แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
คณะกรรมการบริหาร สพภ. เห็นชอบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2559
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

www.bedo.or.th

วงเงินงบประมาณ และ แผนงาน ตาม พรบ.
ผานการชี้แจง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
จํานวน 187.2705 ลานบาท (ปรับลด 2.00 ลานบาท)
เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 23.2342 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14

www.bedo.or.th
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วงเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2560 (ผานชี้แจงกรรมาธิการ 14 กค. 59) 187.2705 ลานบาท (ปรับลด 2.00 ลานบาท)
แผนงานยุทธศาสตร (87.0000 ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
แผนงานยุทธศาสตร 5.4 : อนุรักษ ฟนฟูและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ (87.0000 ลานบาท)
โครงการที่ 1 แมบทจัดทําระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณคาสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ (70.0000 ลานบาท)
1. เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บรักษาพันธุกรรมและเชื้อพันธุ
2. พัฒนาขอมูลดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและกฎหมาย
3. ติดตามประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน
4. รวบรวมขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
5. รวบรวมขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการขอมูล
โครงการที่ 2 สรางความเขมแขงของชุมชน (17.0000 ลานบาท)
กิจกรรมที่ 1 ศูนยเรียนรูการใชประโยชนและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนงานพื้นฐาน (62.3256 ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
แผนงานพื้นฐาน 5.6 : ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (62.3256 ลานบาท)
แผนงานรอง 5.6.4 : อนุรักษ ฟนฟูและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 37.9449 ลานบาท
7. รายการคาดําเนินการภาครัฐ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 7.1 : (37.9449 ลานบาท)
แผนงานรอง 7.1.36 : อนุรักษ ฟนฟูและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม บริหารบุคลากร
(37.9449 ลานบาท)
- เงินเดือน
(33.0422 ลานบาท)
- คาตอบแทน ผอ.
(3.1800 ลานบาท)
- เงินประจําตําแหนง (0.7440 ลานบาท)
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (0.9787 ลานบาท)

ผลผลิต : พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (62.3256 ลานบาท)
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ
(12.00 ลานบาท)
กิจกรรมที่ 2 สรางการมีสวนรวม
(29.00 ลานบาท)
กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนนโยบาย
(4.90 ลานบาท)
กิจกรรมที่ 4 บริหารองคกร
(13.2256 ลานบาท)
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3.20 ลานบาท)
www.bedo.or.th
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ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตรการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2560
ของ สพภ. กับ
- (ราง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
- (ราง)แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2560-2564
- (ราง)แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2560-2564
- ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2560
- เปาหมายการใหบริการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
www.bedo.or.th
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ื่ มโยงยุทธศาสตร์ปี 60 สพภ. ก ับแผนชาติฯ
ความเชอ
แผนพ ัฒนาฯ
ฉบ ับที่ 12

แผนจ ัดการ
คุณภาพ
สิง่ แวดล้อม
(2560-64)

แผนปฏิบ ัติการ
จ ัดการความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
(2560-64)

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 : การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรก ับสิง่ แวดล้อมเพือ
่ การพ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืน
แนวทางการพ ัฒนา : 4.1 การร ักษาทุนทางธรรมชาติเพือ
่ การพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน
้ ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยง่ ั ยืน (อนุรักษ์ พันธุกรรมและภูมป
4.1.2 อนุร ักษ์และใชป
ิ ั ญญา / สนับสนุนธนาคารพันธุกรรม
/ ส่งเสริมการใช ้ประโยชน์ / สร ้างมูลค่าเพิม
่ จากทรัพยากรชีวภาพ / แบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม / พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทม
ี่ น
ี วัตกรรม
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
การจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม
กลยุทธ์ท ี่ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพือ
่ การอนุรักษ์
ฟื้ นฟู และ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให ้เกิดความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 เพิม
่ ประสิทธิภาพการใช้ทร ัพยากรธรรมชาติอย่างคุม
้ ค่าและยง่ ั ยืน
กลยุทธ์ท ี่ 3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบน ฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

แผนงานที่ 1.1.6 แผนงานความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนงานที่ 3.3.1 แผนงานการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนงานที่ 3.3.2 แผนงานการเพิม
่ มูลค่าในการพ ัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทร ัพยากรชีวภาพ

อนุรักษ์พน
ั ธุกรรมในรูปแบบธนาคารพ ันธุกรรม / ส่งเสริม
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และแรงจูงใจในการอนุรก
ั ษ์และใช ้
ประโยชน์ / สนับสนุนการพ ัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพ / ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
การให ้บริการของระบบนิเวศต่างๆ / ส่งเสริมงานวิจัยในการนํา
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใช ้ประโยชน์และสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

สร้างความรู ้ ความเข้าใจให ้เกิดความ
ตระหนัก / ส่งเสริมผลักดันให ้เกิดการเข ้าถึง
และได ้รับประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ /
พ ัฒนากลไกบริหารจ ัดการ
ผลประโยชน์ /สนับสนุนให ้มีศน
ู ย์รวม
องค์ความรูใ้ ห้เป็นแหล่งเรียนรูแ
้ ละจัด
แสดงการใช ้ประโยชน์ฯ

ส่งเสริมการสร้างศ ักยภาพของชุมชนในการใช ้ประโยชน์เพือ
่
เพิม
่ มูลค่า และพัฒนาเศรษฐกิจฯ อย่างรู ้คุณค่า / สนับสนุนให ้มี
การศึกษาวิจัยการพ ัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ / สน ับสนุนการจ ับคูธ
่ ุรกิจผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ทใี่ ช ้
ทรัพยากรชีวภาพในท ้องถิน
่ / พ ัฒนามาตรฐานสินค้าและ
บริการ / ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีรวมถึงนํ านวัตกรรม
มาใช ้

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
บูรณาการคุณค่าและการจ ัดการความ
่ น
หลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสว
ร่วมในทุกระด ับ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3
ปกป้องคุม
้ ครองสิท ธิประโยชน์ข องประเทศและบริหารจ ัดการเพือ
่ เพิม
่ พูน
และแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้อง
ก ับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4
พฒ
ั นาองค์ค วามรู แ
้ ละระบบฐานข้อ มู ล
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็ น
มาตรฐานสากล

มาตรการที่ 3
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนและภาค
ส่วนต่างๆ ในการอนุรก
ั ษ์ ฟื้ นฟู และใช ้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนปฏิบ ัติการ
บูรณาการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการที่ 2
ส่งเสริมการใช ้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
แผนปฏิบ ัติการ
ลดภัยคุกคามและส่งเสริมการใช ้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
มาตรการที่ 3
ส่งเสริมการวิจัยเพือ
่ เพิม
่ มูลค่าและเสริมสร ้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
แผนปฏิบ ัติการ วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

มาตรการที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข ้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพให ้เป็ นมาตรฐานสากล
แผนปฏิบ ัติการ
จัดการองค์ความรู ้ ฐานข ้อมูล และภูมป
ิ ั ญญา
ท ้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพ
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ื่ มโยงยุทธศาสตร์ปี 60 สพภ. ก ับยุทธศาสตร์จ ัดสรรงบประมาณปี 2560
ความเชอ
ยุทธศาสตร์
จ ัดสรร
งบประมาณ
ปี 2560
เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวง

เป้าหมาย
หน่วยงาน

ต ัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
หน่วยงาน

ผลผลิต /
โครงการ
ตาม พรบ.

