แผนการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)(สพภ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

LOGO
ธันวาคม ๒๕๕๗

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO
สานักงานฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 161.1041 ล้านบาท
ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 1 โครงการ ดังนี้
ผลผลิต พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (131.1041 ล้านบาท)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนแข้มแข็ง
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจชีวภาพ
กิจกรรมที่ 3 จัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วม
กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนนโยบาย
กิจกรรมที่ 6 บริหารองค์กร
รายจ่ายประจ่าขั้นต่า 37.9348 ลบ.
ภารกิจพื้นฐาน 10.8293 ลบ.
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เช่ า บริ ก ารเครื อ ข่ า ย/บ่ า รุ ง รั ก ษาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสาร/วั ส ดุ
คอมพิวเตอร์
โครงการ แม่บทจัดทาระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสาหรับการพัฒนา
และแข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (30.00 ล้านบาท)
ส่านักงาน ได้จัดท่าแผนปฏิบัติง านและแผนการใช้จ่ายเงินประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เสนอ
คณะกรรมการบริ หาร สพภ. พิจ ารณา ในคราวประชุมครั้งที 8/2557 เมือวันที 20 สิ งหาคม 2557 ซึงที
ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการกรอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และมอบหมาย กรรมการ ท่านสมัย เจียมจินดารัตน์ ท่านสุวรรณี ส่าโรงวัฒนา และทีปรึกษา สุชาดา ชยัมภร
ร่วมกับส่านักงาน พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทีประชุม น่าเสนออีกครั้ง
ในการประชุมครั้งที 10/2557 เมือวันที 25 กันยายน 2557 ทีประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่าเนินการใน 5 ยุทธศาสตร์ 8 แผนงาน 1 โครงการ และ
อ่านวยการ งบประมาณทั้งสิ้น 172,764,920 บาท ดังนี้
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ยุทธศาสตร์
(แผนงาน/โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงานที 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานที 2
แผนงานที 3
แผนงานที 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนงานที 5
โครงการที 1
ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนงานที 6
แผนงานที 7
ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงานที 8
รวมยุทธศาสตร์

งบ BEDO
(บาท)
6,506,550
6,506,550
23,825,200
9,120,000
13,205,200
1,500,000
35,955,000
13,955,000
22,000,000
37,352,200
11,352,200
26,000,000
16,126,000
16,126,000
119,764,920

งบ SMB
(บาท)
854,800
854,800
1,420,000
1,420,000
255,000
255,000
1,600,000
1,600,000
4,129,800

งบ วช.
(บาท)
5,650,000
5,650,000
5,650,000

รวมทั้งสิ้น
(บาท)
6,506,550
6,506,550
30,330,000
14,770,000
14,060,000
1,500,000
37,375,000
15,375,000
22,000,000
37,607,200
11,607,200
26,000,000
17,726,000
17,726,000
129,544,720

อานวยการ

53,000,000

-

-

53,000,000

รวมทั้งสิ้น

172,764,920

4,129,800

5,650,000

182,544,720

แผนงานที 1
แผนงานที 2
แผนงานที 3
แผนงานที 4
แผนงานที 5
แผนงานที 6
แผนงานที 7
แผนงานที 8
โครงการที 1

ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานชีวภาพ
(Biodiversity Excellent Center)
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ (Bio-Business Center)
ส่งเสริมการตลาด
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและแก้ไขข้อขัดข้องด้านกฎหมาย
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
สือสารองค์กร
ขับเคลือนเชิงกลยุทธ์
แม่บทจัดท่าระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมทีทรงคุณค่าส่าหรับการพัฒนา
และแข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

3

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (1 แผนงาน)
รวมงบประมาณ
BEDO : 6,506,520 บาท
เป้าหมายยุทธศาสตร์: ชุมชนมีความรู้ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ มีรายได้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศแต่ละแห่งต้องมีเป้าหมายและกระบวนการที่ชัดเจน
แผนงานที่ 1: ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานชีวภาพ(Biodiversity Excellent Center)
(1) กิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
(2) กิจกรรมศูนย์พัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถินของชุมชนอย่างยังยืน
กลวิธี (TACTIC)
สถานะ (STATUS)
เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ใช้ 1. มีศูนย์ความเป็นเลิศฯ แล้ว 5 แห่ง คือ ม.
ให้ศูนย์ความเป็นเลิศทุกแห่งร่วมพัฒนา
องค์ความรู้ทางวิชาการ
มหาสารคาม, ม.นเรศวร, มทร. ธัญบุรี, ม.
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี
ทักษิณ, ม. เกษตรเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
ของสถาบันการศึกษาใน 2. มีชุมชนทีส่านักงานให้การสนับสนุนส่งเสริม
- สนับสนุนโครงการของชุมชน 10 ชุมชน
การสนับสนุนการ
การใช้ประโยชน์ควบคู่การอนุรักษ์ จ่านวน 20
ดาเนินงานของชุมชน
แห่ง
3. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนทีส่านักงานเข้าไปสนับสนุน - ชุมชนทีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
และมีศักยภาพในการพัฒนา จ่านวน 100
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ่านวน 10
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
- วิสาหกิจชุมชนได้ยืนขอการรับรอง
มาตรฐานแหล่งวัตถุดิบทีมีคุณภาพ 3
แห่งคือชุมชน ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.
นครสวรรค์ ชุมชน ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.
พิษณุโลก ชุมชน ต.นิคมค่าสร้อย อ.นิคม
ค่าสร้อย จ.มุกดาหาร
- ผลิตภัณฑ์ของชุมชนทีพัฒนาในปี 2557
จ่านวน 10 แห่ง มีรายได้เพิมขึ้นเฉลียไม่
ต่ากว่าร้อยละ 10
1. ศูนย์เรียนรู้ฯ มีความพร้อมในการให้บริการ 3 - สนับสนุนการด่าเนินงาน/กิจกรรมตาม
แห่ง
แผนของศูนย์ฯ จ่านวน 3 ศูนย์ (เดิมปี
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ (เดิมปี 56) แล้วเสร็จ 3
56)
ศูนย์ คือ
- มีผู้เข้าเยียมชมศูนย์ฯ ไม่น้อยกว่า 1,500
(1) ชุมชน ต.น้่าเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน:
คน/ปี ทั้ง 3 แห่งรวมกัน
(จุดเด่น) ด้านการผลิตสารสกัดชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (เวชส่าอาง)
(2) ชุมชน ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร:
(จุดเด่น) ด้านภูมิปัญญาท้องถินผ้าฝ้าย
ทอมือย้อมคราม
(3) ชุมชน ต.ระบ่า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี: มี
โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ประกอบ
สามารถให้บริการแก่ผู้เข้าเยียมชมได้

รวม BEDO : 6,506,520 บาท
BEDO : 3,610,000 บาท
BEDO : 2,896,520 บาท

กลุ่มแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (กศช.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานที่ 1: ศูนย์ความเป็นเลิศฯ
กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
ในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร
ชีวภาพ

งบประมาณ/แหล่ง
วิธีดาเนินการ
3,610,000 / BEDO ดาเนินการเอง

แผนงานที่ 1: ศูนย์ความเป็นเลิศฯ
กิจกรรมหลักที่ 2 : ศูนย์พัฒนาการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร
ชีวภาพและ
ภูมิปัญญา
ท้องถินของ
ชุมชนอย่าง
ยังยืน

2,896,520 / BEDO ดาเนินการเอง
1) ศูนย์เรียนรู้ฯ (เดิมปี 56) 3 แห่ง
- พัฒนาองค์ประกอบข้อมูลศูนย์
เรียนรู้ฯ อย่างเป็นระบบ (การ
ออกแบบ จัดท่าสือประชาสัมพันธ์
อาทิ Website วีดีทัศน์ หนังสือ
เอกสารเผยแพร่ บอร์ดนิทรรศการ
สือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จัดท่า
หลักสูตรของศูนย์,แบบประเมินผล
ของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฯ)
- สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ โดยการ
สนับสนุนเงินด่าเนินโครงการ ตาม
แผนงานของศูนย์ฯให้กับชุมชน อาทิ
การบริหารจัดการศูนย์ฯ, กิจกรรม

ความเสี่ยง (RISKS)

1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทาง - ต้องใช้เวลาในการสร้างความรู้
ในการด่าเนินงาน
ความเข้าใจกับชุมชนทีถูก
2. สนับสนุนโครงการของชุมชน
คัดเลือกในเรืองการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากร
3. อบรมถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ นการ ชีวภาพควบคู่กับการอนุรักษ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน
อย่างยังยืน
4. พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรตามมาตรฐาน - ต้องเพิมศักยภาพในการผลิต
GAP/Organic 3 ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือตอบสนอง
5. ก่ากับ ติดตามการด่าเนินงาน
ความต้องการของตลาดทั้งใน
เรืองของปริมาณและคุณภาพ
- ทีปรึกษาสถาบันการศึกษาใช้
เวลานานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

- ชุมชนยังไม่มีประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพชุมชน
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กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)

2. ศูนย์เรียนรู้ฯ (เดิมปี 57) 2 แห่ง มีแผน
ด่าเนินงานศูนย์ฯ ในระยะ 4 ปี (ทีได้
ด่าเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคี
เครือข่ายในพื้นที) ประกอบด้วย
(1) ชุมชน ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก:
(จุดเด่น) ด้านผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพและ
ความงามและบริการสปานวดไทย
(2) ชุมชน ต.ส่าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์:
(จุดเด่น) ด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจาก
พืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ์บ่ารุงร่างกาย
แหล่งวัตถุดิบสมุนไพร (GAP) ส่าหรับ
ผลิตภัณฑ์สปา

- จัดตั้งศูนย์ฯ (เดิมปี 57) 2 แห่ง ให้แล้ว
เสร็จ และน่าแผนด่าเนินงานศูนย์ฯ (ที
จัดท่าในปี 57) สู่การปฏิบัติ และ
สนับสนุนการด่าเนินกิจกรรมตามแผน
- มีผู้เข้าเยียมชมศูนย์ฯไม่น้อยกว่า 700
คน/ปี

- มีแผนด่าเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ฯ 1
ศูนย์ ชุมชน ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.
เชียงใหม่ (จุดเด่น): เป็นแหล่งวัตถุดิบ
สมุนไพรมาตรฐาน organic ส่าหรับ
ผลิตภัณฑ์สปา และมีผลิตภัณฑ์
เครืองดืมเพือสุขภาพ สามารถต่อยอด
ส่งต่อกลางน้่าสปาล้านนาได้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ/แหล่ง

วิธีดาเนินการ
การใช้ประโยชน์ , กิจกรรมการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพ ฯลฯ /
ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคี
เกียวกับการสนับสนุนการด่าเนินงาน
ให้กับชุมชน และติดตามผลการ
ด่าเนินงาน การต่อยอด บูรณาการ
ร่วมกัน / ประเมินผลการด่าเนินงาน
และสรุปจ่านวนผู้เข้าชมศูนย์
2) ศูนย์เรียนรู้ฯ(เดิมปี 57) 2 แห่ง
- ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคี/ศึกษา
ดูงานแลกเปลียนประสบการณ์กับ
เครือข่ายภายนอก/สนับสนุน งปม.
ให้กับกิจกรรมของศูนย์/อบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหาร
จัดการศูนย์/เปิดศูนย์ฯ/ประเมินผล
การด่าเนินงาน/บริหาร ก่ากับ
ติดตามการด่าเนินงาน

จ้างที่ปรึกษา
- ส่ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
- จั ด เวที ชุ ม ชนชี้ แ จงแนวทางการ
จัดท่าแผนศูนย์เรียนรู้
- จัดเวทีจัดท่าร่างแผนศูนย์การเรียนรู้
- จั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
จัดท่าแผนฯ
- จัดท่ ารายงานการศึ กษา และจั ดท่ า
แผนฯ

ความเสี่ยง (RISKS)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ (3 แผนงาน)
รวมงบประมาณ
BEDO : 23,825,200 บาท / SME : 854,800 บาท
เป้าหมายยุทธศาสตร์: สร้างเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพระดับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ศึกษาพัฒนาต่อยอด ใช้กลวิธีการตลาดให้สินค้าและบริการขายได้และมีรายได้
แผนงานที่ 2: ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ (Bio-Business Center)
แผนงานที่ 3: ส่งเสริมการตลาด
แผนงานที่ 4: จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและแก้ไขข้อขัดข้องด้านกฎหมาย

BEDO: 9,120,000 บาท กลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ (กพธ.) และกลุ่มแผนงานกลยุทธ์การตลาด (กกต.)
BEDO: 13,205,200 บาท กลุม่ แผนงานพัฒนาธุรกิจ (กพธ.) และกลุ่มแผนงานกลยุทธ์การตลาด (กกต.)
SMB:
854,800 บาท
BEDO: 1,500,000 บาท กลุม่ แผนงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพ (กทท.) และ
กลุ่มแผนงานพัฒนากฎหมายธุรกิจชีวภาพ (กกธ.)

