํ
้
างานฯ ร่ างบันทึกข้ อ
ตกลงความร่วมมือในการสร้ าง
เครื อข่ายข้ อมูล/ประชุมคณะทํางาน
2.ลงนามบันทึกข้ อตกลงความ
ร่ วมมือในการสร้ างเครื อข่ายข้ อมูล
3.ประชุมคณะทํางานฯ ให้ ผ้ แู ทน
หน่วยงานนําเสนอระบบฐานข้ อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพและ/
หรื อฐานข้ อมูลองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
4.ประชุมคณะทํางานฯ กําหนด
Fields ที่ต้องการในแต่ละระบบย่อย
3 ระบบ
5.ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบ
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
ประเทศ ระยะที่ 1 เสนอคณะอนุ
กรรมการฯ พิจารณา/ปรับปรุง TOR
ให้ สมบูรณ์
6.เริ่ มกระบวนการจัดจ้ างบริ ษัทเพื่อ
พัฒนาระบบโดยวิธีแข่งขันราคา
(ประกาศขายแบบ ยื่นซอง/เปิ ด
ซองเทคนิค/ราคา พิจารณา
ประกาศผลลงนามสัญญาจ้ าง)
7. พัฒนาระบบโดยบริ ษัทที่ชนะการ
แข่งขัน
7. งบประมาณ จํานวน 19 ล้ านบาท
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สค.

2.1.2 โครงการจัดทําบัญชีรายการทรัพย์ สินชีวภาพ
1. เนือ้ หา
1.1 กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้ วย ประชาชนทัว่ ไป นักเรี ยน/นักศึกษา นักวิชาการ ชุมชน ฯลฯ
1.2 ทบทวน ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลทรัพยากรชีวภาพเรื่ องพึช ที่หน่วยงานต่างๆในประเทศ
้
จัดทํา หรื อมีการเก็บรวบรวม กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สนิ ชีวภาพ ทังในและ
ต่างประเทศ
1.3 กําหนดวิธีการและมาตรฐานการจัดเก็บข้ อมูล ที่สามารถคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
1.4 สํารวจ ตรวจสอบ สืบค้ น รวบรวมและนําเข้ าข้ อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภทพืช
ที่สามารถเปิ ดเผยได้ จากแหล่งข้ อมูลทุตยิ ภูมิตา่ ง ๆทัว่ ประเทศ
1.5 จัดทําระบบและฐานข้ อมูลบัญชีรายการทรัพย์สนิ ชีวภาพ
1.6 จัดทํารูปเล่มบัญชีรายการทรัพย์สนิ ชีวภาพ
1.7 จัดพิมพ์และเผยแพร่บญ
ั ชีรายการทรัพย์สนิ ชีวภาพ
2. เป้าหมาย

ระบบและฐานข้ อมูลบัญชีรายการทรัพย์สนิ ชีวภาพของประเทศไทย เรื่ องพืช จํานวน 1
ชุดทังในรู
้ ปของเอกสาร และ Digital file

3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้
3.1 ระบบและฐานข้ อมูลบัญชีรายการทรัพย์สนิ ชีวภาพของประเทศไทย เรื่ องพืช จํานวน 1 ชุด เพื่อ
นําไปสูก่ ารขึ ้นทะเบียนทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองตามกฎหมายในอนาคต
3.2 สิง่ พิมพ์บญ
ั ชีรายการทรัพย์สนิ ชีวภาพจํานวน 1 ชุด (ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 1)
4. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
4.1 ศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดทําบัญชีรายการทรัพย์สนิ ชีวภาพของต่างประเทศ
4.2 จัดทํา TOR
5. วิธีการดําเนินงาน
5.1 สพภ. จ้ างที่ปรึกษา
5.2 แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ สพภ. เข้ าร่วมงานกับที่ปรึกษา
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6. แผนปฏิบัตงิ าน
พ.ศ. 2551

กิจกรรม

พ.ศ. 2552

กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มืค. เมย พค. มิย. กค. สค.

