รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 4/2562

ประเด็นที่ 1.2.6

การรายงานผลรายงานด้านการเงิน มีความก้าวหน้าการดาเนินงานไตรมาส 4/2562 ดังนี้

1) แผนการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 175,000,800 บาท จาแนกรายไตรมาส ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนเบิกจ่าย /ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(1) แผน สานักงบฯ เห็นชอบ
28
22
27
23
(2) แผนตามมาตรการฯ
32
22
23
23

2) ผลเบิกจ่ายปี 2562 ไตรมาส 4 ประมาณการใช้จ่ายถึง 30 กันยายน 2562 ภาพรวม
แผนเบิกจ่าย /ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(1) แผน สานักงบฯ เห็นชอบ
28
(2) แผนตามมาตรการฯ
32
เป้าหมายแผนสะสม 4 ไตรมาส
ผลเบิกจ่าย
23
ผลเบิกจ่าย+ผูกพันสัญญา สะสม 4 ไตรมาส

22
22
34
92

38

ไตรมาส 4
(ประมาณการเบิกจ่าย
ถึง 30 กย.62)
23
23

รวม
100
100

รวม

27
100
23
100
100
20
15
เหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ

3) ผลเบิกจ่ายปี 2562 ไตรมาส 4 ประมาณการใช้จ่ายถึง 30 กันยายน 2562 รายแผนงาน
แผนปฏิบัตกิ ารปี 2562 / 4 แผนงาน
17 กิจกรรมหลัก 1 โครงการ

แผนงานที่ 1 (3 กิจกรรมหลัก)
สร้างความเข้ มแข็ งให้เศรษฐกิจ
ชุ มชนภาคธุรกิจบนฐานการ
ใช้ ประโยชน์และอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชี วภาพอย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 * พัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
: ศช.
กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมธุรกิจ
และการตลาดภายใต้แนวคิด
BEDO Concept
: ธต.

งบประมาณ
(1)
175,000,800
ร้อยละ

เบิกจ่าย
ผูกพัน
ประมาณการใช้ จ่าย กย.62 ประมาณการเบิกจ่ายปี62
(2)
(3)
(4)
(5) = (2)+(3)+(4)
127,992,017 22,273,593
11,594,500
161,860,110
73
13
7
92

ประมาณการเหลือจ่ายปี62
(6) = (1)-(5)
13,140,690
8

วัตถุประสงค์แผนงานที่ 1
ยกระดับความสามารถทางการแข่ งขั นการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชี วภาพเพือ่ การเติบโตอย่างยั่งยืน
(1)
34,920,000
ร้อยละ

(2)
21,064,569
60

(3)
8,236,284
24

(4)
5,145,000
15

(5)
34,445,853
99

(6)

12,500,000
ร้อยละ
(S01/G16241)

6,505,724
52

2,150,945
17

3,500,000
28

12,156,669
97

343,331
3

7,920,000
ร้อยละ
(S01/G26231)

5,814,643
73

1,720,161
22

345,000
4.36

7,879,804
99

40,196
1

กิจกรรมหลักที่ 1.3 * การจัดทา
14,500,000
8,744,202
4,365,178
1,300,000
14,409,380
แผนทีเ่ ศรษฐกิจชุมชน
ร้อยละ
60
30
9
99
: ศช.
(S01/G16222)
หมายเหตุ* 1 : โอนเปลีย่ นแปลงจากกิจกรรมที่ 1.1 /2 ล้านบาท ไป กิจกรรมที่ 1.3 : เดิม กิจกรรม 1.1 งบประมาณ 14.5 เหลือ 12.5 ลบ. เดิม กิจกรรม 1.3 งบประมาณ 12.5 เป็น 14.5 ลบ.
(บอร์ดอนุมัตเิ มื่อวันที่ 24 มกราคม 62)
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474,147
1

90,620
1

แผนปฏิบัตกิ ารปี 2562 / 4 แผนงาน
17 กิจกรรมหลัก 1 โครงการ
แผนงานที่ 2 (5 กิจกรรมหลัก)
จัดทาฐานข้ อมูลและองค์ความรู้
ความหลากหลายทางชี วภาพ
เพือ่ การปกป้อง คุม้ ครอง อนุรักษ์
และการใช้ ประโยชน์เชิ งพาณิชย์

งบประมาณ
(1)

เบิกจ่าย
(2)

ผูกพัน
(3)

ประมาณการใช้ จ่าย กย.62 ประมาณการเบิกจ่ายปี62
(4)
(5) = (2)+(3)+(4)

ประมาณการเหลือจ่ายปี62
(6) = (1)-(5)

วัตถุประสงค์แผนงานที่ 2
นาองค์ความรู้และฐานข้ อมูลด้านความหลากหลายทางชี วภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
46,881,500
36,655,962 6,382,382
1,771,500
44,809,844
ร้อยละ
78
14
4
96

กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 2.1* เพิม่ ขีดความสามารถ
11,300,000
7,399,189
886,254
976,000
9,261,443
ในการเก็บรักษาฯ : พน. (S02/G46211)
ร้อยละ
65
8
9
82
หมายเหตุ * 5 : แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 800,000 บาท เดิม งบประมาณ 12,100,000 บาท คงเหลือ 11,300,000 บาท /คืนไปทีก่ จิ กรรมอานวยการ /รายงานบอร์ดเพือ่ ทราบ 25 กค.62
กิจกรรมหลักที่ 2.2 * บัญชีรายการ
23,921,500
19,428,692
4,213,816
260,000
23,902,508
ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
ร้อยละ
81
18
1
100
และข้อมูลด้านเศรษฐกิจฯ : พน.
(S02/G46212)
หมายเหตุ * 4 : แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 463,500 บาท เดิม งบประมาณ 24,385,000 บาท คงเหลือ 23,921,500 บาท /คืนไปทีก่ จิ กรรมอานวยการ /รายงานบอร์ดเพือ่ ทราบ 25 กค.62
กิจกรรมหลักที่ 2.3 การวิจยั พัฒนา
เทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่า
ป่าไมรคอร์ไรซาฯ : พน.

6,000,000
ร้อยละ
(S02/G46261)

5,399,550
90

599,950
10

-

5,999,500
100

(6)
2,071,656
4

2,038,557
18

18,992
0.1

500
0.01

กิจกรรมหลักที่ 2.4 *จัดทาระบบ
3,660,000
2,802,275
367,563
485,000
3,654,838
ฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้
ร้อยละ
77
10
13
100
ด้านความหลากหลายฯ : อท.
(S02/G56221)
หมายเหตุ * 7 : รับโอนงบประมาณจาก แผนงาน 4 กิจกรรม 1 จานวน 110,000 บาท เดิม งบประมาณ 3,550,000 บาท เป็น 3,660,000 บาท (รอรายงานบอร์ดเพือ่ ทราบ 5 กย.62)

5,162
0.1

กิจกรรมหลักที่ 2.5 คุม้ ครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญาและบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ : พท.