กลวิธี (TACTIC)
สถานะ (STATUS)
เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ/แหล่ง
วิธีดาเนินการ
ความเสี่ยง (RISKS)
1. ศูนย์พัฒนาและ
แผนงานที่ 2: ศูนย์พัฒนาและ
9,120,000 /BEDO
ส่งเสริมธุรกิจจากฐาน
ส่งเสริมธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ (Bio
ชีวภาพ (Bio
Business Center) 1. ส่งเสริมธุรกิจ
Business Center)
- ส่งเสริมธุรกิจ
กิจกรรม สร้างต้นแบบ Best Practice ธุรกิจสปาฯ - บริการธุรกิจสปาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน ด้านส่งเสริมธุรกิจ
- ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ - มีพัฒนาต้นแบบ Best Practice ธุรกิจสปาโดย
1 แห่ง ในพื้นที จ.เชียงรายหรือเชียงใหม่ กิจกรรมหลักที่ 1: ส่งเสริมธุรกิจสปา 1,000,000/BEDO จ้างทาของ
- เป็นรูปแบบบริการสปาทีมี
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิน/มีต้นแบบและการ
โดยใช้ภูมิปัญญา
- สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และการ
ลักษณะเฉพาะทีต้องสร้างความ
การจับคู่
ด่าเนินการตามต้นแบบ
ท้องถิน
บริการธุรกิจสปาโดยใช้ภูมิปัญญา
เข้าใจและกระตุ้นความต้องการ
ท้องถินในพื้นทีทดลอง 1 แห่งในพื้นที ในการด่าเนินธุรกิจ
จ. เชียงรายหรือเชียงใหม่
ดาเนินการเอง
- ติดต่อประสานงาน ประชุมหารือกับ
ผู้ประกอบการสนใจด่าเนินธุรกิจ/
ก่ากับติดตามการด่าเนินงาน
กิจกรรม สร้ างต้น แบบ Best Practice การ - แหล่งท่องเทียวเชิงสัตว์ป่าต้นแบบ 2 แห่ง กิจกรรมหลักที่ 2: ส่งเสริมธุรกิจการ
ท่องเทียวเชิงสัตว์ป่า
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.
ท่องเทียวเชิงสัตว์
- ด่าเนินการคัดเลือกแหล่งท่องเทียวทีมีศักยภาพ ประจวบคีรีขันธ์ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ป่า
ด้านการท่องเทียวเชิงสัตว์ป่าทีมีศักยภาพ
บึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์
- จัดท่าแผนบริหารจัดการพื้นทีท่องเทียวเชิงสัตว์ป่า
ณ อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
- พัฒนาด้านการให้บริการและประชาสัมพันธ์การ
ท่ อ งเที ยวเชิ ง สั ต ว์ ป่ า เพื อพั ฒ นาสู่
Best
Practice
โดยได้ ด่ า เนิ น การฝึ ก อบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที ยวเชิ ง สั ต ว์ ป่ า
อุทยานแห่ งชาติกุย บุ รีแก่ผู้ ทีเกียวข้อง และจัด
กิจกรรมสือมวลชนสัญจรเพือประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทียวเชิงสัตว์ป่าในพื้นทีอุทยานแห่งชาติกุย
บุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

920,000/BEDO

จ้างทาของ
- การสร้างความเข้าใจเกียวกับ
- จัดท่าสือการเรียนรู้ด้านความ
การให้บริการท่องเทียวเชิงสัตว์
หลากหลายทางชีวภาพกับการ
ป่าและความพร้อมของชุมชน
ท่องเทียวเชิงสัตว์ป่า ณ อุทยาน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามแนว
แห่งชาติกุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
ทางการบริหารจัดการทีพื้นที
จ้างที่ปรึกษา
ด่าเนินการ
- จัดท่าแผนบริหารจัดการเพือพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เป็น
แหล่งท่องเทียวเชิงสัตว์ป่า
ดาเนินการเอง
- ประชุมหารือ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
และน่าแผนบริหารจัดการท่องเทียวสัตว์
ป่าไปสู่ด่าเนินงาน/ อบรมพัฒนา
บุคลากรในท้องถินเพือด่าเนินการธุรกิจ
ท่องเทียวเชิงสัตว์ป่าตามหลักการปฏิบัติ
ทีดี/ ก่ากับติดตามการด่าเนินงาน
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กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรม ทดสอบประเมิน Best Practice
- มีแหล่งเรียนรู้ทีมีการจัดการฟาร์มทีดีและ กิจกรรมหลักที่ 3: ส่งเสริมธุรกิจการ
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกวาง ปี 2552- 2556
เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกวางที
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
- รวมกลุ่มและเสริมความพร้อมด้านวิชาการ ได้แก่ ก่าหนดขึ้น
และผลิตภัณฑ์
การสัมมนา ฝึกอบรมในธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์
จากสัตว์ป่า
ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ได้แก่ กวาง ชะมด
นกสวยงาม ไก่ฟ้า เป็นต้น
- พัฒนามารฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าทีอนุญาต
ให้เพาะเลี้ยงได้ ได้แก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงกวาง
ปี 2557
- ได้ด่าเนินการติดตามการน่าร่างมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกวางไปใช้กับฟาร์มต้นแบบรวม 5
ฟาร์ม และด่าเนินการพัฒนาร่างมาตรฐานฟาร์ม
สุขลักษณะในฟาร์มเพาะเลี้ยงชะมด

2. ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ
กิจกรรม ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจระดับพาณิชย์
- จับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนทีได้รับตรา
ในปี 2557 ได้ส่ งเสริมให้ เกิดการจับคู่ธุรกิจ ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ทีได้รับการยก
ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนกับ ผู้ ประกอบการในการสั งผลิ ต ระดับ/มีศักยภาพ 6 ผลิตภัณฑ์
ตามใบสังซื้อสินค้า ได้แก่
- ชาสมุนไพร: วิสาหกิจชุมชนกับผู้ประกอบการ
เพือผลิตในระดับพาณิชย์
- ยาหม่องแฟนซี จ. ลพบุรีกับผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน
- ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต. ท่าโพธิ์ จ.
พิษณุโลก กับภาคเอกชน หจก. ทรีนี เฮลธฟุล
- ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.น้่าเกี๋ยน อ.
ภูพียง จ. น่าน กับภาคเอกชน หจก. ทรีนี เฮลธฟุล
- ไซรัปจากดอกมะพร้าวด่าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพือการจับคู่
- บันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ธุรกิจสปาและ
เกษตรอินทรีย์) 3 กลุ่ม

ด้านส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ
กิจกรรมหลักที่ 4: ส่งเสริมจับคู่
ธุรกิจผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่เชิง
พาณิชย์

งบประมาณ/แหล่ง
วิธีดาเนินการ
ความเสี่ยง (RISKS)
1,500,000/BEDO จ้างทาของ
- การคัดเลือกพื้นทีในการพัฒนา
- จัดท่าสือการเรียนรู้และพัฒนาแหล่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ทีมีการจัดการ
เรียนรู้การเพาะเลี้ยงกวางในเชิง
ฟาร์มทีดีและเป็นไปตาม
พาณิชย์
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกวางที
ดาเนินการเอง
ก่าหนดขึน้
- ติดตามการน่ามาตรฐานฟาร์มเพาะ
เลี้ยงกวางทีก่าหนดขึ้น/ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการตลาดด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ป่าในเชิงพาณิชย์/ ให้ค่าปรึกษา
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเชิง
พาณิชย์/ ก่ากับติดตามการ
ด่าเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา
- พัฒนาร่างมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงนก
สวยงาม
1,200,000/BEDO จ้างที่ปรึกษา
- มาตรฐานการผลิตของชุมชนยัง
- ปรับปรุงกระบวนการผลิ ตสมุนไพร พบปัญหาด้านความสม่าเสมอ
โอสถพระนารายณ์ ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน หรือความคงทีในการผลิตแต่ละ
ตามเกณฑ์ แ ละพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ครั้งไม่เหมือนกันอาจท่าให้
เพือการจับคู่ธุรกิจ
กระบวนการจับคู่ธุรกิจล่าช้า
จ้างทาของ
- พัฒนาสินค้าจากผ้าย้อมครามให้
หลากหลายประเภทและส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม
ลวดลายใหม่เพือการจับคู่ธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชัน
ดาเนินการเอง
- ประสานงานเชือมโยงผลิตภัณฑ์
ชุมชนกับภาคเอกชนเพือการจับคู่
ธุรกิจ/ จัดท่าเอกสาร/สือ
ประชาสัมพันธ์เพือน่าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ในการจับคู่ธุรกิจ/ ก่ากับ
ติดตามการด่าเนินงาน
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กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรม การพัฒนาต่อยอดเพือการจับคู่ธุรกิจ
- จับคู่ธุรกิจจากการต่อยอดพัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 5: ส่งเสริมจับคู่
- มีการศึกษาเพือต่อยอดทางธุรกิจ และมีแนวโน้ม ผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท จากผลการศึกษา
ธุรกิจผลิตภัณฑ์
ด้านศักยภาพในการจับคู่ธุรกิจได้ในอนาคต
การพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจต่างๆ ได้แก่
เชิงพาณิชย์ที
ประกอบด้วย คอมพอสิตจากเส้นใยไผ่ กล้วยไม้
วัสดุดูดซับเสียงจากเส้นใยไผ่ ไบโอดีเซล
ได้รับการพัฒนา
เพือท่าผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพ และผ้าย้อมคราม
จากหยีน้่า ผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพจากสาร
ต่อยอดและมี
สกัดกล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์เส้นใยไผ่ใน
ศักยภาพ
อุตสาหกรรมสิงทอและคอมพอสิตรถยนต์
การใช้ไผ่ในโรงไฟฟ้าชีวมวล
กิ จ กรรม การศึ ก ษาตลาดของธุ ร กิ จ ชี ว ภาพ - จับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ทีรอการตอบสนอง
(Unmet Needs)
(Unmet Need) 3 ผลิตภัณฑ์
- ได้รายงานการศึกษาตลาดของธุรกิจชีวภาพ
Unmet Needs & New Product
Opportunities โดยศึกษาความเป็นไปได้
เกียวกับการค้าการลงทุนในกลุ่มหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ/มีรายงานการศึกษาและแนวทางการ
ด่าเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 6, 7: ส่งเสริมจับคู่
ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ที
รอการ
ตอบสนอง
(Unmet
Need) และ
การสร้าง
โอกาสทาง
การตลาด

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการจับคู่ธุรกิจ
กิจกรรม การพัฒนาต่อยอดเพือการจับคู่ธุรกิจ
- หารือแผนงานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานวิจัยของประเทศในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากไหม

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการจับคู่

- วิเคราะห์หาสารสกัดจากกล้วยไม้สกุลหวายและ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพ

งบประมาณ/แหล่ง
วิธีดาเนินการ
ความเสี่ยง (RISKS)
650,000/BEDO จ้างทาของ
- เป็นธุรกิจทีมีโอกาส แต่ต้อง
- ให้ค่าแนะน่าการตลาดและพัฒนา
เพิมเติมความรู้ความเข้าใจ
ผลิตภัณฑ์เพือจับคู่ธุรกิจ
ให้กับคู่ค้า/ผู้ประกอบการมาก
ทาเอง
ขึ้น
- ประสานงาน ประชุมหารือร่วมกับ
ผู้ประกอบการ/ ด่าเนินกิจกรรม
สัมมนา-อบรมเพือจับคู่ธุรกิจ/ ก่ากับ
ติดตามการด่าเนินงาน
1,500,000/BEDO จ้างทาของ
- ผลิตภัณฑ์ต้องปรับเปลียนให้
- ด่าเนินงานจัดท่าแผนธุรกิจและ
ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคทีมี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทีมีศักยภาพทาง
การเปลียนแปลงบ่อย
ธุรกิจและน่าเสนอผลิตภัณฑ์ทีรอการ
ตอบสนองต่อภาคธุรกิจ
- สือสารให้สังคมรับรู้ในวงกว้าง โดย
การน่าเอาสินค้าพร้อมผลิตทีได้มีการ
จับคู่ธุรกิจ ออกอากาศรายการทาง
โทรทัศน์

- ผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหมทีได้รับการ
พัฒนาต่อยอดพร้อมการจับคู่ธุรกิจ