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5. ด้านการจ ัดการนํา้ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวต
ิ ทีเ่ ป็นมิตรก ับสิง่ แวดล้อมอย่างยง่ ั ยืน
เป้าหมายยุทธศาสตร์ :
้ ระโยชน์อย่างยง่ ั ยืน /
ทรัพยากรธรรมชาติ และ ความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ ได้ร ับการอนุร ักษ์ ฟื้ นฟูและใชป
ทีด
่ น
ิ ของรัฐมีการบริหารจัดการเพือ
่ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศและจัดทําแนวเขตทีด
่ น
ิ ของรัฐทีท
่ ับซ ้อนให ้เป็ นแนวเขตเดียวกัน

้ ระโยชน์ทร ัพยากรธรรมชาติ
1. ร ักษา ฟื้ นฟูและจ ัดการการใชป

เพิ่มมูลคาการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิ ญญาทองถิ่น
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วกับ
ทรัพยากรพันธุกรรมทีส
่ ําคัญในการใช ้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ (1 ระบบ/3 กลุม
่ ข ้อมูล)
เชิงคุณภาพ : ร ้อยละของข ้อมูลทีไ่ ด ้รับการ
ตรวจสอบยืนยันความถูกต ้อง (ร ้อยละ 100)

โครงการที่ 1 (แผนงานยุทธศาสตร์)
แม่บทจ ัดทําระบบบ ัญชีรายการทร ัพยากรพ ันธุกรรม
ทีท
่ รงคุณค่าสําหร ับการพ ัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงปริมาณ : จํานวนข ้อมูลทีร่ วบรวมได ้แล ้วเสร็จตาม
เป้ าหมาย (10 เรือ
่ ง)
เชิงคุณภาพ : ร ้อยละของข ้อมูลทีไ่ ด ้รับการตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต ้อง (ร ้อยละ 100)

งบประมาณ

เชิงปริมาณ : จํานวนผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
ชุมชน (20 ผลิตภัณฑ์)
เชิงคุณภาพ : ร ้อยละของมูลค่าเพิม
่ ของ
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพชุมชนเป้ าหมายทีไ่ ด ้รับการ
พัฒนา (ร ้อยละ 50)

โครงการที่ 2 (แผนงานยุทธศาสตร์)
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู ้การใช ้ประโยชน์และ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่
(6 ศูนย์)
เชิงคุณภาพ : ร ้อยละของมูลค่าเพิม
่ ของผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
ชุมชนเป้ าหมายทีไ่ ด ้รับการพัฒนา (ร ้อยละ 50)

187,270,500 บาท

เชิงปริมาณ : จํานวนผู ้ประกอบธุรกิจรายใหญ่/
เครือข่ายชุมชน ทีใ่ ห ้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ (3 ราย/100 คน)
เชิงคุณภาพ : ร ้อยละความพึงพอใจของ
เครือข่ายความร่วมมือกับสํานักงาน (ร ้อยละ 80)

ผลผลิต การพ ัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
้ ฐาน)
หลากหลายทางชีวภาพ (แผนงานพืน
เชิงปริมาณ :
1. จํานวนเครือ
่ งมือ/กลไก ทีส
่ นับสนุนการประกอบธุรกิจ
จากความหลากหลายทางชีวภาพ (2 กลไก/เครือ
่ งมือ)
2. ศูนย์สง่ เสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลให ้บริการ (2 แห่ง)
เชิงคุณภาพ : ร ้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสํานักงาน (ร ้อยละ 80)
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ราง แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เสนอ คณะกรรมการบริหาร สพภ.
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2559
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559
www.bedo.or.th

ราง แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจ

เปาหมายยุทธศาสตร
สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ ควบคูกับการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2
รวบรวมขอมูลทรัพยสินทางชีวภาพประเทศไทย สงเสริม
การจัดการฐานขอมูลและ ความรูความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในสาขาที่ขาดแคลน
องคความรู
เผยแพรองคความรูใหกลุมผูสนใจ
ยุทธศาสตรที่ 3
จัดการกลไกและเสริมสรางความรูความเขาใจ ดานความ
การเสริมสรางความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รับผิดชอบ
www.bedo.or.th

สอดคลองกับมาตรา 7
มาตรา 7(1) , (2) , (5)
, (6) และ (8)
มาตรา 7(1) , (3) , (4)
และ (7)
มาตรา 7(1) , (2) , (3)
, (7) , (9) และ (10)
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มูลคาทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะได ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร

เปาหมายยุทธศาสตร

สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ ควบคูกับการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2
รวบรวมขอมูลทรัพยสินทางชีวภาพประเทศไทย สงเสริม
การจัดการฐานขอมูลและ ความรูความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในสาขาที่ขาดแคลน
องคความรู
เผยแพรองคความรูใหกลุมผูสนใจ
ยุทธศาสตรที่ 3
จัดการกลไกและเสริมสรางความรูความเขาใจ ดานความ
การเสริมสรางความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจ

www.bedo.or.th

มูลคาทางเศรษฐกิจ
ที่คาดวาจะได
32,873,275

ประเมินมูลคาไมได

106,000,000
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รวมงบประมาณดําเนินงานป 2560 จํานวน 203.5448 ลบ. (พรบ. 187.2705 + เงินเหลือจายป 2559 จํานวน 16.2743 ลบ.)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

กลยุทธ

แผนงาน

งบประมาณ (ลานบาท)

1.

จัดการเศรษฐกิจระดับฐานราก
• ศูนยเรียนรูการใชประโยชนและอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่น
• สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรพื้นฐาน

1. สรางความ
เขมแข็งชุมชน

17.0000

2.