8,445
0.4

2,000,000
ร้อยละ
(S02/G36213)

1,626,256
81

314,799
16

40

50,500
3

1,991,555
100

แผนปฏิบัตกิ ารปี 2562 / 4 แผนงาน
17 กิจกรรมหลัก 1 โครงการ
แผนงานที่ 3 (5 กิจกรรมหลัก)
ส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
ในการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์
ความหลากหลายทางชี วภาพ
กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 3.1 การพัฒนา
เครื่องมือ กลไก เพือ่ การอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ความฯ : อป.

งบประมาณ
(1)

เบิกจ่าย
(2)

ผูกพัน
(3)

ประมาณการใช้ จ่าย กย.62 ประมาณการเบิกจ่ายปี62 ประมาณการเหลือจ่ายปี62
(4)
(5) = (2)+(3)+(4)
(6) = (1)-(5)

วัตถุประสงค์แผนงานที่ 3
นากลไกประชารัฐมาใช้ ในการสนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชี วภาพโดยกลไกประชารัฐ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
22,838,660
17,261,547 2,687,858
678,000
20,627,405
2,211,255
ร้อยละ
76
12
3
90
10
6,000,000
ร้อยละ
(S03/G66251)

4,003,444
67

1,257,158
21

398,000
7

5,658,602
94

กิจกรรมหลักที่ 3.2 การประเมิน
3,018,660
1,464,875
1,430,700
2,895,575
ผลกระทบต่อความหลากหลายฯ
ร้อยละ
49
47
96
(Business&Biodiversity Check) : พน.
(S03/G46252)
หมายเหตุ * 2 : แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 48,339 บาท เดิม งบประมาณ 3,190,800 บาท คงเหลือ 3,142,461 บาท /คืนไปทีก่ จิ กรรมอานวยการ /รายงานบอร์ดเพือ่ ทราบ 30 พค.62
หมายเหตุ * 3 : แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 123,801 บาท เดิม งบประมาณ 3,142,461 บาท คงเหลือ 3,018,660 บาท /คืนไปทีก่ จิ กรรมอานวยการ /รายงานบอร์ดเพือ่ ทราบ 25 กค.62
กิจกรรมหลักที่ 3.3 สร้างพันธมิตร
3,500,000
1,747,606
280,000
2,027,606
ประสานความร่วมมือทัง้ ใน
ร้อยละ
50
8
58
และต่างประเทศ : กต.
(S03/G76276)
กิจกรรมหลักที่ 3.4 เผยแพร่
ผลงาน สพภ. : ธต.
: ธต.

4,320,000
ร้อยละ
(S03/G26277)

4,058,000
94

กิจกรรมหลักที่ 3.5 ประสาน
เครือข่ายความร่วมมือและ
เผยแพร่ผลการดาเนินงาน : พน.

6,000,000
ร้อยละ
(S03/G46214)

5,987,622
100

341,398
6

123,085
4

1,472,394
42

-

-

4,058,000
94

262,000
6

-

-

5,987,622
100

12,378
0.2

-

-
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แผนปฏิบัตกิ ารปี 2562 / 4 แผนงาน
17 กิจกรรมหลัก 1 โครงการ
แผนงานที่ 4
บริหารองค์กร
(4 กิจกรรมหลัก /1 โครงการ)

กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 1 อานวยการ
และบริหารจัดการ : อก. (S04/G86271)
ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยลงทุน

งบประมาณ
(1)

เบิกจ่าย
(2)

ผูกพัน
(3)

ประมาณการใช้ จ่าย กย.62 ประมาณการเบิกจ่ายปี62
(4)
(5) = (2)+(3)+(4)

ประมาณการเหลือจ่ายปี62
(6) = (1)-(5)

วัตถุประสงค์แผนงานที่ 4
เพิม่ ศักยภาพชององค์กรสาหรับการขั บเคลือ่ นยุทธศาสตร์
(1)
(2)
(3)
70,360,640
53,009,939 4,967,069
ร้อยละ
75
7
62,694,500
ร้อยละ
42,772,300
19,716,400
205,800

47,914,274
76
34,367,736
13,340,743
205,795

2,765,739
4
2,765,739
-

(4)
4,000,000
6

(5)
61,977,008
88

3,900,000
6.22
3,400,000
500,000
-

54,580,013
87
37,767,736
16,606,482
205,795

(6)
8,383,632
12
8,114,487
13
5,004,564
3,109,918
5

หมายเหตุ * 2 : รับคืนเงินเหลือจ่าย 48,339 บาท เดิม งบประมาณ 59,585,000 บาท เป็น 59,633,339 บาท (รายงานบอร์ดเพื่อทราบ 30 พค.62)
หมายเหตุ * 3 : รับคืนเงินเหลือจ่าย 123,801 บาท เดิม งบประมาณ 59,633,339 บาท เป็น 59,757,140 บาท (รายงานบอร์ดเพื่อทราบ 25 กค.62)
หมายเหตุ * 4 : รับคืนเงินเหลือจ่าย 463,500 บาท เดิม งบประมาณ 59,757,140 บาท เป็น 60,220,640 บาท (รายงานบอร์ดเพื่อทราบ 25 กค.62)
หมายเหตุ * 5 : รับคืนเงินเหลือจ่าย 800,000 บาท เดิม งบประมาณ 60,220,640 บาท เป็น 61,020,640 บาท (รายงานบอร์ดเพื่อทราบ 25 กค.62)
หมายเหตุ * 6 : รับคืนเงินเหลือจ่าย 1,783,860 บาท เดิม งบประมาณ 61,020,640 บาท เป็น 62,804,500 บาท (รอรายงานบอร์ดเพื่อทราบ 5 กย.62)
หมายเหตุ * 7 : โอนงบประมาณไป แผนงาน 2 กิจกรรม 2.4 จานวน 110,000 บาท เดิม งบประมาณ 62,804,500 บาท เป็น 62,694,500 บาท (รอรายงานบอร์ดเพื่อทราบ 5 กย.62)