กิจกรรมหลักที่ 8: พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากไหม

1,000,000/BEDO จ้างที่ปรึกษา
- การท่าข้อตกลงร่วมด่าเนินการ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหมโดย หรือจับคู่วิจัยอาจใช้เวลานาน
ใช้เทคโนโลยีในการกักเก็บ
(Encapsulation) สารชีวภาพและ
ควบคุมการออกฤทธิ์ได้ตามความ
เหมาะสมโดยปรับปรุงคุณภาพ
วัตถุดิบให้มีความคงที

- ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกล้วยไม้ทีได้รับ
การพัฒนาต่อยอดพร้อมการจับคู่ธุรกิจ

กิจกรรมหลักที่ 9: พัฒนาผลิตภัณฑ์
สารสกัดจาก
กล้วยไม้

1,350,000/BEDO จ้างที่ปรึกษา
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสาร
สกัดทีส่าคัญจากกล้วยไม้สกุลหวาย
และแนวทางในการประกอบธุรกิจ
ดาเนินการเอง
- ก่ากับติดตามการด่าเนินงาน

- การท่าข้อตกลงร่วมด่าเนินการ
หรือจับคู่วิจัยอาจใช้เวลานาน
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2. ส่งเสริมการตลาด
- สร้างการรับรู้
BioEconomy
- ฟ้าใสแกลอรี่

สถานะ (STATUS)

1. BioEconomy
- สร้างการรับรู้ โดยการออกอากาศผ่านสือ
โทรทัศน์

- พัฒนาตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพและหลักเกณฑ์ในการให้ตรา
ส่งเสริม รวมทั้งท่าการตรวจประเมินเพือให้
ตราส่งเสริมส่าหรับปีงบประมาณ 2557
จ่านวนรวม 46 ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ทีผ่าน
การประเมินรวม 21 ผลิตภัณฑ์
- พัฒนาหลักเกณฑ์ข้อก่าหนดรายผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทีใช้ใน สปา ได้แก่ ลูกประคบ
ชาสมุนไพรและน้่ามันนวด

เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพทีมีศักยภาพโดยใช้งบประมาณ
สนับสนุนจาก วช. อย่างน้อย 3 โครงการ
เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีภาพ
ด้านสุขภาพและความงาม ได้แก่
- พัฒนาการใช้เส้นใยไผ่เป็นวัสดุทด แทน
แร่ใยหิน (งบ วช.)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากเสม็ด
ขาว (งบ วช.)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกก/จูด (งบ วช.)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สปา (งบ วช.)

- กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจใน
BioEconomy และ Biodiversity ร้อย
ละ 90

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ/แหล่ง

- พัฒนาการใช้เส้นใยไผ่เป็นวัสดุ
ทดแทนแร่ ใยหิน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
จากเสม็ดขาว
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกก/จูด
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สปา
แผนงานที่ 3: ส่งเสริมการตลาด
ด้าน สร้างการรับรู้ BioEconomy

1,500,000/วช.

กิจกรรมหลักที่ 1: การสร้างการรับรู้
Biodiversity
และ BioEconomy

- ตรวจประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ่ า นวน 70 กิจกรรมหลักที่ 2: การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/ อย่างน้อย 35 ผลิตภัณฑ์ผ่าน
มาตรฐานและ
การตรวจประเมินและได้รับตราส่งเสริม
การตรวจ
ประเมินตรา
ส่งเสริม
BioEconomy

วิธีดาเนินการ
การดาเนินงาน
- ประสานทีปรึกษาด่าเนินการขอทุน
ตามเงือนไขที วช. ก่าหนด

ความเสี่ยง (RISKS)

1,800,000/วช.
1,350,000/วช.
1,000,000/วช.
14,060,000 (รวม
งบ SMB 854,800)
2,545,200/BEDO จ้างทาของ
- ช่วงเวลาและความต่อเนืองใน
854,800/SMB - จ้างผลิตรายการและจัดท่า content การสือไปยังกลุ่มเป้าหมาย
พร้อมออกอากาศผ่านสือทีได้รับ
- เนื้อหาทีใช้สร้างการรับรู้
ความนิยม
BioEconomy และ
- จัดหาผู้มีชือเสียง เป็น BEDO
Biodiversity มีความซับซ้อน
Ambassador
ในการสือความหมาย/สร้าง
ดาเนินการเอง
ความเข้าใจ
- ก่ากับติดตามการด่าเนินงาน
1,500,000/BEDO ดาเนินการเอง
- การตรวจล่าช้าเนืองจาก
- ตรวจประเมินให้ตราส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตาม
ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หลักเกณฑ์ตรวจประเมินที
จ่านวน 70 ผลิตภัณฑ์/ ให้ค่าแนะน่า ก่าหนดไว้
ตรวจประเมินเบื้องต้นและสือ
ประชาสัมพันธ์เกียวกับหลักเกณฑ์
ข้อก่าหนด/ ก่ากับติดตามการ
ด่าเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา
- พัฒนาหลักเกณฑ์ข้อก่าหนด
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Beauty & Care
จ่านวน 3 ผลิตภัณฑ์/ ด่าเนินการ
ทดสอบตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑ์
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สถานะ (STATUS)
เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)
2. ร้านฟ้าใสเป็นศูนย์กลางการจาหน่ายสินค้า
1. สร้างรายได้จากการจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์
ทรัพยากรชีวภาพ มี 1 จุดบริการ ณ ศูนย์
เพิมขึ้นจากปี 57 ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ราชการฯ จ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ทีได้รับตราส่งเสริม
10%/Yr. โดยด่าเนินการ ดังนี้
BioEconomy จ่านวน 19 ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริม
- เพิม 2 จุดจ่าหน่าย ในการจ่าหน่าย
การจ่าหน่ายผ่านช่องทางหลัก ดังนี้
สินค้าในเมือง
1. TOPS 18 สาขา 358,700 บาท
2. Vending Machine 2 จุด Shopping Wall 9
จุด
210,000 บาท
3. ร้านฟ้าใส (มิ.ย. – ส.ค.) 22,500 บาท
4. Golden Place 11 สาขา
(TBC)
- บริหารจัดการร้านฟ้าใสแกลอรี ณ
5. งาน Event
481,701 บาท
ศูนย์ราชการฯ 1 จุดเดิม
6. จ่าหน่ายหน้าร้านฟ้าใส 309,660 บาท
ยอดจาหน่ายทั้งสิ้น (ต.ค. 56 – ส.ค. 57)
1,382,561 บาท

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 3: การยกระดับฟ้า
ใสเป็นศูนย์กลาง
การจ่าหน่าย
สินค้าทรัพยากร
ชีวภาพ/การ
เจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 4: การบริหาร
จัดการร้านฟ้าใส
แกลอรี ณ ศูนย์
ราชการฯ

- การเข้าร่วมงาน Event ทีทาง
กิจกรรมหลักที่ 5: การน่าผลิตภัณฑ์
พันธมิตรและภาคเอกชนจัดขึ้นไม่น้อย
จ่าหน่ายในงาน
12 ครั้ง
Event ทีทาง
พันธมิตรและ
ภาคเอกชนจัดขึ้น

งบประมาณ/แหล่ง
วิธีดาเนินการ
2,980,000/BEDO ดาเนินการเอง
- จัดหาพื้นที เช่าพื้นทีสถานทีใน
ห้างสรรพสินค้าขั้น เช่น Central
World Platinum
จ้างทาของ
- ตกแต่งสถานที และอุปกรณ์ ในการ
จ่าหน่ายสินค้า และสือ
ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
1,400,000/BEDO ดาเนินการเอง
- ค่าเช่าพื้นที ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าพนักงานขายสินค้า และค่า
บริหาร Supply Chain
จ้างทาของ
- ผลิตเอกสารสือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
780,000/BEDO จ้างทาของ
- ค่าเช่าพื้นทีและตกแต่งสถานทีการ
จัดงาน

ความเสี่ยง (RISKS)
- แต่ละพื้นทีมีเงือนไขในการเช่า
ต่างกัน
- การสร้าง จุดขาย ของสินค้าให้
มีความโดดเด่นจากสินค้าทีวาง
จ่าหน่ายทัวไป

- ผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากความ
หลากหลายทางชีวภาพมร
หลายประเภททีมีลักษณะ
แตกต่างกัน ต้องสร้างความ
เข้าใจและกระตุ้นความต้องการ
ใช้กับผู้บริโภค
- สินค้าชุมชนไม่พร้อมในการเข้า
ร่วมงาน
- สินค้าทีผ่านมาตรฐาน การ
ประเมินตราส่งเสริม
BioEconomy มีไม่มากพอ

- มีพื้นทีจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์/และติดสือ กิจกรรมหลักที่ 6: การบริหาร
การขาย เพิมเติมจากพื้นทีเดิม ไม่
จัดการด้านการ
น้อยกว่า 40 สาขา
สร้าง Visibility
ในพื้นทีการขาย

2,500,000/BEDO จ้างทาของ: (Sales Forecast
- การเช่าพื้นทีในการจัดกิจกรรม
40x7x5,000 =1,400,000 Baht./YR) - การหาพนักงานขายสินค้า
- เช่าพื้นทีจ่าหน่ายสินค้าในห้างฯ และ
ออกแบบตกแต่งพร้อมมีสือ
ประชาสัมพันธ์
- จัดหาพนักงานเชียร์ขายสินค้า
- การเก็บข้อมูลการขาย

- ติดตั้ง Vending Machine จ่านวน 1 กิจกรรมหลักที่ 7: การจัดหา
จุดและ Shopping Wall 2 จุด
ช่องทางจัด
จ่าหน่ายรูปแบบ
Vending
Machine และ
Shopping Wall

1,500,000/BEDO ดาเนินการเอง
- การคัดเลือกพื้นทีในการติดตั้ง
- จัดหาเครือง Vending Machine 1 - การคัดเลือกสินค้าทีเข้า
เครือง ณ ศูนย์ราชการ
จ่าหน่ายในแต่ละจุด
จ้างทาของ
- หาสถานที/เช่าพื้นทีด่าเนินการ และ
ออกแบบตกแต่ง Shopping Wall 2
จุด
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3. การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
และแก้ไขข้อขัดข้อง
ด้านกฎหมาย

1.
2.

3.

สถานะ (STATUS)
เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ/แหล่ง
ยืนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
1. ค่าขอยืนความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
แผนงานที่ 4: จัดการทรัพย์สินทาง
รวม 15 รายการ
ปัญญาทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ปั ญ ญาและแก้ ไ ข
ท้องถิน 11 รายการ
ข้ อ ขั ด ข้ อ ง ด้ า น
ค่าขอสิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI) 2 รายการ
กฎหมาย
- การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 2
กิจกรรมหลักที่ 1: การขอรั บ ความ 1,000,000/BEDO
ชุมชน
รายการ
คุ้ ม ค ร อ ง
- การคุม้ ครองผลงาน สพภ.
คุ้มครองภูมิปัญญาส่วนบุคคล 1 รายการ
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
- การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์
ค่าขออนุสิทธิบัตร 1 รายการ
ปั ญ ญ า แ ล ะ
(การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้
จดแจ้งลิขสิทธิ์ 9 รายการ
บริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากร และการอนุญาตให้ใช้
คู่มือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา 500
สิทธิประโยชน์
สิทธิผลงานวิจัย)
เล่ม
มีแนวทางปฏิบัติและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรของชุมชนและการจัดสรรสิทธิ
ประโยชน์ของ สพภ. 1 รูปแบบ และน่าไป
เผยแพร่ชุมชนแล้ว 1 ที คือ วิสาหกิจชุมชน น้่า
เกี๋ยน
มีความร่วมมือด่าเนินโครงการคุ้มครองและ
พัฒนาสินค้าสิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา มูลนิธิทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ และ FAO

4. ร่วมมือกับ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดท่า (ร่าง) - (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา กิจกรรมหลักที่ 2: การพัฒนา
กฎกระทรวงฯ และ(ร่าง)ระเบียบเกียวกับธุรกิจ เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. ....1 ฉบับ
กฎหมายส่าหรับ
สัตว์ป่าในปี 2557 แล้วเสร็จ และจัดส่งให้
การพัฒนา
หน่วยงานทีเกียวข้อง
เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ

วิธีดาเนินการ

ดาเนินการเอง
- วิเคราะห์ศักยภาพทรัพย์สินทาง
ปัญญาทีเป็นผลงานของ สพภ. และ
ชุมชน ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิ
ปัญญา เพือจัดท่า IP audit
- สัมภาษณ์นักวิจัย ประชุมร่วมกับ
หน่วยงาน ผู้เชียวชาญและรวบรวม
ข้อมูลเพือร่างค่าขอ
- จัดท่าค่าขอและยืนขอรับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย
- จัดท่ามาตรการ/แนวทางคุ้มครอง
สิทธิ การติดตามและรักษา
ค่าธรรมเนียมรายปี การเจรจาสิทธิ
และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการ
ประโยชน์
- ประชุมคณะท่างานหรือทีปรึกษา
เพือติดตาม ก่ากับการด่าเนินงาน
500,000/BEDO ดาเนินการเอง
- ศึกษาเอกสาร ข้อมูลทีเกียวข้อง
- หารือกับผู้เชียวชาญ
- รับฟังความเห็นจากภาคส่วนที
เกียวข้อง

ความเสี่ยง (RISKS)

- เงือนไขในการขอคุ้มครองมีมาก
และมี ค วามแตกต่ า งกั น ในแต่
ละประเภททียืน ต้องใช้เวลาใน
การเตรียมข้อมูลและเอกสาร

- กลุ่มบุคคลทีเกียวข้องจากภาค
ส่วนทีต่างกันอาจมี
แนวความคิดทีแตกต่างกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการองค์ความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล (1 แผนงาน 1 โครงการ)
รวมงบประมาณ BEDO : 35,955,000 บาท / SMB : 1,420,000 บาท
เป้าหมายยุทธศาสตร์: มีองค์ความรู้ที่สานักงานต้องการใช้ประกอบการดาเนินงาน กระจายองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอก โดยเป้าหมายหลักจัดทาบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
แผนงานที่ 5: รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
โครงการที่ 1: โครงการแม่บทจัดทาระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าเพื่อการพัฒนาและแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (National Bio-Economy Database Clearing House)
กลวิธี (TACTIC)
1. รวบรวมองค์ความรู้
ร่วมกับภาคีเครือข่าย/
พันธมิตร: เพื่อทาการ
รวบรวม ตรวจสอบองค์
ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity,
Biodiversity based
Business)

2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity,
Biodiversity based
Business)

สถานะ (STATUS)
ปี 2557
- ได้บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
(จุลินทรีย์ทนร้อนเพือใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม) ทีตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
- ได้บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ (สัตว์
น้่าทีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ : ปลา) ที
ตรวจสอบและรอบรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้ว

- ได้ข้อมูลสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิน
ไทย (ความงามด้วยภูมิปัญญาไทย)
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้ว
- ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถินเพือการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ฯ ประเภทไม่ได้รับการ
จดบันทึก (มุขปาฐะ) ภาคอีสาน ที
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้ว
รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพฯ ส่าหรับคนเมือง ได้เสนอแบบร่าง
ศูนย์เรียนรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพฯ ส่าหรับคนเมืองทีพร้อมพัฒนาได้
ต่อไป ดังนี้
- รูปแบบนิทรรศการถาวร (Fixed
Exhibition)
- รูปแบบนิทรรศการเคลือนที (Mobile
Exhibition)

เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)

BEDO : 13,955,000 บาท กลุ่มแผนงานจัดการองค์ความรู้ (กจอ.)
SMB : 1,420,000 บาท กลุม่ แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กสส.)
BEDO : 22,000,000 บาท กลุม่ แผนงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพ (กทท)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
แผนงานที่ 5: รวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้
กิจกรรมหลักที่ 1: รวบรวมข้อมูล
บัญชีรายการ
ทรัพยากรชีวภาพ

- บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ กลุ่มแอม
ฟิเบียนและเรปไทส์ 550 รายการ
- บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ กลุ่มครัส
เตเซียน 1,000 รายการ
- บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ กลุ่ม
มอลลัสกา 2,500 รายการ
- การศึกษาเชิงลึกโอกาสทางเศรษฐกิจของ
ทรัพยากรชีวภาพ 1 เรือง (สัตว์น้่ากลุ่ม
อืนๆ (ทีมีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ/ใกล้สูญ
พันธุ์) – จระเข้)
- จัดโครงสร้างข้อมูลภูมิปัญญาท้องถินที
กิจกรรมหลักที่ 2: รวบรวมข้อมูลภูมิ
เป็นระบบ (ส่าหรับมุขปาฐะ)
ปัญญาท้องถิน

- สือการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทาง กิจกรรมหลักที่ 3: พัฒนาสือการ
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถินส่าหรับคน
เรียนรู้ขนาดเล็ก
เมืองในรูปแบบนิทรรศการเคลือนที 1
ด้านความ
ชุด (Mobile Exhibition)
หลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิน
ส่าหรับคนเมือง

งบประมาณ/แหล่ง

วิธีดาเนินการ

ความเสี่ยง (RISKS)

9,774,500/BEDO ดาเนินการเอง
- ข้อมูลหายากและกระจัดกระจาย
- ประชุมคณะอนุกรรมการ/
อยู่หลายแหล่ง
คณะท่างาน
จ้างที่ปรึกษา
- ด่าเนินการค้นหาและรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูลโดยคณะ
ผู้เชียวชาญ

520,000/BEDO ดาเนินการเอง
- จัดประชุมคณะท่างานจัดท่าข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถินเชิงลึก
- เก็บข้อมูลในพื้นที

- โครงสร้างข้อมูลภูมิปัญญาเป็น
การด่าเนินงานครั้งแรก อาจหา
ตัวอย่างเปรียบเทียบยาก

270,500/BEDO จ้างทาของ
- จ้างด่าเนินการจัดท่านิทรรศการ
เคลือนที 1 ชุด (Mobile
Exhibition)

- ปริมาณข้อมูลทีจะน่าเสนอมีมาก
ส่าหรับการสือให้คนเข้าใจ
ภายในนิทรรศการขนาดเล็ก
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กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ปี 2557
- สถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ (BioEconomy - ฝึกอบรมเกียวกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 3 กิจกรรมที่หลัก 4: สถาบันเศรษฐกิจ
Academy) ด่าเนินการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร
ชีวภาพ
แลกเปลียนความรู้ครบ 5 หลักสูตร ได้แก่ - พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการชีวภาพ
(BioEconomy
1) หลักสูตร “Inspiring Talk: ก้าวไป
(BioEntrepreneur)
Academy)
ข้างหน้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน”
2) หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC"
3) หลักสูตร “เครืองหมายการค้าและ
การสร้างแบรนด์”
4) หลักสูตร "การจุดประกายความคิด
สร้างสรรค์ (Igniting Creativity)"
5) หลักสูตร “การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา ประสบการณ์
จากสหรัฐอเมริกา”
รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 250 คน
3. ปรับปรุงโครงสร้าง
ฐานข้อมูล และการ
ให้บริการข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยี่วารสนเทศที่
เหมาะสม

1. ปรั บ ปรุ งหน้ าจอหลั ก และระบบค้นหา - ปรับปรุงหน้าจอรูปแบบการแสดงผล
ข้อมูลเว็บไซต์ thaibiodiversity.org 5
ของเว็บไซต์Thaibiodiversity.org
ระบบ ประกอบด้วย
- Redesign หน้าการแสดงผลใหม่
- ปรับหน้าจอโฮมเพจแสดงรูปและ
ทั้งหมด
เนื้อหาข่าวมากขึ้น
- ระบบค้นหา Full Text Search
สืบค้นค่าเหมือนหรือค่าคล้ายจาก
ฐานข้อมูล
- ปรับปรุงโครงสร้างหรืออัลกอริทึมที
ดีต่อโปรแกรมค้นหาหรือ Search
Engine โดยเทคนิค Search
Engine Optimization
- ปรับปรุงกระดานสนทนาของ
เว็บไซต์ให้เป็นสือสังคมออนไลน์
(Social Media Connecting)
- ปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนจัดการการ
เชือม โยงฐานข้อมูลองค์ความรู้
(สารานุกรมฯ และบัญชีรายการ
ทรัพย์สินทางชีวภาพ)

กิจกรรมหลักที่ 1: พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
ระดับประเทศ

งบประมาณ/แหล่ง

วิธีดาเนินการ

ความเสี่ยง (RISKS)

180,000/BEDO ดาเนินการเอง
- หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นเรืองใหม่
600,000/SMB - จัดฝึกอบรมแก่บุคคลและหน่วยงาน
ของประเทศไทย คนทัวไปอาจยัง
เป้าหมาย
ไม่เข้าใจและเห็นความส่าคัญ
- จัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
- จัดหาสือสิงพิมพ์และพัฒนาช่องทาง
เพือสือสารและให้บริการห้องสมุด

1,500,000/BEDO จ้างดาเนินการ
- ข้อมูลทีต้องการแสดงผลบน
น่าเข้าฐานข้อมูลและปรับปรุง
หน้าเว็บไซต์
โครงสร้างเว็บไซต์ เพือแสดงผลที
Thaibiodiversity.org มี
เว็บไซต์ จ่านวน 2 รายการ ดังนี้
จ่านวนมากจ่าเป็นต้องคัด
- เชือมโยงระบบ Clearing house
เฉพาะข้อมูลทีโดดเด่นและ
- ข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
ส่าคัญ
ปลา จ่านวน 2,200 รายการ และบัญชี
รายการทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ทน
ความร้อนจ่านวน 100 รายการ
- ปรับปรุงหน้าจอรูปแบบการ
แสดงผลใหม่ (Re-Design)
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สถานะ (STATUS)
2. การเชือมโยงฐานข้อมูลองค์ความรู้ 2
ระบบ
- สารนุกรมภูมิปัญญาท้องถิน
- โครงการจัดท่าบัญชีรายการ
ทรัพย์สินทางชีวภาพ

3. น่าเข้าข้อมูลความหลายหลายทาง
ชีวภาพที Thai Wikipedia จ่านวน
12,000 รายการ

เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)
- การเชือมโยงฐานข้อมูลจ่านวน 4 ระบบ
- ข้ อ มู ล บั ญ ชี ร ายการทรั พ ยากร
ชี ว ภาพปลา ไม่ น้ อ ยกว่ า 2,200
รายการ
- บั ญ ชี ร ายการทรั พ ยากรชี ว ภาพ
จุลินทรีย์ทนความร้อนไม่น้อยกว่า
100 รายการ
- ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถินประเภทที
ไม่ ไ ด้ รั บ การจดบั น ทึ ก (มุ ข ปาฐะ)
ไม่น้อยกว่า 100 รายการ
- ข้ อ มู ล กิ จ กรรมป่ า ครอบครั ว เพื อ
การพึงพาตนเองทั้ง 9 เครือข่ายไม่
น้อยกว่า 150 รายการ
- เพิมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
อยู่ในเว็บไซต์ Wikipedia ภาษาอังกฤษ
จ่านวน 2,000 รายการ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 2: เผยแพร่ข้อมูลสู่
สากล

4. จ่านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
thaibiodiversity.org จ่านวนเฉลีย
7,000 คน/เดือน (เฉพาะผ่าน
thaibiodiversity.org)

- เพิมจ่านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
thaibiodiversity.org เพิมขึ้น 20-25%
หรือ ประมาณ 1,800 คน/เดือน โดย
ผ่าน thaibiodiversity.org 1,400 คน
และผู้ใช้งานMobile App. 400 คน

กิจกรรมหลักที่ 3: ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลออนไลน์

5. มี BEDO Mobile Application ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2556 ซึงสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการ IOS 6.0 และ Android
2.2 แต่ไม่มีการพัฒนาให้ทันสมัย

- สามารถใช้ BEDO Mobile Application กิจกรรมหลักที่ 4: พัฒนา Mobile
กับระบบปฏิบัติการ IOS8 และ Android
Application
4.4 Kitkat ได้พร้อมน่าเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชุมชนทีได้รับตราส่งเสริม พร้อม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชัน

งบประมาณ/แหล่ง

วิธีดาเนินการ
ความเสี่ยง (RISKS)
ดาเนินการเอง
- ข้อมูลอยู่ในรูปของข้อความต้อง
- รวบรวมข้อมูลทีจะน่าเผยแพร่โดย ปรับให้เป็นระบบฐานข้อมูลที
ประสานงานระหว่างกลุ่มแผนงาน สามารถแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
จั ด ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก ลุ่ ม
แผนงานบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพ
- น่ า เข้ า ข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ น
ประเภทที ไม่ ไ ด้ รั บ การจดบั น ทึ ก
(มุขปาฐะ) จ่านวน 100 รายการ
- น่าเข้าข้อมูลกิจกรรมป่าครอบครัว
เพือการพึงพาตนเองทั้ง 9
เครือข่ายจ่านวน 150 รายการ