1. กําหนดวัตถุประสงค์และ
กลุม่ เป้าหมาย
2. จัด ทํ า TOR
ปรึกษา

จัดจ้ า งที่

3 . ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด จ้ า ง ที่
ปรึกษา
4. ลงนามจ้ างที่ปรึกษา
5. ที่ปรึ กษาดําเนินโครงการ
ตาม TOR
7. งบประมาณ

จํานวน 5 ล้ านบาท
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2.1.3 โครงการจัดทําสารานุกรมภมิู ปัญญาท้ องถิ่นไทย
1. เนือ้ หา
1.1 กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้ วย ประชาชนทัว่ ไป นักเรี ยน/นักศึกษา นักวิชาการ ชุมชน ฯลฯ
1.2 ทบทวน ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่นเรื่ องสมุนไพรที่ใช้ ในธุรกิจสปาที่
หน่วยงานต่างๆในประเทศจัดทํา หรื อมีการเก็บรวบรวม กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองสิทธิ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นทังในและต่
้
างประเทศ
1.3 กําหนดวิธีการและมาตรฐานการจัดเก็บข้ อมูล ที่สามารถคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
1.4 สํารวจ ตรวจสอบ สืบค้ น รวบรวม ประมวลและนําเข้ า ข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทย ที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สามารถเปิ ดเผยได้ จากแหล่งข้ อมูลทุตยิ ภูมิตา่ ง ๆทัว่
ประเทศโดยเน้ นการใช้ ประโยชน์ในการดํารงชีวิต รวมทังประวั
้
ตเิ จ้ าของภูมิปัญญา ซึง่ จะจัดทํา
เรื่ องสมุนไพรที่ใช้ ในธุรกิจสปาเป็ นลําดับแรก
1.5 จัดทําระบบและฐานข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทย เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ ในธุรกิจสปา
1.6 จัดทํารูปเล่มสารานุกรมภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทยเรื่ องสมุนไพรที่ใช้ ในธุรกิจสปา
1.7 จัดพิมพ์และเผยแพร่สารานุกรม
2. เป้าหมาย

ระบบ ฐานข้ อมูลและสารานุกรมภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทยจํานวน 1 ชุดทังในรู
้ ปของเอกสาร
และ Digital file

3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้
3.1 ระบบฐานข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทย เรื่องสมุนไพรที่ใช้ ในธุรกิจสปา จํานวน 1 ชุด เพื่อ
นําไปสูก่ ารขึ ้นทะเบียนทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองตามกฎหมายในอนาคต
3.2 สิง่ พิมพ์สารานุกรมภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทยจํานวน 1 ชุด (ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 1)
4. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
4.1 ศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดทําสารานุกรมทรัพยากรชีวภาพ
ประเทศไทยที่มีการพิมพ์เผยแพร่แล้ ว
4.2 จัดทํา TOR

หรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่นของ

5. วิธีการดําเนินงาน
5.1 สพภ. จ้ างที่ปรึกษา
5.2 แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ สพภ. เข้ าร่วมงานกับที่ปรึกษา
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6. แผนปฏิบัตงิ าน
พ.ศ. 2551

กิจกรรม

พ.ศ. 2552

กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มืค. เมย พค. มิย. กค. สค.

1. กําหนดวัตถุประสงค์และ
กลุม่ เป้าหมาย
2. จัด ทํ า TOR
ปรึกษา

จัดจ้ า งที่

3 . ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด จ้ า ง ที่
ปรึกษา
4. ลงนามจ้ างที่ปรึกษา
5. ที่ปรึ กษาดําเนินโครงการ
ตาม TOR
7. งบประมาณ

จํานวน 5 ล้ านบาท
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2.2.1 โครงการศนย์
ู เรียนร้ ูความหลากหลายทางชีวภาพและภมิู ปัญญาท้ องถิ่น
1. เนือ้ หา
1.1 ออกแบบแนวคิดศูนย์เรี ยนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1.2 กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้ วย ประชาชนทัว่ ไป นักเรี ยน/นักศึกษา นักธุรกิจที่ต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ และนักวิทยาศาสตร์ /นักประดิษฐ์ ที่ต้องการนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจยั และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1.3 เป็ นศูนย์กลางแสดงสารสนเทศ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้ ประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้ องถิ่น ให้ สาธารณชนได้ ตระหนักและเข้ าใจ
1.4 ที่ปรึกษาต้ องเสนอรูปแบบและที่ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยนรู้อย่างน้ อย 3 รูปแบบ เพื่อเป็ นทางเลือกให้
คณะกรรมการบริ หาร สพภ. พิจารณา
2. เป้าหมาย

ได้ รูปแบบการจัดตังศู
้ นย์เรี ยนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่
เหมาะสม 1 รูปแบบ เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาทรัพยากรชีวภาพให้ เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน

3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้
3.1 กรอบแนวคิดโครงการ (Project Conceptual Framework)
3.2 หน้ าที่ของศูนย์การเรี ยนรู้ (Functions)
3.3 รูปแบบศูนย์การเรี ยนรู้ (Learning Centre Model)
3.4 กําหนดที่ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยนรู้ที่เหมาะสม (Location Site)
3.5 แผนการบริหารโครงการและประมาณการงบประมาณของแต่ละกิจกรรม เช่น การศึกษา
ความเป็ นไปได้ การจัดทําแผนแม่บท การก่อสร้ าง และการให้ บริการ
4. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
4.1 จัดทํา TOR เพื่อจ้ างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เพื่อออกแบบแนวคิดโครงการ
4.2 แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ สพภ. เข้ าร่วมงานกับที่ปรึกษา
5. วิธีการดําเนินงาน
สพภ. จัดจ้ างที่ปรึกษา
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6. แผนปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม

พ.ศ. 2551
กย

ตค

พย

พ.ศ. 2552
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

1. กําหนดวัตถุประสงค์และกลุม่
เป้าหมาย
2. จัดทํา TOR เพื่อจ้ างที่ปรึกษา
ออกแบบแนวคิดโครงการ/แต่งตัง้
จนท. ร่วมงาน
3. เริ่ มกระบวนการจัดจ้ างที่ปรึ กษา
4. ลงนามสัญญาจ้ างที่ปรึ กษา
5. ที่ปรึ กษาดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
TOR และสัญญาจ้ าง
7. งบประมาณ

จํานวน 5 ล้ านบาท
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สค

2.3.1 โครงการวิจยั และพัฒนาต่ อยอดภมิู ปัญญาท้ องถิ่น
1. เนือ้ หา
1.1

ทบทวนเอกสารงานศึกษาวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการผลิต การตลาด รวมทัง้ กฎระเบียบและ
มาตรฐาน ในการพัฒนาและสร้ างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
1.2 วิเคราะห์และกําหนดชนิดผลิตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพอย่างน้ อย 3 ผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาและสร้ าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพที่มีอยูใ่ นชุมชน
1.3 ศึกษาแนวทาง/วิธีการ/กระบวนการพัฒนาและสร้ างมูลค่าเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพ
ดังกล่าว ให้ มีคณ
ุ ภาพ รวมทังศึ
้ กษาปั ญหาและอุปสรรคที่พงึ มี
1.4 จัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์
1.5 ศึกษาแนวทางการทําตลาดผลิตภัณฑ์
1.6 ถ่ายทอดวิธีการ/กระบวนการผลิตและสร้ างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานสู่
ชุมชน รวมทังเสนอแนะลู
้
ท่ างการตลาด

2. เป้าหมาย
ปี 2552 ดําเนินการศึกษาในผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่อย่างน้ อย 3 ผลิตภัณฑ์
3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผลงานวิจยั และแนวทาง/วิธีการ/กระบวนการ ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ ไฝ่ จํานวน 1 เรื่ อง
4. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
4.1 จัดทํา TOR เพื่อจ้ างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานวิจยั
4.2 แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ สพภ. เข้ าร่วมงานกับที่ปรึกษา
5. วิธีดาํ เนินงาน
สพภ. จัดจ้ างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานวิจยั
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6. แผนปฏิบตั งิ าน
2551
กิจกรรม

ต.ค พ.ย

2552
ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. จัดทํา TOR เพื่อจ้ างที่ปรึกษาใน
การดําเนินงานวิจยั
2. เริ่มกระบวนการจัดจ้ างที่ปรึกษา
โดยวิธีคดั เลือก
3. ลงนามสัญญาจ้ างที่ปรึกษา
4. ที่ปรึกษาดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
TOR และสัญญาจ้ าง
7. งบประมาณ

จํานวน 3.00 ล้ านบาท
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2.3.2 โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อแก้ ปัญหาธุรกิจจากฐานชีวภาพ
1. เนือ้ หา
1.1 ทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการตลาด รวมทังกฎระเบี
้
ยบ มาตรฐาน และมูลค่า ใน
การพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ ทังในและต่
้
างประเทศ
1.2 ศึกษาห่วงโซ่มลู ค่า (Valued Chain)ในธุรกิจจากฐานชีวภาพที่มีศกั ยภาพ อย่างน้ อย 3 ธุรกิจ
(ชนิด) ตังแต่
้ การผลิตจนถึงผู้บริโภค
1.3 ศึกษาพฤติกรรมและความต้ องการของผู้บริ โภคในกลุ่มธุรกิ จจากฐานชีวภาพที่มีศกั ยภาพ
ดังกล่าว
1.4 วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของธุรกิจรวมถึง
ช่องทางการตลาด ในกลุม่ ธุรกิจจากฐานชีวภาพที่มีศกั ยภาพดังกล่าว
2. เป้าหมาย
ปี 2552 ดําเนินการศึกษาในธุรกิจเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าอย่างน้ อย 3 ชนิด
3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้
ผลงานวิจยั และแนวทาง มาตรการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจจากฐานชีวภาพจํานวน 1
เรื่ อง
4. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
4.1 จัดทํา TOR เพื่อจ้ างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานวิจยั
4.2 แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ สพภ. เข้ าร่วมงานกับที่ปรึกษา
5. วิธีดาํ เนินงาน
สพภ. จัดจ้ างที่ปรึกษาโครงการเพื่อดําเนินงานวิจยั
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6. แผนปฏิบตั งิ าน
2551
กิจกรรม