จัดการเศรษฐกิจระดับธุรกิจ
• ศูนยสงเสริมธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
• สงเสริมธุรกิจ (วิสาหกิจชุมชน , เชิงพาณิชย)
• สงเสริมชองทางและเครื่องมือทางการตลาด (ฟาใส,ตราสงเสริม)
• พัฒนากฎหมายและบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา

2. สงเสริมธุรกิจ
จากฐานชีวภาพ

12.0000

ยุทธศาสตรที่ 2

จัดรวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูล-องคความรู
• ศูนยกลางขอมูล/องคความรู
การจัดการฐาน
• รวบรวม/เชื่อมโยงขอมูลและองคความรู
ขอมูลและองคความรู
• แลกเปลี่ยน/เผยแพรขอมูลและองคความรู

3. การจัดการองค
ความรูและพัฒนา
ระบบฐานขอมูล

70.0000

รวมยุทธศาสตรที่ 2
70.0000 ลบ.
(รอยละ 34)

จัดการกลไกและเสริมสรางความรูความเขาใจดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3
• สรางความรวมมือ/เครือขาย
การเสริมสรางความ
• พัฒนากลยุทธ/นวัตกรรม
• พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับผิดชอบ

4. สรางการมี
สวนรวม
5. ขับเคลื่อน
นโยบาย

29.0000+
5.0000
8.1000

รวมยุทธศาสตรที่ 3
42.1000 ลบ.
(รอยละ 21)

ขอใชเงินเหลือ
จาย 5 ลบ.

อํานวยการ

51.1705+
11.2743

รวมอํานวยการ
62.4448 ลบ.
(รอยละ 31)

ขอใชเงินเหลือ
จาย 11.2743
ลบ.

บริหารองคกร

บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

รวมยุทธศาสตรที่ 1
29.0000 ลบ.
(รอยละ 14)

กรอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอ คณะกรรมการบริหาร สพภ.
หน่วย : บาท

กรอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
3 ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 14 กิจกรรมหลัก และ อานวยการ (1)+(2)
(พรบ.ปี 60 187.2705 + ประมาณการเหลือจ่ายปี 59 - ลบ.)
ผอ.กลุ่ม /จนท.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ (2 แผนงาน 5 กิจกรรมหลัก)
แผนงานที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วรวิทย์/สุวีร์
กิจกรรมหลักที่ 1 ศูนย์เรียนรูก้ ารใช้ประโยชน์และอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ธนกรณ์
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ปิยะ
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพื้นฐาน
ถาวร
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ
วรวิทย์/สุวีร์
ดร.กริชผกา
กิจกรรมหลักที่ 4 ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ
วรวิทย์/สุวีร์
(1) ส่งเสริมธุรกิจเชิงพาณิชย์
วิจิตราภรณ์
(2) บริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ
ศศิรดา
(3) ส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาด
เกตน์พสิ ิษฐ์
(4) สถาบันเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BioEconomy Academy)
ปารดา
(5) พัฒนามาตรฐานและการตรวจประเมินตราส่งเสริม BioEconomy
ปทิตตา
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนากฎหมายและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.กริชผกา
(1) คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์
จิตชนก
(2) พัฒนากฎหมายสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
พรรณิภา

แผน เสนอบอร์ด
4 สค.59

ใช้เงินเหลือจ่าย

187,270,500

16,274,300

งบประมาณ
29,000,000
17,000,000
5,000,000
9,000,000
3,000,000
12,000,000
10,500,000
2,000,000
4,500,000
2,500,000
500,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

เอกสารหน้า
ยุทธ 1 หน้า 1
ยุทธ 1 หน้า 1-2
ยุทธ 1 หน้า 3
ยุทธ 1 หน้า 4
ยุทธ 1 หน้า 5
ยุทธ 1 หน้า 5-7

ยุทธ 1 หน้า 8

กรอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอ คณะกรรมการบริหาร สพภ.
หน่วย : บาท
ผอ.กลุ่ม /จนท.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ (1 แผนงาน 5 กิจกรรมหลัก)
แผนงานที่ 3 การจัดการองค์ความรูแ้ ละพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมหลักที่ 6 จัดทาระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (National Bio-Economy Database Clearing House)
กิจกรรมหลักที่ 7 รวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
กิจกรรมหลักที่ 8 รวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
กิจกรรมหลักที่ 9 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลและองค์ความรูท้ ั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาศูนย์เรียนรูแ้ ละถ่ายทอดองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความรับผิดชอบ (2 แผนงาน 4 กิจกรรมหลัก )
แผนงานที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 11 การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
(1) สร้างเครือข่ายตอบแทนระบบนิเวสตามหลักการ PES
(2) สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ คุ้งบางกระเจ้า
(3) สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าครอบครัว
กิจกรรมหลักที่ 12 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
(1) สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(2) มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3) บูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Gang)
(4) สร้างพันธมิตรและประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

ว่าง/ณัฐฐิญา
ณัฐฐิญา
ดร.รัตเขตร์
ดร.รัตเขตร์
รอมอบหมาย
ธัญญรัตน์
ผอ.กลุ่ม / จนท.
ศุภสิทธ์/ว่าง
สุวีร/์ ดร.ดวงพร
ศุภสิทธ์
รุจิรา
ชัยรัตน์
บุญญานนท์
สุวีร์ /ดร.ดวงพร
ปารดา/ปานไพลิน
อริสรา
มาลินี
ดร.น้าผึ้ง

งบประมาณ
70,000,000
70,000,000
38,000,000

เอกสารหน้า
ยุทธ 2 หน้า 1
ยุทธ 2 หน้า 1-3

23,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
งบประมาณ
37,100,000
29,000,000

ยุทธ 2 หน้า 4
ยุทธ 2 หน้า 5
ยุทธ 2 หน้า 6
ยุทธ 2 หน้า 7-8
เอกสารหน้า

7,200,000
3,600,000
1,200,000
2,400,000
21,800,000
7,300,000
7,500,000
7,000,000
ใช้เงินเหลือจ่าย

ยุทธ 3 หน้า 1-3

ยุทธ 3 หน้า 1

ยุทธ 3 หน้า 4-6

5,000,000

กรอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอ คณะกรรมการบริหาร สพภ.
แผนงานที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบาย
กิจกรรมหลักที่ 13 พัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ปี พ.ศ.2560-2579
(2) ศึกษาความคุ้มค่าจากการดาเนินงานของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สพภ.
(3) พัฒนา Business @ Biodiversity Platform และ Business & Biodiversity Check
กิจกรรมหลักที่ 14 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 14 กิจกรรมหลัก (1)
งบอานวยการและบริหารจัดการ (2)

หน่วย : บาท
ณัฐฐิญา/ว่าง
ณัฐฐิญา
ชยาคมน์
ชยาคมน์
อุรัจฉวี
รอมอบหมาย

8,100,000
4,900,000
500,000
2,000,000
2,400,000
3,200,000

136,100,000
51,170,500

ยุทธ 3 หน้า 7
ยุทธ 3 หน้า 7-10

ยุทธ 3 หน้า 11
อานวยการ หน้า 1-3
ใช้เงินเหลือจ่าย
11,274,300

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจ
งบประมาณ : 29,000,000 บาท
เปาหมาย : สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ควบคูกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิน่
แผนงานที่ 1 : การสรางความเขมแข็งของชุมชน