880,000/สพภ จ้างดาเนินการ
- ต้องใช้ผู้เชียวชาญทาง
- น่าข้อมูลเผยแพร่ที Wikipedia
วิทยาศาสตร์ในการแปลข้อมูล
เพิมเติมจ่านวน 2,000 รายการ
จากภาษาไทยให้เป็น
(ปลาไทย)
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก่อนน่า
- แปล (English) และเรียบเรียง
ขึน้ wikipedia
ข้อมูลเพือน่าเข้า Wikipedia
ดาเนินการเอง
- รวบรวมข้อมูลทีจะน่าเผยแพร่
จ่านวน 2,000 รายการ
280,000/สพภ จ้างดาเนินการ
- ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มีผู้สนใจ
820,000/SMB - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความ
น้อย
หลากหลายทางชีวภาพในเว็บไซต์
Thaibiodiversity.org จ่านวน 3
ช่องทาง 1) Google Adword 2)
Facebook Advertising 3)
เว็บไซต์ทีเกียวข้อง
ดาเนินการเอง
- รวบรวมข้อมูลกิจกรรมของ
ส่านักงานทีเกียวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพเพือจัดท่า
เป็นข่าวประชาสัมพันธ์
550,000/สพภ จ้างดาเนินการ
- Mobile App. มีการ
- ปรับปรุง BEDO Mobile
เปลียนแปลง Version ของ
Application ให้รองรับ
ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ IOS8 และ Android
4.4 Kitkat และน่าเข้าข้อมูล

14
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

4. จัดทาระบบบัญชีรายการ
ทรัพยากรพันธุกรรมที่
ทรงคุณค่าเพื่อการพัฒนา
และแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคอาเซียน
(National Bio-Economy
Database Clearing
House)
- ร่วมกับภาคีเครือข่าย/
1. ด้านข้อมูลวิทยาศาสตร์
พันธมิตร: เพือท่าการ
1.1 กลุ่มกล้วย
รวบรวม ตรวจสอบ องค์
- ได้ข้อมูลเชิงลึกทางด้านอนุกรมวิธาน
ความรู้ด้านความ
ตามมาตรฐานสากลของกล้วยทาง
หลากหลายทางชีวภาพ
เศรษฐกิจ 22 พันธุ์
(Biodiversity,
- ได้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ กล้วยทาง
Biodiversity Based
เศรษฐกิจ 22 พันธุ์ พร้อมการยืนยัน
BusinessBEDO
การตรวจซ้่าของแปลงรวบรวมพันธุ์ 5
แปลง
- ได้กระบวนการและเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือกล้วยเพืออนุรักษ์

เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)
- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านโปรแกรม
ค้นหาและสือสังคมออนไลน์ Online
จ่านวน 2 ช่องทาง (Google Adword,
Facebook Advertising)

ข้อมูล ทรัพยากรพันธุกรรมทีทรงคุณค่าใน
การใช้ประโยชน์ 5 ประเภท คือ กลุ่มข้าว
กลุ่ ม กล้ ว ย กลุ่ มเห็ ด กลุ่ มขิง ข่า และกลุ่ ม
ทุเรียน โดย
1. ศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ในกลุ่ ม ข้ า วและกลุ่ ม
กล้วย
2. น่ามาศึกษาใหม่ ในกลุ่มเห็ ด กลุ่ มขิง
ข่า และกลุ่มทุเรียน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ/แหล่ง

โครงการที่ 1: โครงการแม่บทฯ
พัฒนาระบบและฐานข้อมูลสาหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากร
ชีวภาพ

22,000,000
/BEDO

กิจกรรมหลักที่ 1: การศึกษาข้อมูล
เชิงลึกด้าน
วิทยาศาสตร์
1.1 กล้วย
- การประเมินเชื้อพันธุ์กล้วยป่าและ
พันธุ์อืนๆเพือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในประเทศไทย

- การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอนเอและ
การอนุรักษาพันธุ์กล้วยไทย

1.2 กลุ่มข้าว
- ได้ข้อมูลจีโนมข้าวหอม ข้าวทนแล้ง
และข้าวพันธุ์รับรอง 300 พันธุ์
- ได้ข้อมูลด้านฟีโนไทด์และทางเคมีโดย
ความร่วมมือกับกรมการข้าว

1.2 ข้าว
- การพัฒนาธนาคารรหัสพันธุกรรม
พันธุ์ข้าวหอมและพันธุ์พื้นเมืองทีมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

วิธีดาเนินการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนทีได้รับตราส่งเสริม
จ่านวน 20 รายการ
- น่าเข้าข้อมูลกิจกรรมป่าครอบครัว
เพือการพึงพาตนเองทั้ง 9 เครือข่าย
จ่านวน 150 รายการ
ดาเนินการเอง
- จัดเตรียมข้อมูลทีจะน่าเข้าสู่ระบบ

ความเสี่ยง (RISKS)

- หน่วยงานทีมีข้อมูลมีการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบทีแตกต่างกัน
- ข้อมูลแต่ละ ด้านกระจัดกระจาย
ท่าให้ยากต่อการรวบรวมและ
1,500,000 /BEDO จ้างทีปรึกษา
ประสานงาน
- ด่าเนินการส่ารวจ รวบรวมและ
- หลายหน่วยงานยังขาดความ
จัดท่าข้อมูลด้านบัญชีรายการกล้วย
เข้าใจและการตระหนักถึงความ
ปลูก กล้วยป่า กล้วยประดับ ตาม
จ่าเป็นเร่งด่วนในการจัดท่า
มาตรฐานไม่น้อยกว่า 160 ชนิด
ฐานข้อมูลทีระบุแหล่งทีมาของ
- เก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยในแหล่งเก็บ ทรัพยากรของหน่วยงานทีดูแลยัง
มีน้อย ต้องใช้เวลาในการประชุม
2,000,000/BEDO จ้างทีปรึกษา
และจัดกิจกรรมร่วมกันเพือความ
- สกัดดีเอนเอและจัดท่าลายพิมพ์ดี
ร่วมมือ
เอนเอกล้วยไม่น้อยกว่า 160 ชนิด
- พัฒนาสูตรอาหารและเก็บรักษา
เนื้อเยือพันธุ์กล้วย
4,000,000/BEDO จ้างทีปรึกษา
- วิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเพือพิสูจน์
เอกลักษณ์พันธ์ข้าวหอมและพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองทีมีสี 1,000 พันธุ์
- จัดเก็บ DNA ข้าว และน่าเข้าข้อมูล
ใน clearing house
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เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
การศึกษาใหม่
1.3 เห็ด
- การรวบรวมและวิเคราะห์
พันธุกรรมเห็ดทางเศรษฐกิจ

1.4 ขิงข่า
- การรวบรวมข้อมูลและอนุรักษ์
พันธุ์ ขิง ข่า ประเทศไทย

1.5 ทุเรียน
- การรวบรวมข้อมูลและอนุรักษ์
พันธุ์ ทุเรียนประเทศไทย

2. ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ
- ได้ข้อมูลวิเคราะห์ ปัจจัย ตัวชี้วัดในการ
จัดล่าดับความหลากหลายทางชีวภาพ
50 อันดับแรกของโลก อาเซียนและไทย
3. ด้านข้อมูลกฎหมาย
- ได้ข้อมูลกฎหมาย อนุบัญญัติทีส่าคัญ
รวมถึงกรณีศึกษาข้อพิพาทด้าน
เศรษฐกิจในกลุ่มข้าวและกล้วย

กิจกรรมหลักที่ 2: การศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจเชิงลึก

4. ด้านการออกแบบฐานข้อมูล
- ได้โครงสร้างข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
เศรษฐกิจ กฎหมาย และผูเ้ ชี่ยวชาญ
- มีการน่าเข้าและทดสอบระบบ
ฐานข้อมูลของข้าว 300 พันธุ์และ
กล้วย 22 พันธุ์

กิจกรรมหลักที่ 4: การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
ทรัพยากร
พันธุกรรมของข้าว
กล้วย เห็ด ขิงข่า
และทุเรียน

กิจกรรมหลักที่ 3: การรวบรวมและ
วิเคราะห์กฎหมาย
ทางด้านเศรษฐกิจ
เชิงลึก

งบประมาณ/แหล่ง
วิธีดาเนินการ
500,000/BEDO จ้างทีปรึกษา
- รวบรวมข้อมูลเห็ด และยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูล
- ตรวจสอบแหล่งเก็บเชื้อพันธุ์
- รวบรวมงานวิจัยและผู้เชียวชาญ
2,000,000/BEDO จ้างทีปรึกษา
- ส่ารวจ รวบรวมพันธุ์ ขิงข่า ให้
สมบูรณ์ทั้งประเทศ และยืนยัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
- รวบรวมเก็บเชื้อพันธ์ในแหล่งปลูก
2,000,000/BEDO จ้างทีปรึกษา
- รวบรวมข้อมูลทุเรียน และยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลเห็ดประเทศ
ไทย
- ตรวจสอบแหล่งเก็บเชื้อพันธุ์
- รวบรวมงานวิจัยและผู้เชียวชาญ
- เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ทุเรียน
ไทย
2,000,000/BEDO จ้างทีปรึกษา
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
1,000,000/BEDO จ้างทีปรึกษา
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย อนุ
บัญญัติ กรณีพิพาทเชิงลึกเฉพาะ
กลุ่มทรัพยากรพันธุกรรม
- น่าเข้าข้อมูลกฎหมายใน clearing
house
- การจัดท่า Patent mapping เห็ด
ขิงข่า
3,000,000/BEDO จ้างทีปรึกษา
- พัฒนาโครงสร้างข้อมูลหลักใน
ฐานข้อมูล
- จัดท่าระบบรายงานผลการใช้งาน
- เตรียมข้อมูลเว็บไซต์เป็น
ภาษาอังกฤษ
- จัดท่าข้อมูล GIS

ความเสี่ยง (RISKS)
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 5: การจัดท่าบัญชี
รายการทรัพย์สิน
ทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศไทย
(Bio-Listing)
5. ด้านการสร้างเครือข่ายและ
ประชาสัมพันธ์
- การจัดประชุม International forum
on biodiversity
- การร่วมจัดประชุมกับหน่วยงานด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
- การจัดประชุมระดมความเห็นแนว
ทางการจัดท่าบัญชีรายการและ
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพประเทศไทย
- การเดินทางประสาน ประชุมและจัดท่า
ความร่วมมือด้านทรัพยากรพันธุกรรมกับ
หน่วยงานหลักของประเทศทีมีข้อมูลด้าน
พันธุกรรมประเภทต่างๆ
- การปรับปรุงคณะท่างานด้านต่างๆ เพือ
ด่าเนินการจัดท่าบัญชีรายการทรัพย์สิน
ชีวภาพประเทศไทย

กิจกรรมหลักที่ 6: การสร้างเครือข่าย
และเผยแพร่
ผลงานโครงการ

งบประมาณ/แหล่ง

วิธีดาเนินการ
- การปรับปรุงฐานข้อมูลและ
เชือมโยงข้อมูลหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
- ปรับปรุง web application ของ
clearing house
1,000,000/BEDO ด่าเนินการเอง
- การประชุมคณะท่างานการจัดท่า
บัญชีรายการ กลุ่มสัตว์ พืช และ
จุลินทรีย์
- การจัดประชุมวิพากย์และตรวจ
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
2,000,000/BEDO ด่าเนินการเอง
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรพันธุกรรมทั้งในประเทศ
ประกอบด้วย ค่าเดินทางใน
ประเทศ และค่าจัดประชุม การ
ร่วมจัดประชุม เสวนากับ
หน่วยงานเครือข่าย เช่น การ
ประชุมวิชาการ วช /การประชุมขิง
ข่าโลก/ การประชุมน่าเสนอผล
การด่าเนินงานโครงการ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรพันธุกรรมทั้ง
ต่างประเทศ โดยการเชิญ
ผู้เชียวชาญมาอบรมและ
แลกเปลียนความรู้ด้านการพัฒนา
เทคนิคการจัดเก็บเชื้อพันธุกรรม
และการจัดท่าฐานข้อมูล แก่
ผู้เชียวชาญต่างประเทศ และ
หน่วยงานในประเทศไทย
ประกอบด้วย ค่าเดินทางของ
วิทยากรต่างประเทศ ค่าจัดประชุม
และอบรม

ความเสี่ยง (RISKS)
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กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
6. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทา
โครงการแม่บทบัญชีรายการทรัพยากร
ชีวภาพ 2 ครั้ง

เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 7: ก่ากับติดตามการ
ด่าเนินงาน