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบ
3,166,140
1,703,895
1,207,868
100,000
3,011,763
154,377
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละ
54
38
3
95
5
และการสือ่ สาร : อท.
(S04/G56272)
หมายเหตุ * 6 : แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 1,783,860 บาท เดิม งบประมาณ 4,950,000 บาท คงเหลือ 3,166,140 บาท /คืนไปทีก่ จิ กรรมอานวยการ /รอรายงานบอร์ดเพือ่ ทราบ 5 กย.62 (หนังสือ พน. ที่ สพภ.
กิจกรรมหลักที่ 3 งานนิตกิ าร
500,000
383,702
60,499
444,201
55,799
(S04/G96273)
ร้อยละ
77
12
89
11
กิจกรรมหลักที่ 4 งานตรวจสอบภายใน
(S04/G96274)

500,000
ร้อยละ

455,007
91

33,000
7

-

488,007
98

11,993
2

โครงการที่ 1 การดาเนินงานตามแผน
ก้าวกระโดด สพภ. : อก. (S04/G86275)

3,500,000
ร้อยละ

2,553,061
73

899,963
26

-

3,453,024
99

46,976
1
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ประเด็นที่ 1.2.7 การรายงานผลรายงานด้านภารกิจหลัก มีความก้าวหน้าการดาเนินงานไตรมาส 4/2562 ดังนี้
1) ร้อยละแผนการดาเนินงาน รายไตรมาส
ภารกิจหลัก
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

แผนการ
ดาเนินงาน
(ร้อยละ)
รวม

แผนงานที่ 1
20
20
30
30
100

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนงานที่ 2
20
30
30
20
100

แผนงานที่ 3
15
20
45
20
100

แผนงานที่ 4
25
25
30
20
100

2) ร้อยละผลการดาเนินงาน รายไตรมาส
ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ภารกิจหลัก
แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 2
ไตรมาสที่ 1
27
22
ภาพรวม ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ
ไตรมาสที่ 2
25
30
ภาพรวม ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ
ไตรมาสที่ 3
19
27
ภาพรวม ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ
ไตรมาสที่ 4
29
21
ร้อยละผลงาน
100
100
สะสม 4 ไตรมาส
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แผนงานที่ 3
26
27
22
30
35
25
17
100

แผนงานที่ 4
34
30
20
16
100

แผนปฏิบตั กิ ารปี 2562 / 4 แผนงาน
17 กิจกรรมหลัก 1 โครงการ
แผนงานที่ 1 (3 กิจกรรมหลัก)
สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชนภาคธุรกิจบนฐานการ
ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน

กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
: ศช.

ผลงานสะสม ไตรมาส 4
ประมาณการผลงานถึง 30 กันยายน 2562
ตัวชี้วัดแผนงานที่ 1
1. มูลค่าทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่
นามาสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.1 รำยได้ (ศช. / ธต.)
1.2 มูลค่ำบริกำรระบบนิเวศ (อป. / ศช.)
สะสม 4 ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 100

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.
1. สร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน
: แผนส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 25 ชุมชน
2. พัฒนำผลิตภัณฑ์ตำมมำตรำฐำนตรำส่งเสริมผลิตภัณฑ์
จำกฐำนทรัพยำกรชีวภำพ (BioEconomy) : 50 ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย
415 ลบ.

ผลงาน
450.29 ลบ.

55 ลบ.
360 ลบ.
ผลงานไตรมาส 1
ผลงานไตรมาส 2
ผลงานไตรมาส 3
ผลงานไตรมาส 4
แผนงาน
แผนรำย (ไตรมำส)
(2) 25 ชุมชน

90.29 ลบ.
360 ลบ.

(1) 25 ผลิตภัณฑ์
(4) 25 ผลิตภัณฑ์

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ศช.

ศช.

27
25
19
29
ผลงาน
ผลรำย (ไตรมำส)
(1) 25 ชุมชน
(2) 30 ชุมชน
(3) 30 ชุมชน
(1) 23 ผลิตภัณฑ์
(4) 32 ผลิตภัณฑ์

ผลงานสาคัญ

(1) แผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ
แล้วเสร็จ 75 ชุมชน
ชุมชนเดิม (ปี 51 60) 23 ชุมชน
ชุมชนปี 61 จานวน 27 ชุมชน
ชุมชนปี 62 จานวน 27 ชุมชน
(2) พัฒนาต่อยอดศักยภาพชุมชนฯ ในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพฯ
: พัฒนาผลิตภัณฑ์ 25 ผลิตภัณฑ์
: สนับสนุนงบประมาณ 3.9 ลบ.
(3) ชุมชนได้ตราส่งเสริมผลิตภัณ ฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (ตรา Bio Economy) 55 ผลิตภัณฑ์
(4) ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปั ญญาท้องถิ่นตามหลั ก BEDO Concept / 87.79 ลบ.
: ข้อมูล ณ กค. 62 ชุมชนเดิม (ปี 51 60) 23 ชุมชน มีรายได้ 37.37 ลบ. ชุมชนใหม่ (ปี 61) 27 ชุมชน มีรายได้ 41.90 ลบ.
ชุมชนใหม่ (ปี 62) 25 ชุมชน มีรายได้ 8.52 ลบ. (เม.ย. ก.ค.)
(5) สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปั ญญาท้องถิ่ น 10 ศูนย์
: ขยายเพิ่มศูนย์เรียนรู้เดิม 2 แห่ง
(6) เครือข่ายคนและชุมชนในการดาเนินงาน
6.1 ระดับพื้นที่ (Area Base) 6 เครือข่าย
6.2 ระดับสาระการดาเนินงาน (Function Base) 6 เครือข่าย
(7) มูลค่าทางเศรษฐกิจ จากการดาเนินงาน 423 ล้านบาท
รวมกับ ล ลิตของกลุมกิจการ อ . ล ธต.
(8) ความพึงพอใจของชุมชนและภาคีเครือข่าย ร้อยละ ... : รอผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจจากที่ปรึก ษาที่ สพภ. จ้างประเมิน)
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ร้อยละ
ร้อยละ

100
46
54

แผนงานที่ 1 (ต่อ)
กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมธุรกิจ
และการตลาดภายใต้แนวคิด
BEDO Concept
: ธต.