ต.ค พ.ย

2552
ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. จัดทํา TOR เพื่อจ้ างที่ปรึกษาใน
การดําเนินงานวิจยั
2. เริ่มกระบวนการจัดจ้ างที่ปรึกษา
โดยวิธีคดั เลือก
3. ลงนามสัญญาจ้ างที่ปรึกษา
4. ที่ปรึกษาดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
TOR และสัญญาจ้ าง
7. งบประมาณ

จํานวน 3.00 ล้ านบาท

หน้า 25

3.1.1 โครงการส่ งเสริ มการพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ
1. เนือ้ หา
1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์
1.2 สนับสนุนการฝึ กอบรมวิธีการเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ
1.3 สนับสนุนและประสานแหล่งทุนและตลาดให้ แก่ผ้ รู ่วมโครงการ
1.4 กลุม่ เป้าหมายประกอบด้ วยเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนที่สนใจทัว่ ไป
2. เป้าหมาย
- เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์อย่างน้ อย 3 ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 ปี 2552 ส่งเสริมการเลี ้ยงไก่ฟ้า
เกษตรกร จํานวน 10 ราย
2.2 ปี 2553 ส่งเสริมการเลี ้ยงชะมดเช็ด เกษตรกร จํานวน 10 ราย
2.3 ปี 2554 ส่งเสริมการเลี ้ยงกวางป่ า เกษตรกร จํานวน 10 ราย

3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้
3.1 ผู้เข้ าร่วมโครงการได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่า
3.2 พัฒนาอาชีพและสร้ างรายได้ ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ
4. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
4.1 จัดทําโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
4.2 จัดทํา MOU ร่วมกับหน่วยงานและเกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการ
4.3 คัดเลือกผู้ร่วมโครงการและสนับสนุนจัดฝึ กอบรมให้ แก่ผ้ รู ่วมโครงการให้ มีทกั ษะในการเลี ้ยงสัตว์
ป่ าเชิงพาณิชย์
4.4 สนับสนุนให้ มีการจัดทําแผนธุรกิจและประสานแหล่งทุนและตลาดให้ แก่ผ้ รู ่วมโครงการ
4.5 ติดตามและประเมินผล
5. วิธีการดําเนินงาน
- สพภ. ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
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6. แผนปฏิบตั กิ าร
กิจกรรม

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.จัดทําโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
2. จัดทํา MOU กับ
หน่วยงานและ
เกษตรกรที่ร่วม
โครงการ
3. คัดเลือกและ
สนับสนุนจัดฝึ กอบรม
ให้ แก่ผ้ รู ่วมโครงการ
4. สนับสนุนให้ มีการ
จัดทําแผนธุรกิจและ
ประสานแหล่งทุนและ
ตลาดให้ แก่ผ้ รู ่วม
โครงการ
5. ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน
6. ติดตามและ
ประเมินผล