17,000,000 บาท

แผนงานที่ 2 : การสงเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ

12,000,000 บาท

แผนงานที่ 1 : การสรางความเขมแข็งของชุมชน

17,000,000 บาท

กลุมกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กลุมกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
กลุมกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กลุมกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
กลุมกิจการพัฒนากฎหมายและบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา

กลุมกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กลุมกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

กลวิธี (TACTIC)
ศูนยความเปน
เลิศฯ ใชองค
ความรูทาง
วิชาการ
ผูเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีของ
สถาบันการศึกษา
ในการสนับสนุน
การดําเนินงาน
ของชุมชน

สถานะ (STATUS)
1. ศูนยเรียนรูฯ จํานวน 5 แหง มีการใหบริการแกคณะ
ศึกษาดูงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตอเนื่อง
(1) ชุมชน ต.น้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.นาน: (จุดเดน) ดาน
การผลิตสารสกัดชีวภาพและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ (เวช
สําอาง)
(2) ชุมชน ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร: (จุดเดน)
ดานภูมิปญญาทองถิ่นผาฝายทอมือยอมคราม
(3) ชุมชน ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี: (จุดเดน)
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร และการจัดการปา
ชุมชน/ปาครอบครัว
(4) ชุมชนต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก: (จุดเดน) ดาน
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามและบริการสปานวดไทย
(5) ชุมชนต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ: (จุดเดน)
ดานผลิตภัณฑดูแลสุขภาพจากพืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ
บํารุงรางกาย
- ศูนยเรียนรูฯ ทั้ง 5 แหง มีผูเขาเยี่ยมชมศูนยฯ รวม
กวา 3,000 คน/ป
- ศูนยเรียนรูฯ ทั้ง 5 แหง มีวิทยากรชุมชนประจําศูนย
และมัคคุเทศนเยาวชน ในการสื่อสารและถายทอดองค
ความรูแกคณะศึกษาดูงาน
- ศูนยเรียนรูฯ ทั้ง 5 แหง ถายทอดองคความรูใหกับ
ชุมชนอื่นๆและผูประกอบการ และนําไปตอยอดขยายผล
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ
- ศูนยเรียนรูฯ ทั้ง 5 แหง ถายทอดองคความรูใหกับ
โรงเรียนรอบขาง และนําไปตอยอดขยายผลเพื่อใช

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
1. ศูนยเรียนรูฯ จํานวน 5 แหง สามารถ
ดําเนินการถายทอดองคความรูและเปนตนแบบ
ดานการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
ควบคูกับการอนุรักษอยางยั่งยืน
- มีผูเขาเยี่ยมชมศูนยฯไมนอยกวา 3,500 คน/ป
ทั้ง 5 แหงรวมกัน
- ศูนยเรียนรูถายทอดองคความรูดานการใช
ประโยชนและอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นและขยายผลไปยัง
ชุมชนรอบขางหรือชุมชนใกลเคียง อยางนอย 1
ชุมชน/ศูนย
- ศูนยเรียนรูฯ ถายทอดองคความรูดานการใช
ประโยชนและอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น ไปยังโรงเรียนรอบ
ขางหรือใกลเคียง อยางนอย 1 โรงเรียน/ศูนย

กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 1
: ศูนยเรียนรูการใชประโยชน
และอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่น

กิจกรรมหลักที่ 1 : 5,000,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 : 9,000,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 : 3,000,000 บาท
งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
กลุมกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
5,000,000
1. ศูนยเรียนรูฯ จํานวน 5 แหง แบงเปน
1) ศูนยเรียนรูฯ จํานวน 3 แหง (ต.น้ําเกี๋ยน จ.นาน /
ต.ระบํา จ.อุทัยธานี / ต.กุดบาก จ.สกลนคร)
ดําเนินการเอง (3 แหงๆละ 100,000 บาท รวม 300,000)
- สนับสนุนกิจกรรมของศูนย โดยการสนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชน
เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู ใหศูนยเรียนรูฯจัดกิจกรรมการอบรมถายทอด
องคความรู สรางเครือขาย สรางกิจกรรมการประชาสัมพันธและ
การตลาด
- รวมกับหนวยงานภาคี เกี่ยวกับการตอยอดบูรณาการรวมกัน การ
ถายทอดองคความรู ตลอดจนการเขารวมงานที่หนวยงานจัดขึ้น
- ติดตามผล/ประเมินผลดําเนินงานและสรุปผูเขาชมศูนยฯ
2) ศูนยเรียนรูฯ จํานวน 2 แหง (ต.ทาโพธิ์ จ.พิษณุโลก / ต. สําราญ
จ.กาฬสินธุ)
จางดําเนินการ (2 แหงๆละ 250,000 บาท รวม 500,000)
- สรางกิจกรรมการประชาสัมพันธและการตลาด / พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร วิทยากรชุมชนและมัคคุเทศนเยาวชน/ถายทอดองคความรู
การอนุรักษและใชประโยชนฯ ไปยังชุมชนและโรงเรียนรอบขาง
ดําเนินการเอง (2 แหงๆ รวม 250,000)
- สนับสนุนกิจกรรมของศูนย โดยการสนับสนุนงปม ตามแผนงาน ใหกับ
ชุมชน อาทิ การบริหารจัดการศูนยฯ, กิจกรรมการใชประโยชน/การ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรชีวภาพ, พัฒนาศูนยเรียนรู/แหลงเรียนรูตางๆ
ถายทอดองคความรู สรางเครือขายการดําเนินงานและการตลาด
- ติดตามผลการดําเนินงาน การตอยอด บูรณาการรวมกันกับภาคี

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 2
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
จําหนายและใชในชีวิตประจําวันเพื่อลดคาใชจาย
2. ศูนยเรียนรูฯ จํานวน 1 แหง ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูฯ/
เปดศูนยแลวเสร็จในเดือน ก.ย.59 มีโครงสรางพื้นฐาน
และองคประกอบ มีความพรอมในการใหบริการแกผูเขา
เยี่ยมชม คือ
(1) ชุมชนต.แมทา อ.แมออน จ.เชียงใหม : (จุดเดน)
เปนแหลงวัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐานเกษตรอินทรีย

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
2. ศูนยเรียนรูฯ จํานวน 1 แหง พัฒนาใหมี
ความพรอมในการใหบริการมากยิ่งขึ้นและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตอเนื่อง/พัฒนา
องคประกอบขอมูลศูนยเรียนรู/ขับเคลื่อนการ
ดําเนินใหเกิดความตอเนื่อง
- มีผูเขาเยี่ยมชมศูนยฯไมนอยกวา 700 คน/ป
- มีการถายทอดองคความรูดานการใชประโยชน
และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่นจํานวน 1 ครั้ง
3. มีแผนศูนยเรียนรูฯ เพิ่มอีก 1 แหง

4. การพัฒนาศูนยเรียนรูฯ ใหเปนหนึ่งในเสนทาง
ทองเที่ยวเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อสรางรายไดแก
ทองถิ่น จํานวน 3 แหง

3. กิจกรรมภายใตความรวมมือ BEDO/พช./ธกส.ฯลฯ
แลกเปลี่ยนการดําเนินงานศูนยเรียนรูของ BEDO และ
กิจกรรมการใชประโยชน การอนุรักษ ศูนยบมเพาะธุรกิจ
ของ ธกส และการสรางองคความรู/การสงเสริมและ
พัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนระหวางศูนยเรียนรูและศูนยบม
เพาะธุรกิจ และอื่นๆที่เกี่ยวของ

5. ความรวมมือการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
รวมกับภาคีเครือขาย (พช./ธกส. ฯลฯ)

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

วิธีดําเนินการ
เครือขาย/ประเมินผลการดําเนินงาน/สรุปผูเขาชมศูนย
2. ศูนยเรียนรูฯ จํานวน 1 แหง (ต.แมทา จ.เชียงใหม)
จางดําเนินการ ( 1 แหง 100,000 บาท รวม 100,000)
- พัฒนาองคประกอบขอมูลศูนยเรียนรูฯ อยางเปนระบบ (การ
ออกแบบ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ อาทิ สื่อประชาสัมพันธ จัดทํา
หลักสูตรของศูนย
ดําเนินการเอง (1 แหงๆละ 150,000 บาท รวม 150,000)
- สนับสนุนกิจกรรมของศูนย โดยการสนับสนุนงปม ตามแผนงาน ใหกับ
ชุมชน อาทิ การบริหารจัดการศูนยฯ, กิจกรรมการใชประโยชน/การ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรชีวภาพ, พัฒนาศูนยเรียนรู/แหลงเรียนรูตางๆ
ติดตามผลการดําเนินงาน การตอยอด บูรณาการรวมกันกับภาคี
เครือขาย/ประเมินผลการดําเนินงาน/สรุปผูเขาชมศูนย
3. จัดทําแผนศูนยเรียนรูฯ เพิ่มอีก 1 แหง
ดําเนินการเอง (150,000)
- ลงพื้นที่ประเมินความพรอม/ประชุมรวมกับภาคี/ศึกษาดูงาน
งานจาง (100,000)
- จัดทําแผนศูนยเรียนรูฯ
4. การพัฒนาศูนยเรียนรูฯ ใหเปนหนึ่งในเสนทางทองเที่ยว จํานวน 3
แหง
งานจาง ( 3 แหงๆละ 300,000 บาท รวม 900,000)
- การพัฒนาศูนยเรียนรูฯ ใหเปนหนึ่งในเสนทางทองเที่ยวเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (สํารวจ/ประชุมรวมกับหนวยงานตางๆ/จัดทําเสนทาง/จัดทํา
สื่อสิ่งพิมพและการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เพื่อสรางการ
รับรูในวงกวาง
5. การดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย (พช./ธกส. ฯลฯ)

ดําเนินการเอง รวม 800,000 บาท
1. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการรการบริหารและศึกษาดูงาน
2. การจัดทําทําหลักสูตรฝกอบรมและเชื่อมโยงกับศูนยบมเพาะ
ธุรกิจของ ธกส. เพื่อถายทอดตอกลุมเปาหมาย
3. กิจกรรมการใชประโยชน พัฒนาผลิตภัณฑ การอบรม การ
อนุรักษ และอื่นๆที่เกี่ยวของ

6. บริหาร กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และอื่นๆ รวม 1,750,000
บาท
กํากับติดตามการดําเนินงาน สื่อประชาสัมพันธ การศึกษาดูงาน การ
ดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และที่เกี่ยวของ
และคาใชสอยอื่นๆ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 3
กลวิธี (TACTIC)
ศูนยความเปน
เลิศฯ ใชองค
ความรูทาง
วิชาการ
ผูเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีของ
สถาบันการศึกษา
ในการสนับสนุน
การดําเนินงาน
ของชุมชน

สถานะ (STATUS)
1. ศูนยความเปนเลิศ ฯ ไดดําเนินการชวยใหองคความรู
ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการสปาระดับชุมชน
ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีมอบหมายใหบุคลากรเปนวิทยากรในการ
ฝกอบรม
2. มีผลิตภัณฑชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพใน
20 ชุมชนเครือขาย
3. วิสาหกิจชุมชนยื่นขอการรับรองมาตรฐานแหลงวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ 3 แหง
4 สถานประกอบการสปาของชุมชนสามารถเปดใหบริการ
ได
5. ชุมชนมีนักวิจัยในระดับชุมชนจํานวน 5 คน

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
1.วิสาหกิจชุมชนยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
กลุม กิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 3 แหง
กิจกรรมหลักที่ 2
9,000,000
จางที่ปรึกษา (3,150,000 บาท)
2.การถายทอดองคความรูการพัฒนาผลิตภัณฑ
: การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใน
1.จางที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 10 ผลิตภัณฑ
ใหกับวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 ผลิตภัณฑ
การอนุรกั ษและใชประโยชนจาก
(1,500,000)
3.ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการพัฒนาเปนจํานวน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. จางที่ปรึกษาจัดกิจกรรมนักออกแบบระดับชุมชน จํานวน 3 คน
10 รายการ โดยการจางที่ปรึกษา
(1,500,000)
4.สนับสนุนชุมชนในการศักยภาพในการผลิต
จางดําเนินงาน
ผลิตภัณฑชุมชน การใหบริการสปาระดัยชุมชน
1. พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP/Organic 1 ชุมชน
และทางดานการตลาดใหกับผลิตภัณฑชุมชน
(150,000)
5.พัฒนาสถานบริการสปาชุมชนที่มีคุณภาพ 2
ดําเนินการเอง (5,850,000 บาท)
แหง
1. จัดฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาสถานบริการสปาชุมชนที่มีคุณภาพ
6.ชุมชนมีนักออกแบบในระดับชุมชนที่มี
จํานวน 2 ชุมชน (300,000)
ศักยภาพสามารถออกแบบผลิตภัณฑชุมชนให
2. สนับสนุนใหเกิดชองทางการใหมๆ ทั้งในและตางประเทศใหกับ
แขงขันไดในทองตลาด จํานวน 3 คน
ผลิตภัณฑชุมชนหรือบริการของชุมชน(500,000)
7.วิสาหกิจชุมชนเดิมจํานวน 10 แหง มีรายได
3. อบรมถายทอดองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับชุมชน
เพิ่มขึ้น (จากป 2559) เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 10
(700,000)
4. พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP/Organic 2 ชุมชน
(150,000)
5. จัดประชุมสรางความเขาใจแนวทางในการดําเนินงาน(700,000)
6. สนับสนุนโครงการของชุมชน (2,000,000)
7. กํากับ ติดตามการดําเนินงาน (1,500,000)