งบประมาณ/แหล่ง
วิธีดาเนินการ
1,000,000/BEDO ด่าเนินการเอง
- การประชุมคณะอนุกรรมการแม่บท
ฯ ประกอบด้วยค่าตอบแทนและค่า
จัดประชุม
- การประชุมคณะท่างานเพือก่ากับ
ติดตามการจ้างทีปรึกษา ทั้ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ
กฎหมาย และการออกแบบ
ฐานข้อมูล
- การจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ความเสี่ยง (RISKS)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างการมีส่วนร่วม (2 แผนงาน)
รวมงบประมาณ
BEDO : 37,352,200 บาท / SMB : 255,000 บาท
เป้าหมายยุทธศาสตร์: สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ Biodiversity, Bio Economy, BEDO เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ด้วยการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมผ่านสื่อต่างๆ
แผนงาน 6 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

BEDO : 11,352,200 บาท
SMB : 255,000
บาท

แผนงานที่ 7: สื่อสารองค์กร

BEDO : 26,000,000 บาท

กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

เป้าผลผลิต 2558
(TARGET/KPI)

1. สร้างรูปแบบ
การมีส่วนร่วม ใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟู ตอบแทนคุณระบบนิเวศ
ความหลากหลาย 1. มีพื้นทีด่าเนินการ 2 แห่ง คือ
ทางชีวภาพ
ต. คลองประสงค์ จ. กระบี
และบ้านหัวเลา อ. แม่แตง
จ. เชียงใหม่
1. รักษาสถานะและ
ยกระดับพื้นทีเดิม 3
แห่ง คือ ต. คลอง
ประสงค์ จ. กระบี,
บ้านหัวเลา อ. แม่แตง
จ. เชียงใหม่,ต. ชุมโค
อ.ประทิว จ. ชุมพร
2. ด่าเนินการในพื้นที
ใหม่ 2 พื้นที
- ไร่เลย์ จ. กระบี
- อยู่ระหว่างก่าหนด
พื้นทีร่วมกับ
2. ศึกษาประเมินมูลค่าการ
ภาคเอกชน
ให้บริการของระบบนิเวศ
- ชุมชนภายใต้โครงการ
1 พื้นที คือ ต. ชุมโค อ.ประทิว SMB ในพื้นที
จ. ชุมพร
จ. ระนอง และพังงา
3. ด่าเนินการให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจในแนวทางการ
ด่าเนินกิกจรรม PES ให้กับ
ชุมชนภายใต้โครงการ SMB ใน
พื้นที จ. ระนอง และพังงา

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
แผนงาน 6 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1 การตอบแทนคุณ
ระบบนิเวศตาม
หลักการ PES
กิจกรรมย่อยที 1:
การด่าเนินการในพื้นทีเดิม (ต. คลอง
ประสงค์ จ. กระบี, บ้านหัวเลา อ.
แม่แตง จ. เชียงใหม่,ต. ชุมโค อ.ประ
ทิว จ. ชุมพร)
กิจกรรมย่อยที 2 :
การด่าเนินงานพื้นทีใหม่ (ขยายการ
ด่าเนินงาน PES ครอบคลุมจังหวัด
กระบี)
กิจกรรมย่อยที 3 :
ขยายการด่าเนินงานพื้นที SMB
กิจกรรมย่อยที 4 :
การส่งเสริมการด่าเนินงาน

งบประมาณ/แหล่ง

กลุ่มแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (กศช.)
กลุ่มแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กสส.)
ฝ่ายอานวยการ (ฝอก.)
กลุ่มแผนงานสื่อสารองค์กร (กสอ.)
วิธีดาเนินการ

ความเสี่ยง (RISKS)

2,809,200/BEDO
105,000/SMB
579,100/BEDO ดาเนินการเอง
- หน่วยงานร่วมด่าเนินการมีการปรับเปลียนแผนงาน/
1. ส่งเสริมผลักดันให้เกิดการกิจกรรม PES ในพื้นทีเดิม ภารกิจระหว่างปี
3 แห่ง
- หน่วยงานหลายหน่วยงาน มีความพร้อมในการร่วม
2. สรุปบทเรียนพื้นทีชุมพร
ด่าเนินการไม่ตรงกัน ท่าให้เกิดความล่าช้า
- ขั้นตอนในการอนุมัติการไปปฏิบัติงานในพื้นทีใช้เวลานาน
ท่าให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน
1,541,950/BEDO ดาเนินการเอง
1. ส่งเสริมผลักดันให้เกิดการด่าเนินงานตามแผนขยาย
การด่าเนินงาน PES ครอบคลุมจังหวัดกระบี
(Output 57)
105,000/SMB จ้างที่ปรึกษา
1. ศึกษาประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศ 1
พื้นที
472,150/BEDO ดาเนินการเอง
1. ลงพื้นที สร้างความเข้าใจ และกระบวนการมีส่วน
ร่วม/ เข้าร่วมกับกิจกรรมกับหน่วยงาน
ผู้ประกอบการในพื้นที SMB/ ก่ากับติดตามการ
ด่าเนินงาน
2. จัดท่าแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลพื้นทีด่าเนินงาน SMB
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กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

เป้าผลผลิต 2558
(TARGET/KPI)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
จ้างเหมาบริการ

สร้างความร่วมมือพื้นที่บาง
กระเจ้า

กิจกรรมหลักที่ 2 อนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
การเกษตรพื้นถิน
คุ้งบางกะเจ้า

1. ได้ด่าเนินการปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ เส้นทางเดินในพื้นที สวน
ศรีนครเขือนขันธุ์

1. พัฒนาแหล่งอนุรักษ์
และเรียนรู้ 1 แหล่ง
(ต้องประสานก่าหนด
พื้นทีกับกรมป่าไม้)

2. มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการการเกษตรเชิงอนุรักษ์
จ่านวน 35 ราย

2. ระบบชลประทานเพือ กิจกรรมย่อยที 2:
การเกษตร 1 ระบบ การฟื้นฟูการเกษตรเชิงอนุรักษ์
น่าร่อง

3. มีข้อมูลด้าน
การท่องเทียวเชิงนิเวศชุมชนและ
นิเวศเกษตร ตลอดจน
องค์ประกอบต่างๆ ส่าหรับ
อ่านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเทียว

กิจกรรมย่อยที 1:
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรมย่อยที 3:
การพัฒนาด้านการท่องเทียวเชิง
นิเวศชุมชนและนิเวศเกษตร

งบประมาณ/แหล่ง

วิธีดาเนินการ

ความเสี่ยง (RISKS)

216,000/BEDO ดาเนินการเอง
1. ประชุมน่าเสนอข้อมูลวิชาการ/ผลการด่าเนินงาน
และระดมความคิดมาตรฐานการด่าเนินงาน
2. ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม
2,373,000/BEDO ดาเนินการเอง / จ้างที่ปรึกษา

ดาเนินการเอง
- ภาคเอกชนไม่มีแผนด่าเนินงานทีสอดคล้องกับแนวทาง
400,000/BEDO 1.ประสานงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษาร่วมด่าเนิน ของส่านักงาน ท่าให้กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ในพื้นทีล่าช้า
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ในพื้นที ผ่านกลไกการอนุรักษ์
- กระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานในการเข้าไป
และฟื้นฟูตามหลักการ CSR และ/หรือ PES และการ
ด่าเนินการในพื้นทีทีรับผิดชอบใช้เวลานาน
ใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ - ความเข้าใจทีไม่ตรงกันและ/หรือความต้องการต่อแนว
และสามารถแสดงบทบาท/หน้าทีของพื้นทีสีเขียว
ทางการท่างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อย่างยังยืน
ดาเนินการเอง
310,000/BEDO 2. หน่วยงานจาก กษ. ร่วมวางแผนและบริหารจัดการ
การเกษตรเชิงอนุรักษ์ตามแนวพระราชด่าริ ผ่าน
กลไกการสร้างความเข้มแข็งและเพิมศักยภาพด้าน
การผลิตและการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร สร้าง
มูลค่าเพิมให้สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน
ชีวภาพ สร้างความมันคงให้อาชีพเกษตรกร เพือให้
เกิดการด่ารงคงอยู่ของพื้นทีสีเขียวจากกิจกรรม
ทางด้านเกษตรกรรมในคุ้งบางกะเจ้า
ดาเนินการเอง
300,000/BEDO 3. อปท. ร่วมด่าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้า
เป็นแหล่งท่องเทียวและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ของพื้นทีทั้งในรูปแบบวิถีธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน/เกษตร
และวิถีวัฒนธรรม/ประเพณี/ศาสนา ผ่านกลไกการสร้าง
สิงอ่านวยความสะดวกในการท่องเทียวและการสือ
ความหมาย การประชาสัมพันธ์ เพือเป็นช่องทางการสร้าง
รายได้ และสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนในการร่วมด่าเนิน
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู ด้านการฟื้นฟูคุณภาพ
สิงแวดล้อม และด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์
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กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

เป้าผลผลิต 2558
(TARGET/KPI)

4. มีแหล่งก่าเนิดมลพิษต้นแบบที 3. แหล่งก่าเนิดมลพิษ
วัดคันลัด เพือน่าไปขยายผลใน
ได้รับการบริหาร
พื้นทีอืนๆ
จัดการ 1 แหล่ง

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

กิจกรรมย่อยที 4
การฟื้นฟูคุณภาพสิงแวดล้อม

ศึกษาเรียนรู้ด้าน Biodiversity - กลุ่มเป้าหมายได้รับ กิจกรรมหลักที่ 3
และ Bioeconomy
การศึกษาดูงาน
เรียนรู้ต้นแบบใน
พื้นทีเชิงอนุรักษ์และ
พื้นทีความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพไม่น้อยกว่า
40 ราย (ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียพื้นทีบาง
กระเจ้า/สพภ.)
สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ตวาม
1. สนับสนุนการด่าเนิน กิจกรรมหลักที่ 4
หลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมป่าครอบครัว
1. มีชุมชนเครือข่ายด่าเนิน
ของเครือข่าย 12
กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้
แห่ง ( 9+3 )
ประโยชน์เข้าร่วมโครงการ 9
2. มีสมาชิกเข้าร่วม
เครือข่าย
กิจกรรมป่าครอบครัว
- ต. น้่าเกี๋ยน จ. น่าน
250 ราย
- ต. ระบ่า จ. อุทัยธานี
3. มีพื้นทีด่าเนินการ
- ต. กุดบาก จ.สกลนคร
กิจกรรมป่าครอบครัว
- ต. ลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี
750 ไร่
- ต.ดงบัง จ. ปราจีนบรี
- ต. บางวัน จ. พังงา

ศึกษาดูงาน
เรียนรู้ต้นแบบ
การบริหาร
จัดการพื้นทีเชิง
อนุรักษ์และพื้นที
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ป่าครอบครัวเพือ
การพึงพาตนเอง
และความมันคง
ทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

งบประมาณ/แหล่ง

วิธีดาเนินการ

ความเสี่ยง (RISKS)

ดาเนินการเอง
700,000/BEDO 4. หน่วยงานจาก ทส. ร่วมด่าเนินการและสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ชุมชน เอกชน ในการ
จัดการคุณภาพสิงแวดล้อมให้อยู่ในค่ามาตรฐาน
และ/หรือค่าตามดัชนีชี้วัดธรรมชาติ ผ่านกระบวนการ
สิงแวดล้อมศึกษา การใช้เทคโนโลยีธรรมชาติบนฐาน
ชีวภาพ จนเกิดเป็นระบบบริหารจัดการ และเกิด
กระบวนการเรียนรู้ และสามารถสร้างความตระหนัก
ให้กับชุมชน
5. การประชุมคณะท่างานทีมีองค์ประกอบจาก กษ.
663,000/BEDO และทส. เพือก่าหนดแนวทางการด่าเนินงาน และ
ควบคุมการด่าเนินกิจกรรม กิจกรรมการจ้างเหมา
บริการผู้ประสานงานโครงการในส่วนกลาง และใน
ระดับพื้นที
4,000,000/BEDO จ้างที่ปรึกษา
- จ้างสถาบันการศึกษาหรือผู้รับจ้าง อบรมให้ความรู้
และน่ากลุ่มเป้าหมายทีทีผ่านการคัดเลือกไปศึกษา
ดูงาน
- ติดตามประเมินผล