7. งบประมาณ

จํานวน 3.000 ล้ านบาท
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3.1.2 โครงการแก้ ไขปั ญหารายธุรกิจ
1. เนือ้ หา
1.1 จัดทําข้ อมูลเกียวกับธุรกิจที่มีศกั ยภาพทางธุรกิจแต่มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลในการหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาธุรกิจ
1.2 ประชุมสัมมนาเพื่อสํารวจและรับทราบความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1.3 ตรวจสอบปั ญหาและข้ อเสนอแนะในส่วนที่ สพภ. จะสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
1.4 จัดทําแนวทางและมาตรการแก้ ไขปั ญหาธุรกิจ
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
1.6 กลุม่ เป้าหมายได้ แก่ เกษตกรและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพประเภทต่างๆ
2. เป้าหมาย
- ธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพที่ประสบปั ญหาและอุปสรรคได้ รับการแก้ ไขอย่างน้ อย 3 ธุรกิจ (ธุรกิจ
ปลาสวยงาม ธุรกิจสปา และการเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ ฯลฯ)
3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้
- เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจได้ รับการแก้ ไขปั ญหาธุรกิจ
4. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
4.1 กําหนดวัตถุประสงค์และกลุม่ เป้าหมายในรายธุรกิจ
4.2 จัดทําข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจทรัพยากรชีวภาพที่มีศกั ยภาพแต่มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
4.3 จัดประชุมสัมมนาเพื่อสํารวจและรับทราบความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ
ประเภทต่างๆ
4.4 ตรวจสอบปั ญหาและข้ อเสนอแนะในส่วนที่ สพภ. จะสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
4.5 จัดทําแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการแก้ ไขปั ญหาธุรกิจ
4.6 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
5. วิธีการดําเนินงาน
- สพภ. ดําเนินการเอง
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6. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.กําหนดวัตถุประสงค์
และกลุม่ เป้าหมาย
2.จัดทําข้ อมูลธุรกิจที่มี
ศักยภาพ
3.จัดประชุมสัมมนา
เพื่อสํารวจและ
รับทราบความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการ
4.ตรวจสอบปั ญหา
และข้ อเสนอแนะ
5.จัดทําแนวทางและ
มาตรการแก้ ไขปั ญหา
6.ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อแก้ ไขปั ญหาและ
อุปสรรค

7. งบประมาณ

จํานวน 2.000 ล้ านบาท
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3.2.1 โครงการจัดตัง้ ศนย์
ู ให้ คาํ ปรึกษาทางธุรกิจ
1. เนือ้ หา
1.1 กลุม่ เป้าหมายประกอบด้ วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพทังที
้ ่ประกอบ
ธุรกิจอยูเ่ ดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ ตลอดจนนิสติ นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ
1.2 ในระยะเริ่มแรกการจัดตังศู
้ นย์ให้ คําปรึกษาด้ านธุรกิจจะอยูใ่ นลักษณะของ Virtual Office และ
อาจพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นศุนย์ให้ คําปรึกษาธุรกิจเต็มรูปแบบต่อไป
1.3 เป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การข้ อมูลและแก้ ไขปั ญหาทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ
ตลอดจนให้ คาํ ปรึกษาแนะนําด้ านการผลิต การตลาด การบริ หารจัดการ และด้ านกฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ พร้ อมทังให้
้ คําแนะนําด้ านการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และให้
คําแนะนําในเรื่ องการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
2. เป้าหมาย
- ได้ ศนู ย์ให้ คาํ ปรึกษาด้ านธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ จํานวน 1 ศูนย์
3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้ รับ
- ศูนย์ให้ คําปรึกษาด้ านธุรกิจ (Business Solution Center) ที่ให้ บริ การแก้ ไขปั ญหาเชิงธุรกิจ
เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ ให้ คําแนะนําแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการสืบค้ นข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ ให้ บริการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิ และแนะนําเรื่ องการ
แบ่งปั นผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 กําหนดวัตถุประสงค์และกลุม่ เป้าหมายของการจัดตังศู
้ นย์ให้ คําปรึกษาด้ านธุรกิจ เพื่อช่วย
ส่งเสริมและแก้ ไขปั ญหาการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ โดยระยะเริ่มแรกจัดทําใน
ลักษณะของ Virtual Office
4.2 จัดทํา Web Page และฐานข้ อมูลธุรกิจ เช่น การบริหาร การจัดการ การตลาด การขนส่ง
และกฎหมาย รวมตลอดทังข้
้ อมูลธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพประเภทต่างๆ
4.3 รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒใิ นแต่ละธุรกิจเป้าหมายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
4.4 สร้ างเครื อข่ายระหว่าง สพภ. ผู้ประกอบธุรกิจและเกษตรกรในชุมชน
4.5 ประชาสัมพันธ์ศนู ย์ฯ ผ่านสือ่ ต่างๆ
4.6 ให้ คําปรึกษาแนะนําและแก้ ไขปั ญหาทางธุรกิจ
4.7 ศึกษาแนวทางการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผลักดันของ สพภ.
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4.8 บริ การให้ คําปรึกษาด้ านการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
4.9 บริการจัดทําโครงการเสนอขอแหล่งทุนจาก ธพว. ธกส. ฯลฯ
5. วิธีดาํ เนินงาน
- สพภ. ดําเนินการเองบางส่วนและจ้ างดําเนินการบางส่วน
6. แผนปฏิบตั กิ าร
กิจกรรม