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 4
กลวิธี (TACTIC)
สถานะ (STATUS)
การพัฒนาสงเสริม
การใชประโยชน สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสัตวปาและการเพาะเลี้ยง
สัตวปาเชิงพาณิชย
จากทรัพยากร
- จัดกิจกรรม “ปนกินลม ชมสัตวปาอางเก็บน้ําบางพระ”
พื้นฐาน
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสัตวปาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการการถายภาพสัตวปา พื้นที่อางเก็บน้ําบางพระ
จ.ชลบุรี
- อบรมและศึกษาดูงานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศและ
การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย ที่ จ.ชุมพร ใหกับชมรม
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ กุยบุรี ไดแนวทางการดําเนินงานของ
ชมรมฯ กุยบุรี
- ประชุมรับฟงความเห็นแนวทางการแกไขปญหาธุรกิจไข
ชะมด ไดขอแนวทางการสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจไข
ชะมดโดยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง และเตรียม
รางหลักเกณฑการจัดฟารมอีเห็นสําหรับผลิตกาแฟชะมด
และจัดอบรมถายทอดใหชุมชน
- ประชุมหารือ รับฟงความเห็น ปญหา และแนวทางแกไข
กลุมผูเลี้ยงอีเห็นผลิตกาแฟ ที่ดอยชาง จ.เชียงราย
เกษตรกร เสนอให สพภ. ชวยเหลือในเรื่องการปรับปรุง
คุณภาพกาแฟชะมดและใหการรับรองและประชุมเสนอ
แนวทางการจัดการฟารมและมีการตั้งกลุมผูผลิตกาแฟ
ชะมด จ.เขียงราย ขึ้นเมื่อเดือน มิ.ย.59
- สงรางมาตรฐานฟารมนกสวยงาม ให มกอช. ดําเนินการ
กําหนดเปนสินคาเกษตรฯ
- สพภ.มีคําสั่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการประกาศใช
มาตรฐานฟารมนกสวยงาม โดยประชุมคณะทํางานฯ
ครั้งที่ 1 ไดขอสรุปเรื่องหลักเกณฑการใหคะแนนและการ
กําหนดชั้นมาตรฐานฟารมนกป 2559
- มกอช. แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐาน
ฟารมนกสวยงาม โดยมีผูแทน สพภ. รวมในกรรมการ
- อยูระหวางเสนอเกณฑการรับขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
ฟารมนกสวยงามและดําเนินการทดสอบประเมินพรอม
กับรับรองโดย สพภ.
- เขารวมประชุมคณะกรรมการวิชาการ พิจารณามาตรฐาน
ฟารมกวาง และแลวเสร็จเบื้องตน โดยกําหนดประชุมรับ
ฟงความเห็นทั่วไปในวันที่ 15 ก.ค.59

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

กิจกรรม

1. พื้นที่รอบอางเก็บน้ําบางพระ อช.กุยบุรีและ กิจกรรมหลักที่ 3
อช.แกงกระจาน มีการติดตาม สงเสริมตอยอด : การพัฒนาสงเสริมการใช
ดานทองเที่ยวเชิงสัตวปา
ประโยชนจากทรัพยากรพื้นฐาน
2. ธุรกิจกาแฟชะมด ไดรับการยกระดับ
ผลิตภัณฑ มาตรฐานฟารม
3. ธุรกิจไขชะมด ไดรับการชวยเหลือ แกไข
ปญหาธุรกิจ
4. มาตรฐานฟารมกวาง ไดรับประกาศใชและ
ประเมินเพื่อพิจารณา ตามเกณฑมาตรฐาน
5. มาตรฐานนกสวยงามไดรับการประกาศใชและ
ประเมินเพื่อพิจารณา ตามเกณฑมาตรฐาน
6. สงเสริมธุรกิจการเลี้ยงสัตวปาอื่นๆ ไดแก ไก
พื้นเมือง เปนตน
7. ผลิตภัณฑจากทรัพยากรพื้นฐานเพื่อการ
สงเสริมธุรกิจ จํานวนอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ

งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
กลุมกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
3,000,000

จางดําเนินการ 600,000 บาท
- พัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากรพื้นฐานและคูมือการดําเนินธุรกิจ
ดําเนินการเอง 2,400,000 บาท
- สงเสริมตอยอดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงสัตวปาในพื้นที่อางเก็บน้ํา
บางพระ กุยบุรี และแกงกระจาน
- ยกระดับผลิตภัณฑ มาตรฐานฟารมกาแฟชะมด
- ชวยเหลือ แกไขปญหาธุรกิจไขชะมด
- สงเสริมธุรกิจเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย
- สงเสริมธุรกิจเพาะเลี้ยงนกสวยงามหรือไกพื้นเมือง
- ติดตามประสานงานและประเมินผล รวมทั้งการบริหารกิจกรรมการ
พัฒนาสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรพื้นฐาน