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.
1. ผลักดันผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริกำรเข้ำสู่ตลำดทีเ่ หมำะสม
: 25 ชุมชน
2. วิสำหกิจชุมชน และผู้ประกอบกำรทีไ่ ด้รับตรำส่งเสริมผลิตผลิตภัณฑ์
จำกฐำนชีวภำพมีช่องทำงกำรตลำดในรูปแบบทีเ่ หมำะสม : 2 ช่องทำง
3. ผู้ประกอบกำรสนใจผลิตภัณฑ์จำกทรัพยำกรชีวภำพเพือ่ นำไป
ต่อยอดธุรกิจ : 3 รำย
4. วิสำหกิจชุมชนได้รับกำรยกระดับกำรดำเนินธุรกิจ : 1 รำย
5. วิสำหกิจชุมชนสำมำรถมีรำยได้ (เพิม่ ขึ้นเทียบปีทีผ่ำนมำ) : ร้อยละ 20
5.1 รำยได้รวม : 55 ล้ำนบำท
5.2 รำยได้จำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (ติดตรำส่งเสริม) : 0.8 ล้ำนบำท
5.3 รำยได้จำกกำรส่งเสริมกำรขำยของ สพภ. : 1.2 ล้ำนบำท

ผลงานสาคัญ
(1) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ไ ด้รับ ตราส่งเสริมฯ เข้าสู่ช่องทางการตลาด 40 ชุมชน 2 ช่องทาง รายได้ 2.5 ล้านบาท
(2) ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ ผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชน BEDO ผู้ประกอบการ นาเสนอผลงานแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่ สนใจ 3 ครั้ง
(3) วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดั บการเป็ นผู้ ประกอบการ SMBEs 1 ชุมชน
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แผนงาน
แผนรำย (ไตรมำส)
(4) 25 ชุมชน*
(2) 1 ช่องทำง
(3) 1 ช่องทำง
(4) 3 รำย
(4) 1 รำย
(4) ร้อยละ 20
(4) 55 ล้ำนบำท
(4) 0.8 ล้ำนบำท
(2) 0.5 ล้ำนบำท
(3) 0.7 ล้ำนบำท

ธต.
ธต.
ธต.
ธต.

ผลงาน
ผลรำย (ไตรมำส)
(2) 21 ชุมชน
(3) 19 ชุมชน
(1) 2 ช่องทำง
(2) (3) 2 ช่องทำง
(1) 1 รำย
(2) (3) 1 รำย
(2) 1 รำย
(3) 1 รำย

ศช./ธต.
ศช.
ธต. (2) 0.88 ล้ำนบำท
(3) 0.96 ล้ำนบำท
ธต. (1) 0.27 ล้ำนบำท
(2) 1.06 ล้ำนบำท
(3) 1.29 ล้ำนบำท

ร้อยละ
ร้อยละ
84
16
30
70
100
100

100

100

แผนงานที่ 1 (ต่อ)
กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 1.3 การจัดทา
แผนทีเ่ ศรษฐกิจชุมชน
: ศช.

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.
1. แผนทีพ่ นื้ ทีส่ ีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ในพืน้ ทีเ่ อกสำรสิทธิ์
ของประชำชน/ภำคเอกชน ในพืน้ ทีด่ ำเนินงำนของ สพภ. ปีละ
2. มูลค่ำระบบนิเวศรวมปีละ

แผนงาน
แผนรำย (ไตรมำส)
(4) 4,000 ไร่

ผลงาน
ผลรำย (ไตรมำส)
ศช./อป. (1) เตรียมกำร
(4) 4,000 ไร่

ร้อยละ
ร้อยละ
15
100

(4) 360 ล้ำนบำท

อป./ศช. (1) เตรียมกำร
(4) 360 ล้ำนบำท

15
100

ผลงานสาคัญ
(1) สร้างเครือข่าย เสริมองค์ความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบ่มเพาะการสร้างปาในพื้น ที่เอกสารสิท ธิ และการดาเนิ นงานพิกัดภูมิศาสตร์เพื่ อสร้างพื้ นที่ สีเขียว
นอกเขตอนุรักษ์
(2) จัดงาน Road Show สร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลการดาเนิ นงาน พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ข องประเทศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ การปลูก ไม้เ ศรษฐกิจ ตามมิติ ครม. และประชาสัมพันธ์ผ่าน
จานวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมินิเวศ
สื่อต่าง
(3) จัดทาแผนที่พื้นที่สีเขี ยวนอกเขตอนุรั กษ์/ แผนที่ เศรษฐกิ จชุมชน 4,000 ไร่ (ลงพิกัด ตรวจสอบ และจัดทาแผนที่ให้มีมาตรฐานเทีย บเท่าแผนที่เขตอนุรั กษ์ )
(4) ส่งเสริมผลักดันให้เกิ ดการนาร่ องชุมชนต้น แบบ จานวน 10 ชุมชน ในการดาเนินงานการปลูกปาเศรษฐกิ จในพื้นที่ เอกสารสิท ธิ ตามมติ ครม.
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แผนงานที่ 2 (5 กิจกรรมหลัก)
จัดทาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพือ่ การปกป้อง คุม้ ครอง อนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 2.1 เพิม่ ขีดความ
สามารถในการเก็บรักษา
พันธุกรรมและเชื้อพันธุ์ : พน.

ตัวชี้วัดแผนงานที่ 2
1. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น (พน+อท)
2. จดแจ้ง และ/หรือ การปกป้องคุม้ ครองและแบ่งปันผลประโยชน์
3. มูลค่าทางสังคมจากการดาเนินงานจัดการขัอมูลและ
องค์ความรู้และคุม้ ครองฯ IP (พน./พท.)
สะสม 4 ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 100

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.
1. สนับสนุนกำรจัดตัง้ ธนำคำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพชุมชน
: 12 แห่ง
2. พัฒนำข้อมูลเพือ่ กำรพัฒนำเศรษฐกิจกระแสใหม่ : 2 เรื่อง

เป้าหมาย
25 ชุมชน*
25 ชุมชน*
1 โครงการ
ผลงานไตรมาส 1
ผลงานไตรมาส 2
ผลงานไตรมาส 3
ผลงานไตรมาส 4
แผนงาน
แผนรำย (ไตรมำส)
(4) 12 แห่ง

(4) 2 เรื่อง

ผลงาน
25 ชุมชน
27 ชุมชน
1 โครงการ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

พน.

พน.