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.กําหนดวัตถุประสงค์
และกลุม่ เป้าหมาย
2.จัดทํา Web page
และฐานข้ อมูล
3.รวบรวมรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.สร้ างเครื อข่าย
5.ทําประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านสื่อต่างๆ
6.ให้ บริการคําปรึกษา
แนะนําด้ านธุรกิจ
7.ศึกษาแนวทางการ
ออกหนังสือรับรอง
8.บริ การให้ คําปรึกษา
แนะนําการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
9.บริ การจัดทํา
โครงการเสนอขอ
แหล่งทุน

7. งบประมาณ

จํานวน 2.000 ล้ านบาท
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3.3.1 โครงการจัดทํามาตรการคุ้มครองสิทธิการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรชีวภาพ
(กิจกรรม : ศึกษามาตรการจงใจในการลงทุ
นและพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ)
ู
1. เนือ้ หา
1.1 ทบทวนเอกสารงานศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต การตลาด รวมทังกฎ
้ ระเบียบ และ
มาตรฐานในการพัฒนาและสร้ างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์
1.2 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ มาตรการจูงใจการลงทุนด้ านต่างๆ เช่น มาตรการด้ าน
ภาษี มาตรการกําหนดเขตการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์พิเศษ ฯลฯ ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ
1.3 เสนอแนะแนวทางและมาตรการจูงใจการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ
2. เป้าหมาย
- จํานวน 1 เรื่ อง คือ ธุรกิจการเลี ้ยงปลาสวยงาม
3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้ รับ
- ข้ อเสนอแนวทางและมาตรการจูงใจในการลงทุนในธุรกิจเกียวกับทรัพยากรชีวภาพ
4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการศึกษาและการจัดทํามาตรการจูงใจเพื่อการลงทุนใน
ทรัพยากรชีวภาพ
4.2 จัดทํา TOR เพื่อจ้ างที่ปรึกษา
4.3 แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ สพภ. เข้ าร่วมงานกับที่ปรึกษา
4.4 ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจ้ าง
5. วิธีดาํ เนินงาน
- สพภ. จัดจ้ างที่ปรึกษา
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6. แผนปฏิบตั กิ าร
กิจกรรม

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.กําหนดวัตถุประสงค์
และกลุม่ เป้าหมาย
2. จัดทํา TOR และ
แต่งตัง้ จนท.ร่วมงาน
3. เริ่ มกระบวนการจ้ าง
ที่ปรึกษา
4. ลงนามสัญญาจ้ าง
ที่ปรึกษา
5. ที่ปรึกษาดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตาม TOR
และสัญญาจ้ าง

7. งบประมาณ

จํานวน 3.000 ล้ านบาท
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4.1.1 โครงการสร้ างเครือข่ ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ อมลความหลากหลายทางชี
วภาพ
ู
และภมิู ปัญญาท้ องถิ่น
1. เนือ้ หา
1.1. เครื อข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1.2. สร้ างฐานข้ อมูลเบื ้องต้ นสําหรับจดแจ้ งข้ อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่นจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
1.3. กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้ วย เยาวชน นักเรี ยน/นักศึกษา
1.4. จัดทํา Biodiversity Community Website
1.5. ประชาสัมพันธ์ Website ระดมสมาชิก
1.6. เปิ ดตัวเครื อข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ บนั ทึกข้ อมูลทรัพยากร ค้ นหาผู้ร้ ูในชุมชน แลกเปลี่ยน
ความรู้ผา่ น Web
2. เป้าหมาย
จังหวัด

มีเครื อข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 35ชุมชนใน 25

3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้ รับ
3.1. Biodiversity Community Website 1 ระบบ
3.2. เครื อข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 35ชุมชนใน 25 จังหวัด
3.3. มีการแลกเปลีย่ นข้ อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่นในระดับท้ องถิ่น
4. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
4.1. กําหนดกิจกรรมพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมของกลุม่ เป้าหมายให้ ร่วมเป็ นสมาชิกเครื อข่าย
4.2. จัดทํา TOR โครงการ
4.3. ลงนามร่วมมือกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ
4.4. ร่วมกิจกรรมประจําปี ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้ อม และเครื อข่าย
5. วิธีการดําเนินงาน
จ้ างบริ ษัทเอกชนดําเนินการ
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6. แผนปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มืค. เมย พค. มิย. กค. สค.