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 5

แผนงานที่ 2 : การสงเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ

12,000,000 บาท

กลวิธี (TACTIC)
สถานะ (STATUS)
ศูนยสงเสริมธุรกิจ 1. สงเสริมจับคูธุรกิจผลิตภัณฑชุมชนสูเขิงพาณิชย
1.1 ผลิตภัณฑชุมชนสูเขิงพาณิชย 3 ผลิตภัณฑ
จากทรัพยากร
- พัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากเสนใยสับปะรด โดย
ชีวภาพ
ดําเนินการในพื้นที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ รวม 3 ชุมชน
- พัฒนาผลิตภัณฑจากมะหาดโดยพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ชุมชนบานเขาแหลมฯ จ.นครสวรรค
- พัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรประสะไพลรวมกับ
ชุมชนสหกรณแมมอกฯ จ.ลําปาง
1.2. สงเสริมจับคูธุรกิจผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 9 คูธุรกิจ
- พัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารจากเขากวางออนรวมกับ
สหกรณกวางฯ
- นําเสนอผลิตภัณฑ 8 ผลิตภัณฑ มาขยายผลทางธุรกิจ
โดยนําเสนอตอภาคเอกชนที่สนใจและออกนําเสนอ
ผลงานในงาน Thailand TechShow ครั้งที่ 1/2559
สัญจร จังหวัดขอนแกนและจังหวัดสงขลา
2. สงเสริมจับคูธุรกิจผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
มีการจับคูธุรกิจผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 1 ประเภท คือ การ
สงตนกลวยไมขายประเทศจีน และมีผลการติดตามหลัง
การจับคูธุรกิจในป 57 และเริ่มดําเนินธุรกิจในป 58 ไดแก
1) การผลิตไบโอดีเซลจากหยีน้ํา
2) เสนใยไผเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ
3) เสนใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ
4) การใชไผเปนวัตถุดิบในโรงไฟฟาชีวมวล
3. พัฒนาผลิตภัณฑจากไหม
ไดซีรัมจากโปรตีนกาวไหม 1 ผลิตภัณฑ
4. พัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดจากกลวยไม
ผลิตภัณฑสารสกัดจากกลวยไม ไดผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางที่พัฒนาจากสารสกัดจากกลวยไมสกุลหวาย
สงเสริมชองทางธุรกิจจากฐานชีวภาพสมัยใหม
- เปดใหบริการศูนยสงเสริมธุรกิจ ไดแก
แหงที่ 1 ศูนยราชการฯ
แหงที่ 2 เซ็นทรัลเวสเกท
- มีคูมือการประกอบธุรกิจ/ที่เกี่ยวของทรัพยากรชีวภาพ
จํานวน 5 เรื่อง ไดแก
1) คูมือการเก็บเกี่ยวใบสับปะรด เกี่ยวกับธุรกิจแปรรูปใบ

กลุมกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
กลุมกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กลุมกิจการพัฒนากฎหมายและบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 4 : 10,500,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5 : 1,500,000 บาท

งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
กลุมกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด / กลุมกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
10,500,000

กิจกรรมหลักที่ 4
: ศูนยสงเสริมธุรกิจจาก
ทรัพยากรชีวภาพ
1. พัฒนาผลิตภัณฑที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมพรอม (1) สงเสริมธุรกิจเชิงพาณิชย
สําหรับการจับคูธุรกิจ 3 ผลิตภัณฑ

2,000,000

2. นําเสนอผลงานที่มีศักยภาพเพื่อการจับคูธุรกิจ

1.บริหารจัดการศูนยสงเสริมธุรกิจจากทรัพยากร (2) บริหารจัดการศูนยสงเสริม
ชีวภาพ จํานวน 2 แหง
ธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ
2.จัดทําคูมือการประกอบธุรกิจจากทรัพยากร
ชีวภาพ จํานวน 4 เรื่อง
3. เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการทรัพยากร
ชีวภาพเพื่อเขาสูตลาดสากล

จางดําเนินการ (1,500,000 บาท)
1. พัฒนาผลิตภัณฑ 3 ผลิตภัณฑพรอมจัดทําแผนธุรกิจ
ดําเนินการเอง (500,000 บาท)
1. นําเสนอผลงานที่มีศักยภาพเพื่อการจับคูธุรกิจ
2. บริ ห ารจั ด การโครงการ การประชาสั ม พั น ธ ผ ลงาน จั ด กิ จ กรรม
สงเสริมการตลาดและประสานงานอื่นๆที่เกี่ยวของ

4,500,000

จางดําเนินการ (2,000,000 บาท)
1. บริหารพื้นที่จุดใหบริการศูนยสงเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ
2. จัดพิมพคูมือ /สื่อประชาสัมพันธศูนยสงเสริม และสินคาทรัพยากร
ชีวภาพ
ดําเนินการเอง (2,500,000 บาท)
1. คาเชาพื้นที่และเจาหนาที่ประสานงานเพื่อใหบริการศูนยสงเสริมฯ
2. การบริการจัดการจําหนายสินคาทรัพยากรชีวภาพ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 6
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
สับปะรด ใหอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2) คูมือเกี่ยวกับธุรกิจเสนใยไผเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ
คอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต/อุตสาหกรรมไมใชสิ่ง
ทอ และไผกับพลังงานไฟฟาชีวมวล
3) คูมือชองทางกระจายสินคาแบบการตลาดสมัยใหม
(MODERN TRADE MARKET)
4) คูมือการยอมสีผาคราม
5) คูมือการลงทุนทรัพยากรชีวภาพ
- สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธสินคาตางประเทศ
ไดแก งาน Interior Lifestyle Tokyo 2016 ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559
สงเสริมชองทางธุรกิจจากฐานชีวภาพสมัยใหม
- เขารวมงานevent/งานแสดงสินคาที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรชีวภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแลว 20 ครั้ง
- สราง (Visibility) ในพื้นที่ชั้นนําเพื่อสรางการรับรู แลว
19 พื้นที่
- สราง Availability ในสื่อ อาทิ Shopping guide,
Smart SME แลว 1 สื่อ สกูปประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
และศูนยสงเสริมฯ ออกอากาศทางโทรทัศนชอง Smart
SME (True 570)

ดําเนินการจัดฝกอบรมผูป ระกอบการธุรกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระดับธุรกิจ
จํานวน 5 หลักสูตร คือ
1. ความรูเบือ้ งตนในการทําธุรกิจกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ
3. การเงิน การบัญชี
4. การตลาดในยุคปจจุบัน
5. กฎหมายธุรกิจ มาตรสินคา บริการและการ
ผลิต
พัฒนามาตรฐานและการตรวจประเมินฯ
1. ตรวจประเมินผลิตภัณฑจากที่ตองรับตรา
สงเสริมผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากรฯ

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

1. สงเสริมชองทางการตลาดในงานแสดงและ
(3) สงเสริมชองทางและสราง
จําหนายสินคารวมถึงในพื้นที่ชั้นนําตางๆ เพื่อ
โอกาสทางการตลาด
สรางความตระหนักรูและทัศนคติที่ดีใหแก
ผลิตภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพ
รวมไมนอยกวา 30 ครั้ง
2. สรางโอกาสทางการตลาดใหแกผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรชีวภาพ ตราสงเสริม BioEconomy
โดยประชาสัมพันธ ผานสื่อในชองทางตางๆ
อยางนอย 1 สื่อ

2,500,000

การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจจากฐาน (4) สถาบันเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพและผลิตภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพ ชีวภาพ (BioEconomy
Academy)
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจ
ชีวภาพและประชาชนทั่วไปที่ความสนใจ เพื่อ
ประกอบธุรกิจชีวภาพ
(BioEntrepreneur) จํานวน 10 ครัง้