22
30
27
21
ผลงาน
ผลรำย (ไตรมำส)
(1) 5 แห่ง
(2) 3 แห่ง
(3) (4) 4 แห่ง
(1) 2 เรื่อง
(2) 2 เรื่อง
(3) (4) 2 เรื่อง

ผลงานสาคัญ
(1) สนับสนุนการจัดตั้ง ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน 12 แห่ง ลงนามความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน 10 แห่ง / ข้อเสนอโครงการอยู่ในกระบวนการนาเสนอ 3 แห่ง /
พัฒนาคู่มือปฏิบัติสาหรั บชุมชน
(2) พัฒนาการเก็บรักษาทรั พยากรพันธุ กรรมในรูป แบบแปลงปลูก และถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน 2 เรื่อง คือ กล้วย และ มะพร้าว
(3) ศึกษาและวิเคราะห์ ความหลากหลายทรัพ ยากรพั นธุ กรรมในชุมชนท้องถิ่น 2 เรื่อง ักทอง และ ขมิ้นชัน
(4) ศึกษาข้อมูลและแนวโน้ม การพั ฒนาการใช้ประโยชน์พืช สมุนไพรเพื่อ เป็ นเศรษฐกิจใหม่ 1 เรื่อง ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการลงทุนสารสกั ดธรรมชาติ จากสมุนไพร
(5) ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการสนับสนุนการสร้างศั กยภาพในการพั ฒนาเศรษ กิ จระดับชุมชน 2 เรื่อง
ไผ่จืด ตรวจสอบชนิดและพิสูจน์ สายพัน ธุ์และวิเ คราะห์สารสาคั ญเพื่ อนาไปใช้ประโยชน์ในการพั ฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ จากชุมชน 3 จังหวัด
ท้าวยายหม่อม วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ และเก็ บรัก ษาสายพัน ธุ์ในชุมชน 2 จังหวัด
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ร้อยละ
ร้อยละ
40
20
40
20
20
60

แผนงานที่ 2 (ต่อ)
กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 2.2 บัญชีรายการ
ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
วิทยาศาสตร์ กฎหมาย
: พน.

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.

แผนงาน
แผนรำย (ไตรมำส)
(4) 15 จังหวัด

พน.

2. ข้อมูลภูมปิ ัญญำท้องถิ่น : 1 ภูมนิ ิเวศ

(4) 1 ภูมนิ ิเวศ

พน.

3. ข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมปิ ัญญำท้องถิ่นถูกนำ
เข้ำระบบฐำนข้อมูลฯ และถูกนำไปใช้ประโยชน์

(4) ร้อยละ 10

พน.

(4) 1 พืน้ ที่
(4) 1 ระบบ

พน.
พน.

(4) 25 ชุมชน*

พน.

1. ข้อมูลบัญชีรำยกำรพืช/สัตว์เศรษฐกิจ : 15 จังหวัด

4. ข้อมูลควำมหลำยหลำยเห็ดรำ พืน้ ทีข่ ยำยของ อพสธ.
5. ระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนเศรษฐกิจชีวภำพแห่งชำติ
6. ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพชุมชน

ผลงานสาคัญ
1. บัญชีรายการพืชสมุนไพร 15 จังหวัด ได้แก่
โครงการสารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสาหรับสุขภาพระดับ ชุมชนจังหวั ดพะเยา จังหวัดแพร่
โครงการสารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสาหรับสุขภาพระดับ ชุมชนจังหวั ดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ณ วัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์
โครงการสารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสาหรับสุขภาพระดับ ชุมชนจังหวั ดนครราชสีมา
โครงการสารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสาหรับสุขภาพระดับ ชุมชนจังหวั ดชัยภู มิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
โครงการสารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสาหรับสุขภาพระดับ ชุมชนจังหวั ดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท
โครงการสารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสาหรับสุขภาพระดับ ชุมชนจังหวั ดชลบุรี จังหวัดระยอง
โครงการสารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสาหรับสุขภาพระดับ ชุมชนจังหวั ดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โครงการสารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสาหรับสุขภาพระดับ ชุมชนจังหวั ดนครศรีธรรมราช
2. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและมุขปาฐะ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี
3. จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ อพ.สธ.
4. ตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพยากรชีวภาพเพื่ อการใช้ประโยชน์ร้ อยละ 100
5. จานวนทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ 6 ภูมินิเวศมีการนาเข้า ในระบบฐานข้อมูล
6. อบรมเผยแพร่องค์ความรู้จากกงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน 3 เรื่อง ในเครือข่ายชุมชนและปาครอบครัว
7. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีหน่วยงานเข้าร่วม 66 หน่วยงาน
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ผลงาน
ผลรำย (ไตรมำส)
(1) 3 จังหวัด
(2) 15 จังหวัด
(3) (4) 15 จังหวัด
(1) (2) 1 ภูมนิ ิเวศ
(3) (4) 1 ภูมนิ ิเวศ

ร้อยละ
ร้อยละ
20
30
50
40
60
(1) เตรียมกำร
20
(2) อนุมตั โิ ครงกำร
10
(3) (4) อบรม 3 เรื่อง 70
(4) 1 พืน้ ที่
100
(4) 1 ระบบ
100
(4) 25 ชุมชน
100

แผนงานที่ 2 (ต่อ)
กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 2.3 การวิจยั พัฒนา
เทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่า
ป่าไมรคอร์ไรซา แบบจาลอง
ธรรมชาติเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
: พน.

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.
1. พืน้ ทีต่ น้ แบบสำหรับกำรเพำะเห็ดป่ำไมคอร์ไรซำ
แบบจำลองธรรมชำติในชุมชน
2. ชุมชนรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพำะเห็ดป่ำและ
นำควำมรู้ไปปฏิบัตจิ ริงในพืน้ ทีส่ ่วนตัว

ผลงานสาคัญ
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ ดปาไมรคอร์ไรซา แบบจาลองธรรมชาติเพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
: พื้นที่ต้นแบบสาหรับการเพาะเห็ ดปาฯ ในชุมชน 4 ชุมชน
: ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ ดปาฯ และนาความรู้ไปปฏิบัติจ ริงในพื้นที่ ส่วนตัว 10 ชุมชน 354 คน
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แผนงาน
แผนรำย (ไตรมำส)
(4) 3 ชุมชน

พน.

(4) 10 ชุมชน/300คน

พน.

ผลงาน
ผลรำย (ไตรมำส)
(1) เตรียมกำร
(2) -3- ชุมชน
(3) -1- ชุมชน
(1) เตรียมกำร
(2) 10 ชุมชน
(3) 10 ชุมชน /
354 คน

ร้อยละ
ร้อยละ
20
25
55
20
40
40

แผนงานที่ 2 (ต่อ)
กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 2.4 จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลและเผยแพร่
องค์ความรู้ดา้ นความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน
่
เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ : อท.