1,670,000/BEDO ดาเนินการเอง
- ในช่วงแรกยังไม่รูปแบบทีชัดเจน ท่าให้ต้องใช้เวลาในการ
150,000/SMB 1) ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่ม และเพิมสมาชิกกลุ่ม สร้างความเข้าใจในแนวทางทีตรงกัน
ป่าครอบครัว12 กลุ่ม
- สมาชิกยังขาดองค์ความรู้ทางวิชาการ เกียวกับ การเพาะ
2) การเพิมขีดความสามารถในการด่าเนินงานป่า
ขยายพันธุ์พืช การเพาะปลูก/ดูแลพืชบางชนิด ฯลฯ
ครอบครัว : ฝึกอบรมการส่ารวจและการจัดท่า
ข้อมูลและการด่าเนินงาน/ ประชุมสัมมนา
3) ส่ารวจและจัดท่าข้อมูลป่าครอบครัว/ การพัฒนา
ระบบข้อมูล
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท่าป่าครอบครัว
5) จัดประชุมคณะท่างาน/จัดประชุมคณะกรรมการ
อ่านวยการ/ จัดท่าเอกสารเพือการเผยแพร่ด้านป่า
ครอบครัว/ ก่ากับ ติดตาม และรายงานผล
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กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

เป้าผลผลิต 2558
(TARGET/KPI)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ/แหล่ง

วิธีดาเนินการ

ความเสี่ยง (RISKS)

- บางกะเจ้า
- ต. ม่วงกลวง จ. ระนอง
- ต. คลองประสงค์ จ.กระบี
2. มีสมาชิกเข้าร่วม จ่านวน 154
ราย
3. มีพื้นทีด่าเนินการ 488 ไร่
สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ความ
หลายทางชีวภาพออนไลน์
(แนวคิดใหม่)

- มีผู้ประสงค์บริจาค กิจกรรมหลักที่ 5:
ร่วมด่าเนินงาน
บ่ารุงรักษา อนุรักษ์
และฟื้นฟูความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ ใน 3 พื้นที
ได้แก่
(1) พื้นทีป่า
ครอบครัว
(2) พื้นทีชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน
(3) พื้นทีรัฐ

พัฒนานวัตกรรม
สร้างความ
ร่วมมือในการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่าง
ยังยืน

2. สื่อสารองค์กร 1. การประชาสัมพันธ์และสือสาร
แผนงานที่ 7 สื่อสารองค์กร
- รณรงค์เผยแพร่
องค์กรช่องทางการสือสาร
1. มีช่องทางในการ
กิจกรรมหลักที่ 1 การ
สือสาร
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
โครงการ ผลิตภัณฑ์ และ
สือสารไม่น้อยกว่า 3
และสือสาร
ส่านักงานและ
บริการ ของ สพภ. จ่านวน 3
ช่องทาง
องค์กร
ผลการ
ช่องทาง ได้แก่
ด่าเนินงาน
1) สือสิงพิมพ์
- ส่งเสริมการมี
2) สือวิทยุ โทรทัศน์
ส่วนร่วมในการ
3) Social Network
อนุรักษ์และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ฟื้นฟูความ
อย่างครอบคลุม
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

500,000/BEDO จ้างดาเนินการ
- การท่าเนื้อหาสือสารทีชัดและเข้าใจง่ายผู้จัดท่าต้องมี
1. ซื้อชุดโปรแกรมแสดงแผนออนไลน์(Google map)
ความเชียวชาญ
2. ประชาสัมพันธ์กระตุ้นความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการเอง
1. จดทะเบียนโดเมนเนม
2. พัฒนา website เพือบริหารจัดการข้อมูลการ
แสดงผล
3. ใช้สือ social media ประกอบการใช้งาน
4. ประสาน 3 พื้นที (ป่าครอบครัว พื้นทีชุมชน/
วิสาหกิจชุมชนและพื้นทีของรัฐ) เพืออาสาเป็น
พื้นทีน่าร่องและด่าเนินกิจกรรมตามทีผู้บริจาคมี
ความประสงค์
5. สือสาร ให้ค่าแนะน่า และติดตามการด่าเนินงาน
ของกลุ่มเป้าหมาย
6,000,000/BEDO จ้างทาของ
- ก่าหนดกลุ่มเป้าหมายและวิถีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
1. จัดท่า BEDO FREE MAGAZINE 120,000 เล่ม
ชัดเจน
(4 ฉบับ)
- เนือ้ หาทีน่าเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมาย ต้องสร้าง
2. เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการ
ให้เกิดการจดจ่าและบอกต่อ (word of Mouth)
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ของ สพภ. รวม 3 ช่องทาง
ผ่าน 1) สถานีโทรทัศน์ 2) สถานีวิทยุ สือสิงพิมพ์
3) Social Network
3. แผ่นพับ Factsheet ฯลฯ
4. กิจกรรมสือมวลชนสัมพันธ์
5. จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภาคีและการจัดงาน
MOU
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กลวิธี (TACTIC)

เป้าผลผลิต 2558
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
(TARGET/KPI)
2. บูรณการเครือข่ายสือสาร
1. จัดประกวดในระดับ กิจกรรมหลักที่ 2 บูรณาการ
ข้อมูล (Bio Gang)
ภูมิภาค 4 พื้นที
เครือข่ายสือสาร
ด่าเนินการมาแล้ว 4 ปี สิงทีได้
(เหนือ / ตะวัน
ข้อมูลความ
1) การประกวดผลงานของ
ออกเฉียงเหนือ / ใต้
หลากหลายทางฯ
นักเรียน Bio Map จ่านวน 4
/กลาง ) และรอบ
(Bio Gang)
แผน
ชิงชนะเลิศใน กทม.
2) แผนการเรียนการสอน
2. จัดให้มี Reality
จ่านวน 2 แผน ทีได้รับถ้วย
Show ในรายการ
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
โทรทัศน์ 1 รายการ
รัตนราชสุดาฯ
3. มี WEBSITE Online
3) ปัจจุบันมีโรงเรียนเคยเข้า
Community1 WEB
ร่วมทั้งสิ้น 2,000 โรงเรียน
สถานะ (STATUS)

3. งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ 1. จัดงานมหกรรม 2
และภูมิปัญญาท้องถิน
ครั้ง ต่อปี โดยผู้เข้า
ประจ่าปี จัดเป็นประจ่าทุกปี
ชม มีความพึงพอใจ
ปีนี้เป็นปีที 7
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

กิจกรรมหลักที่ 3 มหกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปัญญา
ท้องถิน

งบประมาณ/แหล่ง

วิธีดาเนินการ

ความเสี่ยง (RISKS)

10,000,000/BEDO จ้างทาของ
- การมีส่วนร่วมของนักเรียนทีเข้าร่วมโครงการ
1. หา Partner ร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น True,Thai - ระยะเวลาในการด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
Beverage,CPF ฯลฯ
- การซับซ้อนและสร้างความเข้าใจในการกรอกข้อมูลผ่าน
2. กิจกรรมการประกวดโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดท่า
WEB
แผนการเรียนการสอนและ ให้เป็นส่วนหนึงในคะแนน
เก็บในภาคเรียนนั้นๆ
3. การพัฒนา WEBSITE เพือการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในรูปแบบ Online Community และการสือสาร
หลายทาง (Multi-way communication)

10,000,000/BEDO ดาเนินการเอง
1. ก่าหนด Theme งาน เช่น นิทรรศการ หรือ
จ่าหน่ายสินค้า
2. เข้าร่วมกับงานใหญ่ทีจัดเป็นประจ่าทุกปี เช่น งาน
บ้านและสวน งาน Home&Décor งานสมุนไพร
แห่งชาติ ฯลฯ
3. ก่าหนดขนาดพื้นทีในการเข้าร่วมงาน
จ้างบุคคลภายนอก
1. เสนอรูปแบบและด่าเนินการจัดงานให้สอดคล้องกับ
Theme ทีก่าหนด
2. ตกแต่งสถานที และสือประชาสัมพันธ์ ต่างๆ

- Theme งาน วันเวลา ทีเข้าร่วมกับผู้จัด ค่าเข้าร่วมงาน
อาทิ ค่าพื้นที ค่าตกแต่ง เป็นต้น
- ความพร้อมของชุมชน และภาคี
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: การขับเคลื่อนนโยบาย (1 แผนงาน)
รวมงบประมาณ
BEDO : 16,126,200 บาท / SMB : 1,600,000 บาท
เป้าหมายยุทธศาสตร์: บริหารทรัพยากรภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการขับเคลื่อนงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยการใช้นวัตกรรมและศักยภาพสูงสุดของบุคลากร
แผนงานที่ 8 ขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์

BEDO : 16,126,200 บาท
SMB : 1,600,000 บาท

กลุ่มแผนงานพัฒนามาตรฐานธุรกิจชีวภาพและการต่างประเทศ (กมก.)
ฝ่ายอานวยการ (ฝอก.)
กลุ่มแผนงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กสส.)

กลวิธี (TACTIC)
สถานะ (STATUS)
เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ/แหล่ง
1. พัฒนากลไกสาหรับ
1. การสร้างพันธมิตรและประสานความ
แผนงานที่ 8 ขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ โดย
1. ประสานงานความร่วมมือและสร้าง
กิจกรรมหลักที่ 1: สร้างพันธมิตรและ
6,632,000/BEDO
กิจกรรมในปี 2557 ได้แก่
พันธมิตรร่วมกับองค์กรทั้งในและ
ประสานความ
(ด่าเนินการเอง
ในประเทศ
ต่างประเทศ อย่างน้อย 4 องค์กร โดยมี
ร่วมมือทั้งใน
ทั้งหมด)
1. ดูงานและหารือความร่วมมือ (ม. ราช
เป้าหมายเกิดกิจกรรมความร่วมมือทาง
และต่างประเทศ
ภัฏเชียงราย, กระทรวงเกษตรฯ และ
วิชาการและด้านอืนๆ กับหน่วยงานทั้ง
กระทรวงทรัพย์ฯ)
ในและต่างประเทศ 50% ของจ่านวน
2. หารือธุรกิจกับบริษัท กล้วยไม้ไทย จ่ากัด
องค์กรทีประสานงาน/สร้างความ
กับองค์กรจากจีน (business matching
ร่วมมือ (ทั้งทียังไม่ได้ลงนาม ROD และ
กล้วยไม้ทีใช้ท่ายา)
ทีได้ลงนามแล้ว)
3. โครงการเสวนานานาชาติ ปี 2557
4. จัดประชุมหารือเรือง 5ส.1ว.
5. ฝึกอบรมนักวิจัยจาก YAF
ต่างประเทศ:
1. ศึกษาดูงาน/หารือธุรกิจ (ญีปุ่น/เกาหลีใต้
/บราซิล/เยอรมัน/สก็อตแลนด์/ศรีลังกามัลดีฟส์/อิตาลี/อังกฤษ/สาธารณรัฐเช็ก)
2. ร่วมประชุม/น่าเสนอผลงาน สพภ.
(เกาหลีใต้/ญีปุ่น/ไต้หวัน/ อังกฤษ/ อิน
โดเนเซีย)
3. หารือธุรกิจกับองค์กรจากจีน (business
matching กล้วยไม้ทีใช้ท่ายา)
ลงนาม ROD:
ได้ลงนาม ROD จ่านวน 10 ฉบับ กับ
10 หน่วยงาน

วิธีดาเนินการ

ความเสี่ยง (RISKS)

ดาเนินการเอง
- การประสานงานและการด่าเนิน
1. การติดตามประสานให้เกิด
กิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
กิจกรรมร่วมภายหลังลงนาม ROD
เนืองจากช่วงเวลาในการ
(1.1 ภาคเอกชนญีปุ่น/เกาหลี
ประสานความร่วมมือไม่ตรงกัน
1.2 พม่า/ลาว/เวียดนาม
1.3 ยุโรป เรือง Biodiversity
Platform & Biodiversity
Check)
2. การสร้างพันธมิตรใหม่
(2.1 อินโดนีเซีย/มาเลเซีย/
ฟิลิปปินส์
2.2 ออสเตรเลีย)
3. การสร้างพันธมิตรและประสาน
ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
ตามนโยบาย

24
กลวิธี (TACTIC)
2.