1. กําหนดวัตถุประสงค์และ
กลุม่ เป้าหมาย
2. จัด ทํ า TOR
จัดจ้ า งที่
ปรึกษา
3. กระบวนการจัดจ้ างที่
ปรึกษา
4. ลงนามจ้ างที่ปรึกษา
5. ที่ปรึกษาดําเนินโครงการ
5.1 ประชาสัมพันธ์ และ
กิจกรรม
5.2 จัดทํา Website
5.3 กิ จกรรมสนั บ สนุ น
Website
7. งบประมาณ จํานวน 7 ล้ านบาท
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4.2.1 โครงการมหกรรมเจ้ าของความร้ ู พบผ้ ูผลิต
1. เนือ้ หา
1.1 กลุม่ เป้าหมายประกอบด้ วย ชุมชนเป้าหมาย 35 ชุมชน นักธุรกิจ นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชน
ทัว่ ไป และนักวิชาการที่ทําการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับธุรกิจด้ านทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1.2 รูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็ น 4 รูปแบบ คือ
1) การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
2) การจัดนิทรรศการ ความรู้ ด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และนิทรรศการ
ผลงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3) การออกร้ านแสดงผลงานที่สําคัญ และดีเด่นของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจ
ชุมชน ภาคบริ การ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ชุมชนเป้าหมายปี 2552 จํานวน 35 ชุมชน
4) การให้ ความรู้การพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพรายธุรกิจแก่ผ้ ผู ลิต/ผู้ประกอบการ
2. เป้าหมาย
2.1 ระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2552
2.2 สถานที่การจัดงาน กทม.
2.3 ผู้เข้ าร่วมงานมหกรรม ประมาณ 1,000 คน
3. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
3.1 มีเวทีให้ เจ้ าของความรู้และผู้ผลิตจากฐานชีวภาพได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน
3.2 เกิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และชุม ชนในการพัฒ นาธุ รกิ จ จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืน และมัน่ คงของภาคธุรกิจของท้ องถิ่นและชุมชน
3.3 ประชาชนทั่ว ไปรั บ รู้ รั บ ทราบ การพัฒ นาธุ ร กิ จ จากฐานทรั พ ยากรชี ว ภาพ ซึ่ง เป็ นทุน ทาง
ธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ
4. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 จัดทํา TOR เพื่อจ้ างบริ ษัทที่ที่มีประสบการณ์ในการจัดงานมหกรรมระดับชาติ
4.2 แต่งตังคณะทํ
้
างานในการติดตาม และกํากับการดําเนินงาน
4.3 ดําเนินงานจัดจ้ างที่ปรึกษา
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5. วิธีดาํ เนินการ
- สพภ. จัดจ้ างที่ปรึ กษาที่มีประสบการณ์ การจัดงานมหกรรมระดับชาติในการดําเนินโครงการ
“มหกรรมธุรกิจเจ้ าของความรู้พบผู้ผลิต“
6. แผนปฏิบตั กิ าร
กิจกรรม

พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
กย. ตค พย ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. จัดทํา TOR เพื่อจ้ างที่ปรึกษา
2. เริ่มกระบวนการจัดจ้ างที่ปรึกษา
โดยวิธีการคัดเลือก
3. ลงนามในสัญญาจ้ าง
4. ที่ปรึกษาดําเนินการให้ เป็ นไป
ตาม TOR และสัญญาจ้ าง
5. ตังคณะทํ
้
างานกํากับและ
ติดตามผล
7. งบประมาณ