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเผยแพร่องค์ควำมรู้ดำ้ น
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมปิ ัญญำท้องถิ่น

2. กำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้งำน website ThaiBiodiversity
โดยมีกำรรับรู้เพิม่ ขึ้น วัดจำกจำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์ และ
ใช้งำนเครือข่ำยออนไลน์ Bio Gang

แผนงาน
แผนรำย (ไตรมำส)
(4) 1 ระบบ

(4) 20,000 รำย

ผลงาน
ผลรำย (ไตรมำส)
อท.
(1) 1 ระบบ
(2) เพิม่ ข้อมูล
900 รำยกำร
(3) เพิม่ ข้อมูล
386 รำยกำร
อท.
(1) 5,237 รำย
(2) 10,143 รำย
(3) 59,089 รำย
ผลสะสม
70,063 รำย

ผลงานสาคัญ
(1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร
: เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อและเครื่องมือต่างๆ 4 ช่องทาง คือ
1. Social Media FB : BEDO Thailand มีคนถูกใจ 204,984 รายมีคนติดตามจานวน 205,146 ราย 2. YOUTUBE : BEDO Thailand มีคนติดตาม 1,145 คน
3. สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาร BEDO MAGAZINE จานวน 20,000 เล่ม
4. CEO Meet Local 1 ครั้ง
ความพึงพอใจ การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
(2) จัดทาข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่น
จัดทาข้อมูล infographic เพื่อการเผยแพร่ 19 เรื่อง
องค์ความรู้แบบง่าย คลิปวิดีโอถ่ายทอดความรู้ 17 เรื่อง
Digital library 1 ระบบ มีผู้เข้าใช้งาน 16 597 คน
จัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนและชุมชน
ดาเนินการฝกอบรมถ่ายทอดองค์ ความรู้จากผลงานวิ จัย สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน 3 เรื่อง
(1) ผึ้งชันโรง จัดฝึกอบรม 3 ครั้ง จานวนผู้เข้าอบรมรวมมากกว่า 100 คน (2) แมลง จัดฝึกอบรม 4 ครั้ง ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง จานวนผู้เข้าอบรมรวมมากกว่า 120 คน
(3) เห็ด (การ์ดเกมส์ MUsho) จัดฝึกอบรม 5 ครั้ง จานวนผู้เข้าอบรมรวมมากกว่า 150 คน
(3) บูรณาการองค์ความรู้ และพัฒนาเครือข่ายสื่อ สารข้อมู ลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่น
: มีแผนที่การสารวจทรัพยากรชีวถาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชนและตาบล เพิ่มข้อมูลลงในระบบwww.biogang.net ไม่น้อยกว่า 27 แผนที่ เพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้งาน website
ThaiBiodiversity โดยการมีการรับรู้เพิ่มขึ้น โดยวัดจากจานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และใช้งานเครือข่ายออนไลน์ Bio Gang จานวน 70 063 คน (พรบ กพร.องค์2)
(4) ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ อให้ส ามารถนาข้ อมูลไปใช้งานให้เ กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
(1) เพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้งาน website ThaiBiodiversity โดยการมีการรับรู้เพิ่มขึ้น โดยวัดจากจานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และใช้งานเครือข่ายออนไลน์ Bio Gang จานวน 70 063 คน (พรบ
กพร.องค์2)
(2) มี Platform Template ของระบบฐานข้อมูลฯ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน คือ 1. กรมประมง 2. กรมป่าไม้ 3. กรมวิชาการเกษตร 4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
(5) ระบบการค้นหาข้อมูลและเชื่อมโยงข้ อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ด้วย LINE BOT 1 ระบบ โดย Line BOT เปดตัวในวันที่ 9 กันยายน 2562 (กพร.องค์4)
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ร้อยละ
ร้อยละ
15
30
55
26
24
50

แผนงานที่ 2 (ต่อ)
กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 2.5 คุม้ ครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญาและบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ : พท.

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.
1. จำนวนเรื่องยื่นจดคุม้ ครองทรัพย์สินทำงปัญญำ
: 3 ประเภท 18 รำยกำร

2. บัญชีรำยกำรได้รับกำรยื่นขอคุม้ ครองทรัพย์สินทำงปัญญำ

3. จดแจ้ง และ/หรือ กำรปกป้องคุม้ ครองและแบ่งปันผลประโยชน์

(1) 3
(2) 4
(3) 6
(4) 5
(1) 3
(2) 2
(3) 2
(4) 3
(1) 7
(2) 6
(3) 6
(4) 6

แผนงาน
แผนรำย (ไตรมำส)
รำยกำร
รำยกำร
รำยกำร
รำยกำร
รำยกำร
รำยกำร
รำยกำร
รำยกำร
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน

พท.

พท.

พท.

ผลงาน
ผลรำย (ไตรมำส)
(1) 7 รำยกำร
(2) 4 รำยกำร
(3) 6 รำยกำร
(4) 5 รำยกำร
(1) 3 รำยกำร
(2) 3 รำยกำร
(3) 2 รำยกำร
(4) 5 รำยกำร
(1) เตรียมกำร
(2) 21 ชุมชน
(3) 1 ชุมชน
(4) 5 ชุมชน

ผลงานสาคัญ
(1) คาขอยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพ ย์สิน ทางปั ญญาทรัพยากรชีวภาพ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 22 รายการ
1.1 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิ ทธิ บั ตร 6 คาขอ
การสังเคราะห์พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบวิวิธ พันธ์ / ผลิตภัณฑ์บารุงผิวรอบดวงตาผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยน้าว้า มะลิ อ่อง
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยน้าว้ามะลิอ่องและสารป้อ งกันแสงแดด / ผลิตภัณฑ์บารุงผิวจากสารสกัดส้มซ่า
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากเมล็ดมะขามและว่านหางจระเข้
/ ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากเมล็ดมะขามและน้ามันอะโวคาโด
1.2 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิข สิท ธิ 13 คาขอ
1. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพไส้เดือนไทย 2. บัญชีทรัพยากรชีวภาพพืชวงศ์พริกไทย (สะค้าน) ในประเทศไทย
3. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์กลุ่มปลิงทะเลในประเทศไทย
4. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพกิ้งกือไทย
5. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชวงศ์ถั่ว : วงศ์ย่อยสะตอ ในประเทศไทย
6. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพร จังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา
7. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชวงศ์เงาะในประเทศไทย
8. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพร เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์
9. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพร ในจังหวัดตาก กาแพงเพชร และพิจิตร
10. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพร สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
11. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพร เชียงราย น่าน เชียงใหม่ ลาปาง
12. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพรในจังหวัดฉะเชิง เทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
13. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพรที่พบในป่าครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี
1.3 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้า 1 คาขอ คือ เครื่องหมายบริการตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพสินค้า
1.4 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 2 คาขอ คือ ผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ กาแฟถ้าสิงห์ชุมพร
1.5 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทความลับ ทางการค้า 26 คาขอ
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ร้อยละ
ร้อยละ
39
22
33
28
30
30
20
50
10
70
4
16

แผนงานที่ 3 (5 กิจกรรมหลัก)
ส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 3.1 การพัฒนา
เครื่องมือ กลไก เพือ่ การอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยัง่ ยืน
: อป.