สถานะ (STATUS)
เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สพภ. ได้จัดท่าโมเดลการประเมิน
1. ประเมินความคุ้มค่า (มูลค่าทาง
กิจกรรมหลักที่ 2: ศึกษาความคุ้มค่า
ความคุ้มค่า (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) ขึ้น
เศรษฐกิจ) 3 พื้นที (ท่าโพ จ.พิษณุโลก /
จากการ
ในปี 2557 และได้ประเมินน่าร่องใน
แม่มอก จ.ล่าปาง / แม่ทา จ.เชียงใหม่)
ด่าเนินงานของ
พื้นทีที สพภ. สนับสนุน 1 แห่ง
และการน่าโมเดลการประเมินความ
ชุมชนทีได้รับการ
(วิสาหกิจชุมชน น้่าเกี๋ยน จ.น่าน) แต่
คุ้มค่า (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) ไปถ่ายทอด
สนับสนุนจาก
เพือความแม่นย่าในการประเมินฯ จึง
ให้หน่วยงานทีสนับสนุนและพัฒนา
สพภ.
ควรมีการประเมินเพิมเติมในพื้นทีอีก
วิสาหกิจชุมชน
3 แห่ง โดยครอบคลุมพื้นทีของ
วิสาหกิจชุมชนทีหน่วยงานต่าง ๆ ได้
สนับสนุน เพือสร้างการยอมรับ และ
สามารถน่าไปใช้ประเมินต่อไปได้

3. สพภ. ได้ศึกษา Business @
Biodiversity Platform ของภูมิภาค
ต่าง ๆ อาทิ ทวีปอเมริกา (บราซิล)
ทวีปยุโรป (เยอรมัน) และทวีปเอเชีย
(ญีปุ่น) เพือจัดท่า Business @
Biodiversity Platform ในบริบท
ของประเทศไทย โดยได้ศึกษาลึกลง
ไปในธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเทียว
เชิงนิเวศ และได้ทดสอบกับบริษัท
เขาค้อทะเลภู (ธุรกิจสปา) และ เกาะ
ช้าง (ท่องเทียวเชิงนิเวศ)

2. การกากับดูแล
องค์กรที่ดี: เพือเพิม
ศักยภาพขององค์กร
ส่าหรับการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์

1. รายงานสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการ กิจกรรมหลักที่ 3:
พัฒนาและยกระดับธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพทีมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากร
ชีวภาพ 1 รายงาน
2. กรณีตัวอย่างน่าร่อง (Pilot case) ทีมี
การด่าเนินการจริงในการด่าเนินธุรกิจ
จากฐานชีวภาพทีมีความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรชีวภาพ 2 พื้นที (เป็น
หน่วยงานพันธมิตรของหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เช่น
พื้นที CP 1 แห่ง ใน จ.บุรีรัมย์ / SCG 1
แห่ง / หรืออืนๆ)

พัฒนา Business
@ Biodiversity
Platform และ
Business &
Biodiversity
Check

กิจกรรมหลักที่ 4 : พัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาเพิมประสิทธิภาพการท่างานของ 1. พัฒนาเพิมประสิทธิภาพการท่างานของ
บุคลากร ปี 2557 ประกอบด้วย
บุคลากร ประกอบด้วย
- จัดบรรยาย/อบรม/สัมมนา โดย
- จัดบรรยาย/สัมมนา โดยผู้เชียวชาญ
ผู้เชียวชาญ 4 เรือง
2 เรือง
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจาก
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจาก
สถาบันหรือหน่วยงานทีจัดฝึกอบรม
สถาบันหรือหน่วยงานทีจัดฝึกอบรม
5 เรือง จ่านวน 9 คน
5 เรือง จ่านวน 10 คน
((กรรมการบริหาร สพภ. 2 คน /
เจ้าหน้าที 7 คน)
- ศึกษาดูงานในประเทศ 3 ครั้ง
- ศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง

(1) เพิมทักษะด้านปฏิบัติงาน และ
ศึกษาดูงานในประเทศ

งบประมาณ/แหล่ง
วิธีดาเนินการ
ความเสี่ยง (RISKS)
1,600,000/BEDO จ้างที่ปรึกษา/ดาเนินการเอง
- ความเข้าใจของทีปรึกษาในการ
1. ประเมินความคุ้มค่า (มูลค่าทาง
น่าโมเดลฯ มาใช้ประเมิน (กรณี
1. จ้างทีปรึกษา
เศรษฐกิจ) 3 พื้นที พื้นที (ท่าโพ
ทีปรึกษาไม่ใช่ทีปรึกษารายเดิม
1,350,000 บาท
จ.พิษณุโลก / แม่มอก จ.ล่าปาง /
ทีจัดท่าโมเดลฯ)
(แบ่งเป็น ค่าบุคลากร
แม่ทา จ.เชียงใหม่)
821,127 บาท ค่า
2. การน่าโมเดลการประเมินความ
ด่าเนินการ 524,500
คุ้มค่า (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) ไป
บาท และเผือเหลือ
ถ่ายทอดให้หน่วยงานทีสนับสนุน
เผือขาด 4,373 บาท)
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
2. ด่าเนินการเอง
250,000 บาท
1,200,000/BEDO จ้างที่ปรึกษา
- ความเข้าใจของทีปรึกษาในการ
1. จัดท่ากรณีตัวอย่างน่าร่อง (Pilot
น่าโมเดลฯ มาใช้ประเมิน (กรณี
1. จ้างทีปรึกษา
case) ทีมีการด่าเนินการจริงในการ
ทีปรึกษาไม่ใช่ทีปรึกษารายเดิม
850,000 บาท
ด่าเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพทีมี
ทีจัดท่าโมเดลฯ)
(แบ่งเป็น ค่าบุคลากร
ความรับผิดชอบต่อทรัพยากร
605,044 บาท ค่า
ชีวภาพ ของ สพภ. 2 พื้นที พื้นที
ด่าเนินการ 241,000
(เป็นหน่วยงานพันธมิตรของ
บาท และเผือเหลือ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
เผือขาด 3,956 บาท)
แห่งประเทศไทย เช่น พื้นที CP 1
2. ด่าเนินการเอง
แห่ง ใน จ.บุรีรัมย์ / SCG 1 แห่ง /
350,000 บาท
หรืออืนๆ)
ดาเนินการเอง
1. บูรณาการองค์ความรู้เกียวกับ
platform
1,150,000/BEDO
1,600,000/SMB
1,000,000 / BEDO ดาเนินการเอง
1,600,000 / SMB - เชิญผู้เชียวชาญทีมีชือเสียงบรรยาย
พิเศษ
- ประสาน/ส่งเจ้าหน้าทีไปฝึกอบรมที
หน่วยงานอืนจัด
- ประสาน/น่าเจ้าหน้าทีศึกษาดูงาน
- ประสานส่านักงาน ก.พ. เพือขอรับ
ทุนและส่งผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุน

- เจ้าหน้าทีเลือกท่างานตาม
ภารกิจ จึงไม่ค่อยสนใจเข้าร่วม
การพัฒนา
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กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
- ส่งเจ้าหน้าทีรับทุนอบรมระยะสั้นใน
ต่างประเทศไปยังส่านักงาน ก.พ. 1
ทุน
- จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1 หลักสูตร

เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- ส่งเจ้าหน้าทีรับทุนอบรมระยะสั้นใน
ต่างประเทศไปยังส่านักงาน ก.พ. 3
ทุน
- อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 (2) เพิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
หลักสูตร

งบประมาณ/แหล่ง

วิธีดาเนินการ

ความเสี่ยง (RISKS)
- เจ้าหน้าทีไม่ผ่านคุณสมบัติที
ส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด

150,000 /BEDO จ้างดาเนินการ
- จ้างสถาบันสอนภาษา อบรม ณ
ส่านักงาน

- ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง 3
กลุ่ม (สิงคโปร์ ญีปุ่น ออสเตรเลีย)

3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ให้บริการ

2. พัฒนาระบบติดตามรายงาน
ความก้าวหน้า (แผนด่าเนินงานและ
แผนการใช้เงิน) และประเมินคะแนน
การด่าเนินงานรายบุคคล
- พัฒนาระบบรายงานผลการ
ด่าเนินงาน (e-IPA) ผ่าน website
จ่านวน 1 ระบบ
- ประเมินผลคะแนน IPA รายบุคคล
จ่านวน 47 คน

2. ปรับปรุงระบบติดตามรายงาน
ความก้าวหน้า (แผนด่าเนินงานและ
แผนการใช้เงิน) และประเมินคะแนน
การด่าเนินงานรายบุคคล
- พัฒนาระบบรายงานผลการ
ด่าเนินงาน (e-IPA) ผ่าน website
จ่านวน 1 ระบบ
- ประเมินผลคะแนน IPA รายบุคคล
จ่านวน 47 คน

กิจกรรมหลักที่ 5 : ติดตาม
ประเมินผล
(1) ติดตามความก้าวหน้าของแผน
ด่าเนินงานและแผนการใช้เงิน
- ปรับปรุงระบบ e-IPA

3. ประเมินผลการด่าเนินงานของ
ส่านักงาน 2 เรือง
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจและความเชือมัน
- รายงานผลการประเมินตามมาตรา
39 (การด่าเนินงาน 3 ปี พ.ศ.
2554-56)
มีระบบสารสนเทศและอุปกรณ์เพือใช้
ปฏิบัติงานและให้บริการ ในระดับที
เพียงพอต่อความต้องการ
- บ่ารุงรักษาระบบอุปกรณ์และ
เครือข่ายส่านักงาน
 ต่อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
 บ่ารุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ
เครืองแม่ข่ายของส่านักงาน
 ต่อบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(Leased Line Internet)
 ต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์ส่านักงาน

3. ประเมินผลการด่าเนินงานของส่านักงาน (2) ประเมินความพึงพอใจและความ
1 เรือง
เชือมัน (ตามเงือนไขตัวชี้วัด
- รายงานผลการประเมินความพึง
ก.พ.ร.)
พอใจและความเชือมัน

- ตรวจประเมินตัวชี้วัดรายบุคคลเพือ
คะแนนประกอบการเลือนเงินเดือน
ประจ่าปี

- ท่าการดูแลบ่ารุงรักษาระบบสารสนเทศ กิจกรรมหลักที่ 6 :
และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ ให้
ตอบสนองการท่างานของเจ้าหน้าทีได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบสามารถ
ท่างานได้ร้อยละ 95 ของวันท่างาน

บ่ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศและ
การสือสาร
ส่าหรับการ
ปฏิบัติงานและ
การบริหาร

- บ่ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
- ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- ค่าบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Email

1,500,000/BEDO
จ้างดาเนินการ
200,000 /BEDO - ปรับปรุงการแสดงผลของระบบ
รายงานออนไลน์ (e-IPA)
300,000 /BEDO - ประเมินผลคะแนนรายบุคคล

1,000,000 /BEDO จ้างที่ปรึกษา
- ก่าหนดประเด็นประเมิน และจัดท่า
แบบสัมภาษณ์ ตามเงือนไข ก.พ.ร.
และคณะกรรมการบริหาร
- ส่ารวจ และประมวลผล
- จัดท่ารายงานผลการประเมิน และ
จัดท่าข้อเสนอแนะ
4,044,000/BEDO จ้างดาเนินการ
- บ่ารุงรักษา hardware และ
software
- บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Email
- บริการบ่ารุงรักษาระบบสาร
1,500,000
บรรณ อิเล็กทรอนิกส์
- บริการต่อลิขสิทธ์ซอฟแวร์
480,000 - ค่าต่อลิขสิทธิ์ ERP
200,000 - พัฒนาระบบ HR

- การแสดงผลไม่ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้บริหาร
- บุคลากรขาดความเอาใจใส่ใน
การรายงานหน้าให้ทันในแต่ละ
เดือน
- ก่าหนดกลุ่มเป้าหมายไม่
ครอบคลุม

- ระบบสารสนเทศไม่สามารถ
รองรับกับเทคโนโลยีทีมี
เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

26
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
- พัฒนาและปรับปรุงระบบส่านักงาน
- สาราบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น 64
บิท
- ปรับปรุงระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์(Google Cloud)
- พัฒนาระบบขอรับตราส่งเสริม
ออนไลน์
- ติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
ส่านักงาน (Web control Panel)
- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด( CCTV
12 ตัว)

อานวยการและบริหารจัดการ 53,000,000 บาท

เป้าผลผลิต 2558 (TARGET/KPI)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- ค่าบริการบ่ารุงรักษาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ค่าบริการต่อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
- ค่าต่อโดเมนเว็บไซต์ส่านักงาน
- ค่าต่อลิขสิทธิ์ ERP
- พัฒนาระบบ HR
- ค่าติดตามการด่าเนินงาน
(1)พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่าหรับการบริการ

งบประมาณ/แหล่ง
วิธีดาเนินการ
300,000 ดาเนินการเอง
- ติดตามการด่าเนินงานกิจกรรม
300,000
2,000
148,000
200,000
414,000

ความเสี่ยง (RISKS)

500,000 จ้างดาเนินการ
- พัฒนาระบบเว็บไซต์ส่านักงานเพือ
การให้บริการ

เงินเดือน / ค่าตอบแทน / เงินสมทบกองทุน / ค่าสาธารณูปโภค / ค่าวัสดุส่านักงาน-คอมพิวเตอร์ / ค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร / ค่าเช่ารถยนต์-เครืองถ่ายเอกสาร-จ้างท่า
ความสะอาด-ส่งเอกสาร-จ้างเหมาบริการงานอ่านวยการ / อืนๆ