จํานวน 10.00 ล้ านบาท
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5.1.1 โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัตขิ อง สพภ.
1. เนือ้ หา
1.1. พัฒนาระบบระบบสํานักงานอัตโนมัติ ประกอบด้ วย ระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน ระบบจัดการ
เอกสาร-สารบรรณ ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล ระบบบริ หารทรัพยากรองค์กร และระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ในห้ องประชุม ให้ สามารถติดตัง้ ทดสอบ ปฏิบตั ิ และเจ้ าหน้ าที่ของ สพภ.
ได้ รับการฝึ กอบรมสามารถใช้ งานได้ เต็มรูปแบบ
1.2. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ เหมาะสมกับผู้ใช้ งานในแต่ละระดับของเจ้ าหน้ าที่ สพภ. จํานวน
ไม่เกิน 50 คน
1.3. ใช้ Software ระบบต่าง ๆ ที่ สพภ. มีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
1.4. เคลื่อนย้ ายและติดตังทรั
้ พย์สนิ และระบบที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั จากทําเนียบรัฐบาล และอาคารกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ชัน้ 9 ไปยังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้ งวัฒนะ
2. เป้าหมาย
ได้ ระบบสํานักงานอัตโนมัตเิ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการสํานักงานฯ 1 ระบบ
3. ผลผลิตที่คาดว่ าจะได้
3.1 สพภ. มีระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน ประกอบด้ วย ระบบ Web Site/Email ระบบ Servers
ระบบ Clients/Facilities ระบบ Networking ระบบ Backup/Recovery และระบบ Security
3.2 สพภ. มีระบบบริหารเอกสารสํานักงาน ประกอบด้ วย ระบบงานสารบรรณ ระบบงาน
จัดเก็บเอกสาร ระบบหนังสือเวียน ระบบงาน Intranet ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบจอง
ห้ องประชุม
3.3 สพภ. มีระบบบริหารทรัพยากรองค์ กร ประกอบด้ วย ระบบบริหารงบประมาณ ระบบ
สินทรัพย์ถาวร (พัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์) ระบบจัดซื ้อ/จัดจ้ าง ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบริหาร
เงินสด ระบบบริ หารวัสดุคงคลัง
3.4 สพภ. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้ วย ระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ระบบประวัตบิ คุ ลากร ระบบบุคลากรสัมพันธ์ ระบบฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร ระบบบริ หาร
ค่าจ้ างและสวัสดิการ
3.5 สพภ. มีระบบโสตทัศนปกรณ์
ในห้ องประชุมของสํานักงานครบถ้ วนทุกห้ อง
ู
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4. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
4.1 จัดทํา TOR เพื่อจ้ างที่ปรึกษาทําหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
4.1.1 สํารวจสถานภาพอุปกรณ์/ Hardware/ Software/ ลิขสิทธิ/ ในส่วนที่ตดิ ตังและเก็
้
บ
รักษาอยูท่ ี่ทําเนียบรัฐบาล รวมทังระบบที
้
่ สพภ. ใช้ งานอยูใ่ นปั จจุบนั จัดทํา
รายละเอียดและหมายเลขทรัพย์สนิ และประเมินมูลค่าปั จจุบนั ของแต่ละรายการ
4.1.2 สํารวจสถานที่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์/ Hardware ระบบสํานักงานอัตโนมัติ และระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ของ สพภ. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้ งวัฒนะ รวมทัง้
สํารวจความต้ องการจากผู้บริหาร สพภ.
4.1.3 ปรับปรุง TOR จากแนวทางการจัดทําระบบสํานักงานอัตโนมัตสิ าํ หรับ สพภ. ที่
สป.ทส. ได้ สง่ มอบให้ สพภ. ไว้ แล้ ว และประมาณการงบประมาณสําหรับจัดหาและ
พัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัตติ าม TOR ที่ได้ ปรับปรุงแล้ ว
4.1.4 จัดเตรี ยมเอกสารแข่งขันราคา ร่วมในคณะกรรมการจัดหาพัสดุของ สพภ. และ
ควบคุมงานโครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัตขิ อง สพภ. ให้ เป็ นไปตาม TOR
และสัญญาจ้ าง
4.1.5 ให้ ข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และร่วมแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากการพัฒนา
ระบบสํานักงานอัตโนมัตขิ อง สพภ.
5. วิธีการดําเนินงาน
5.1 จัดจ้ างที่ปรึกษาโดยวิธีคดั เลือก
5.2 จัดจ้ างพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัตขิ อง สพภ. โดยวิธีแข่งขันราคา ตามระเบียบคณะ
กรรมการบริ หารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2550
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6. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

พ.ศ. 2551
ก.ย.

พ.ศ. 2552

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1. จัดทําTORจ้ างที่ปรึ กษาออกแบบ
และควบคุมงานและเริ่ มกระบวนการ
จัดจ้ างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือก
2. ลงนามสัญญาจ้ างที่ปรึ กษา
3. ได้ TOR การออกแบบระบบ
สํานักงานอัตโนมัติของ สพภ.
4. เริ่ มกระบวนการจัดจ้ างบริ ษัทเพื่อ
พัฒ นาระบบสํา นัก งานอัต โนมัติข อง
สพภ. โดยวิธี แข่ง ขัน ราคา (ประกาศ
ขายแบบ ยื ่น ซอง/เปิ ดซองเทคนิค /
ราคา จนถึงวันลงนามสัญญาจ้ าง)
5. พัฒนาระบบโดยบริ ษัทที่ชนะการ
แข่งขันและควบคุมงานโดยที่ปรึ กษา
7. งบประมาณ 20.000 ล้ านบาท
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