ตัวชี้วัดแผนงานที่ 3
1. พืน
้ ทีส่ เี ขียวนอกเขตอนุรักษ์และประเมินมูลค่าระบบนิเวศ
(อป. / ศช.)
2. ผลงานการดาเนินงานด้านความร่วมมือต่างประเทศ (กต.)
3. ร้อยละการดาเนินงานการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน (อท./กต./พน./ธต.)
สะสม 4 ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 83

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.
1. ดำเนินงำนในพืน้ ทีส่ ีเขียวนอกเขตอนุรักษ์และประเมินมูลค่ำ
ระบบนิเวศ : 4,000 ไร่
2. ทดสอบและสร้ำงเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์เพือ่ อนุรักษ์
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและระบบนิเวศ : 2 เครื่องมือ
3. สมำชิกในเครือข่ำยฯ มีกำรเพิม่ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ในพืน้ ที่ (จำกเดิมทีม่ กี ำรปลูกพืชเชิงเดียว) : ร้อยละ 10

เป้าหมาย
4,000 ไร่

ผลงาน
4,000 ไร่

1 ผลงาน
ร้อยละ 100

1 ผลงาน
ร้อยละ 100

ผลงานไตรมาส 1
ผลงานไตรมาส 2
ผลงานไตรมาส 3
ผลงานไตรมาส 4
แผนงาน
แผนรำย (ไตรมำส)
(4) 4,000 ไร่

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

อป.

(4) 2 เครื่องมือ

อป.

(4) ร้อยละ 10

อป.

26
22
35
17
ผลงาน
ผลรำย (ไตรมำส)
(1) เตรียมกำร
(2) (3) ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ
(1) 1 เครื่องมือ
(2) (4) 2 เครื่องมือ
(1) เตรียมกำร
(4) ดำเนินงำน

ร้อยละ
ร้อยละ
20
80

ผลงานสาคัญ
การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับการมีส่วนร่วมจากระดับชุมชน ในระดับเล็กที่สุด คือ ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ดาเนินการ )
1. มีชุมชนเครือข่ายดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เข้าร่ว มโครงการ 15 เครือข่าย
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการตอบแทนคุณระบบนิ เวศตามหลัก การ PES เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ ให้กิจกรรมอนุรักษ์ น ูระบบนิ เวศเป็น อาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนท้ องถิ่น (ระดับ
การมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการ อาทิ การประปาฯ ภาคธุรกิจ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มโรงแรม)
1. พื้นที่ดาเนินการเดิม 4 แห่ง คือ
1) บ้านหัวเลา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
2) ต. คลองประสงค์ จ. กระบี่
3) ต.ชุมโค อ. ประทิว จ. ชุมพร 4) หาดไร่เลย์ แหลมพระนาง จ.กระบี่
2. เครือข่ายการดาเนินงาน PES ในและต่างประเทศ
3. แหล่งความหลากหลาย ชุมชน และเกษตรกรในคุ้งบางกะจ้า ได้รับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาใน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์
2) ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน 3) ด้านการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
4) ด้านการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์
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15
85
30
70

แผนงานที่ 3 (ต่อ)
กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 3.2 การประเมิน
ผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพจากการดาเนินธุรกิจ
(Business&Biodiversity Check)
: พน.

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.
1. ผู้ประกอบกำรธุรกิจฯ ได้รับกำรทดสอบกำรประเมินต้นทุน
ทำงธรรมชำติ : 1 แห่ง
2. พัฒนำเครื่องมือเพือ่ กำรประเมิน B&B Check ของผู้ประกอบกำร
ธุรกิจขนำดเล็ก : 1 เครื่องมือ

แผนงาน
แผนรำย (ไตรมำส)
(4) 1 แห่ง

พน.

(4) 1 เครื่องมือ

พน.

ผลงานสาคัญ
1. ผู้ประกอบการธุรกิจฯ ได้รับการทดสอบการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ 1 แห่ง : ทดสอบประเมิน 1 แห่ง (ธุรกิจท่องเที่ยว)
2. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมิน Business & Biodiversity Check ของผู้ประกอบการธุรกิจฯ ขนาดเล็ก 1 เครื่องมือ
: เกิดเครื่องมือฯ 1 เครื่องมือ
3. ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ : 1 รายงาน
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ผลงาน
ผลรำย (ไตรมำส)
(1) เตรียมกำร
(2) กำหนดรูปแบบ
(3) วิเครำะห์ข้อมูล
(1) ศึกษำแนวคิด
(2) รวบรวมข้อมูล
(3) (4) พัฒนำ
เครื่องมือ

ร้อยละ
ร้อยละ
20
40
40
12
12
76

แผนงานที่ 3 (ต่อ)
กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 3.3 สร้างพันธมิตร
ประสานความร่วมมือทัง้ ใน
และต่างประเทศ
: กต.

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.
1. สร้ำงควำมร่วมมือและต่อยอดกำรดำเนินงำน : 2 กิจกรรม
2. ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตรในต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง
: 2 องค์กร
3. ผลงำนของ สพภ. ได้รับกำรเผยแพร่ และ สพภ มีส่วนร่วมในงำน
ประชุมวิชำกำรระดับสำกลทัง้ ในและต่ำงประเทศ : 4 ครั้ง

แผนงาน
แผนรำย (ไตรมำส)
(2) 1 กิจกรรม
(3) 1 กิจกรรม
(4) 2 องค์กร
(1) 1 ครั้ง
(2) 1 ครั้ง
(3) 1 ครั้ง (4) 1 ครั้ง

กต.
กต.
กต.

ผลงาน
ผลรำย (ไตรมำส)
(1) 1 กิจกรรม
(2) 1 กิจกรรม
(1) (2) เตรียมกำร
(3) (4) 2 องค์กร
(1) 2 ครั้ง
(2) 1 ครั้ง
(3) 1 ครั้ง

ร้อยละ
ร้อยละ
50
50
50
50
50
25
25

ผลงานสาคัญ
(1) สร้างความร่วมมือและต่อยอดการดาเนิ นงาน 2 กิจกรรม :
1.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน National Institute of Genetics (NIG) ประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ (Access Benefit Sharing)
1.2 เชิญวิทยากรจาก Global Nature Fund สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer on Business and Biodiversity และ การลงนามในบันทึกการหารือความร่วมมือทาง
วิชาการ (Record of Discussion: ROD) ระหว่าง สพภ. มสพภ. และ GNF
(2) ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศอย่ างต่อ เนื่อง 2 องค์กร
2.1 หารือความร่วมมือกับ หน่วยงานในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แก่ ASEAN for Biodiversity Center (ACB)/ Food and Agriculture Organization (FAO)/International Rice Research Institute
(IRRI)/ National Economic and Development Authority (NEDA)
2.2 หารือความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Forest Research Institute Malaysia (FRIM)/Malaysian BioEconomy Development Corporation Sdn Bhd (MBDC)/National
Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM)
(3) ผลงานของ สพภ. ได้รับการเผยแพร่ และ สพภ มีส่วนร่วมในงานประชุมวิชาการระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ 5 ครั้ง
3.1 สพภ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Access Benefit Sharing in Thailand and Case Studies of BEDO ในงานสัมมนา ซึ่งจัดโดย National Institute of Genetics ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น
3.2 เข้าร่วมงานประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 COP 14 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และจัด กิจกรรม Side Event เผยแพร่ผลงานของ
สพภ.
3.3 สพภ. ร่วมกับมูลนิธิสพภ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer on Business and Biodiversity Check และ การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พีพี ไอส์แลนด์ บีช รีสอร์ต แอนด์ สปา บนเกาะ
พีพี จังหวัดกระบี่
3.4 เข้าร่วมในงานประชุม Biodiversity based Products (BBP) as an Economic Source for the Improvement of Livelihoods and Biodiversity Protection: Project Closing Event เพื่อ
แลกเปลี่ยนการดาเนินงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพกับหน่วยงาน ASEAN Center for Biodiversity ณ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.5 สพภ. เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงานประชุม Regional Consultative Meeting on Biodiversity Mainstreaming across the Agricultural Sectors – Asia and the Pacific ในหัวข้อ
The
Application of BEDO Concept for Bio Economy Development; A Mechanism to Encourage Sustainable Usage and Conservation of Biological Resources จัดโดย FAO ณ
โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพมหานคร
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แผนงานที่ 3 (ต่อ)
กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 3.4 เผยแพร่
ผลงาน สพภ.
: ธต.

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.
1. นำเสนอ เผยแพร่ผลงำนของสำนักงำนต่อสำธำรณชน : 1 ครั้ง

2. จำนวนผู้เข้ำร่วมงำน : 1,500 คน

แผนงาน
แผนรำย (ไตรมำส)
(4) 1 ครั้ง

ธต.

(4) 1,500 คน

ธต.

ผลงาน
ร้อยละ
ผลรำย (ไตรมำส) ร้อยละ
(1) เตรียมกำร
20
(2) (3) ดำเนินกำร
80
แล้วเสร็จ
(1) เตรียมกำร
20
(2) (3) ดำเนินกำร
80
แล้วเสร็จ

ผลงานสาคัญ
1. จัดงานเผยแพร่ผลงาน สพภ. 12 ปีแห่งการพัฒนาสู่เศรษฐกิจชีวภาพที่ยั่งยืน 1 ครั้ง ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมฯ ด้านหน้าธนาคารกรุงไทย และหน้าธนาคารกสิกรไทย
จานวนผู้เข้าร่วมงาน 1,502 คน
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานร้อยละ 85.2

กิจกรรมหลักที่ 3.5 ประสาน
เครือข่ายความร่วมมือและ
เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
: พน.

1. เครือข่ำยควำมร่วมมือ : 10 หน่วยงำน

2. มหกรรมทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเฉลิมพระเกียรติฯ
: 1 ครั้ง

ผลงานสาคัญ
จัดงาน มหกรรมทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ ฯ 1 ครั้ง / เครือข่ายความร่วมมือ 30 หน่วยงาน
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แผนรำย (ไตรมำส)
(3) 10 หน่วยงำน

พน.

(3) 1 ครั้ง

พน.

ผลรำย (ไตรมำส) ร้อยละ
(1) เตรียมกำร
20
(2) 30 หน่วยงำน 80
(1) เตรียมกำร
(2) ระหว่ำง
ดำเนินกำร
(3) จัดงำนแล้วเสร็จ

20
60
20

แผนงานที่ 4
บริหารองค์กร
(4 กิจกรรมหลัก /1 โครงการ)

กิจกรรมหลัก / กลุม่ กิจการ

ตัวชี้วัดแผนงานที่ 4
ระดับความสาเร็จในการขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน (ทุกกลุม่ กิจการ)
สะสม 4 ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 100

ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.

เป้าหมาย
ร้ยละ 80
ผลการประเมิน กพร. ประจาปี
ผลงานไตรมาส 1
ผลงานไตรมาส 2
ผลงานไตรมาส 3
ผลงานไตรมาส 4
แผนงาน
แผนรำยไตรมำส
(4) ร้อยละ 80

ผลงาน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

กิจกรรมหลักที่ 1 อานวยการ
และบริหารจัดการ
: อก.

ระดับควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำก
ฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
: อท.

1. บำรุงรักษำอุปกรณ์และระบบปฏิบัตงิ ำนและให้บริกำร

(4) ร้อยละ 100

อท.

2. ระบบข้อมูลและระบบเครือข่ำยสำมำรถให้บริกำรได้
และมีควำมเสถียร

(4) ร้อยละ 95

อท.

กิจกรรมหลักที่ 3 งานนิตกิ าร

ดำเนินกำรได้ตำมแผนทีข่ ออนุมตั ิ

(4) ร้อยละ 100

กม.

กิจกรรมหลักที่ 4 งานตรวจสอบ
ภายใน

ดำเนินกำรได้ตำมแผนทีข่ ออนุมตั ิ

(4) ร้อยละ 100

ตน.

โครงการที่ 1 การดาเนินงานตาม
แผนก้าวกระโดด สพภ.
: อก.

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนก้ำวกระโดด สพภ.

(4) 1 รำยงำน

อก.
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อก.

34
30
20
16
ผลงาน
ผลรำยไตรมำส
(1) ร้อยละ
(2) ร้อยละ
(3) ร้อยละ
(4) ร้อยละ
(1) ร้อยละ
(2) (3) (4) ร้อยละ
(1) (2) ร้อยละ
(3) (4) ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ
30
20
25
25
60
40
95
95

(1) ร้อยละ
(2) ร้อยละ
(3) ร้อยละ
(4) ร้อยละ
(1) ร้อยละ
(2) ร้อยละ
(3) ร้อยละ
(4) ร้อยละ
(1) เตรียมกำร
(2)(3)(4) ดำเนินกำร
แล้วเสร็จตำมแผน

30
30
20
20
30
30
30
10
20
80