500,000

(5) พัฒนามาตรฐานและการ
ตรวจประเมินตราสงเสริม
BioEconomy

1,000,000

1. ผลิตภัณฑที่ไดตราสงเสริมไมนอยกวา
45 ผลิตภัณฑและผลิตภัณฑที่ไดตราสงเสริม
ยังคงรักษามาตรฐานการผลิตควบคูการอนุรักษ
อยางยั่งยืน

วิธีดําเนินการ
3. เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการทรัพยากรชีวภาพเพื่อเขาสูตลาด
สากล

จางดําเนินการ (2,100,000 บาท)
- จัดหาพื้นที่ดําเนินการสงเสริมชองทาง/สรางโอกาสทางการตลาด ใน
งานแสดงและจําหนายสินคารวมถึงในพื้นที่ชั้นนําอื่นๆเพื่อสราง
ความตระหนักรูและทัศนคติที่ดีใหแกผลิตภัณฑจากทรัพยากร
ชีวภาพ ตราสงเสริม BioEconomy และองคกร รวมถึง
ประชาสัมพันธในสื่อเพื่อสรางความตระหนักรูใหผูบริโภคสามารถ
รับรูและมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ ตราสงเสริม BioEconomy
องคกร โดยรูปแบบการนําเสนอมี Content ที่นาสนใจและเปนที่
จดจํามากขึ้น
ดําเนินการเอง (400,000 บาท)
- บริหารจัดการโครงการ การประชาสัมพันธผลงาน จัดกิจกรรม
สงเสริมการตลาดและประสานงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
ดําเนินการเอง (500,000 บาท)
- จัดฝกอบรมแกผูประกอบการธุรกิจชีวภาพและประชาชนที่ใหความ
สนใจ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ดําเนินการเอง (800,000 บาท)
- ตรวจประเมินผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากรชีวภาพ และติดตาม
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่ งเสริ มยังรักษาตามหลักเกณฑ์ 3 ประการของ
สพภ.
- ประชาสัมพันธในในประเทศและตางประเทศ หรือจัดทําสื่อสิ่งพิมพ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 7
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

2. พัฒนาหลักเกณฑและขอกําหนดผลิตภัณฑจาก
ฐานชีวภาพรายผลิตภัณฑเพื่อประกอบการตรวจประเมิน
สําหรับวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ

2. หลักเกณฑ/ขอกําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑที่ไดพัฒนาขึ้นนํามาปรับใชในการตรวจ
ประเมินฯ รายผลิตภัณฑ

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

วิธีดําเนินการ
เพื่อประชาสัมพันธตราสงเสริมฯ
จางดําเนินการ (200,000 บาท)
พัฒนาหลักเกณฑและขอกําหนดผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพราย
ผลิตภัณฑดําเนินการปรับเขากับเกณฑการตรวจประเมินสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชนและผูประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพใหมีความชัดเจนและ
เปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 8
กลวิธี (TACTIC)
การขอรับความ
คุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาและ
บริหารจัดการ
ผลประโยชน

สถานะ (STATUS)
1. การขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
2. ยื่นคําขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
รวม 17 รายการ
3. สงเสริมการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาหรือตอยอด
จํานวน 3 รายการ
4. จัดทําคูมือหรือแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาและการใชประโยชน (งานตอเนื่อง)

พัฒนากฎหมาย
พัฒนากฎหมายสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
สําหรับการพัฒนา ชีวภาพ
เศรษฐกิจจากฐาน
1. ขอมูลรวบรวมเพื่อเปนฐานในการศึกษา วิเคราะห
ชีวภาพ
กฎหมายในประเด็นการผลิตและการคาผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรชีวภาพพืชที่สําคัญในป 2560 จํานวน 1 เรื่อง
2. ขอมูลรวบรวมเพื่อเปนฐานในการศึกษา วิเคราะห
กฎหมายในประเด็นการผลิตและการคาผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรชีวภาพสัตวที่สําคัญในป 2560 จํานวน 1 เรื่อง

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
1. การยื่นคําขอรับความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา ไมต่ํากวา 3 ประเภท จํานวน 17 รายการ
แบงเปน
- การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของชุมชน
- การคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เปนผลงาน
ของ สพภ.
2. สงเสริมการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา
หรือ ตอยอด จํานวน 3 รายการ

1. รายงานการศึกษากฎหมายในประเด็น การ
ผลิตและการคาผลิตภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพ
พืช ที่สําคัญ จํานวน 1 เรื่อง
2. รายงานการศึกษากฎหมายในประเด็น การ
ผลิตและการคาผลิตภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพ
สัตว ที่สําคัญ จํานวน 1 เรื่อง
3. ศึกษาและใหความเห็นในการจัดทํา ปรับปรุง
พัฒนาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ นิติกรรม
สัญญาและคูมือการดําเนินงานของ สพภ. ในสวน
ที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ไมนอยกวา 1
เรื่อง
4. ดําเนินการดานกฎหมายของ สพภ. เชน การ
ใหความเห็นและคําปรึกษาเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญา การจัดทํานิติกรรมสัญญา ดานทรัพยสิน
ทางปญญา รวมทั้งการติดตาม การดําเนินงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย

กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 5
: พัฒนากฎหมายและบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา
(1) คุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาและบริหารจัดการ
ผลประโยชน

(2) พัฒนากฎหมายสําหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ

งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
กลุมกิจการพัฒนากฎหมายและบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
1,500,000
ดําเนินการเอง (1,000,000 บาท)
- วิเคราะหศักยภาพทรัพยสินทางปญญาที่เปนผลงานของ สพภ. และ
ชุมชน ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปญญา เพื่อจัดทํา IP audit
- สัมภาษณนักวิจัย ประชุมรวมกับหนวยงาน ผูเชี่ยวชาญและรวบรวม
1,000,000
ขอมูลเพื่อจัดทํารางคําขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
- จัดทําคําขอและยื่นคําขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาตาม
กฎหมาย
- คาใชจายในการติดตามการดําเนินงาน และจางพนักงานจางเหมาเพื่อ
ชวยดําเนินงาน 1 อัตรา
500,000
ดําเนินการเอง (500,000 บาท)
- คาใชจายการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลกฎหมายใน
ประเด็นการผลิตและการคาผลิตภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพพืชและ
สัตว ที่สําคัญ โดยมีการประชุมรวมกับผูใหคําปรึกษาและผูเกี่ยวของทั้ง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของ และลง
พื้นที่เก็บขอมูล
- ใชจายในการถายทอดความรูที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาทรัพยากร
ชีวภาพของชุมชนและทองถิ่นใหแกชุมชน (รวมกับหนวยงานภาคี)
- คาใชจายในการติดตามการดําเนินงาน และจางพนักงานจางเหมาเพื่อ
ชวยดําเนินงาน 1 อัตรา

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 2 หนาที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการฐานขอมูลและองคความรู
งบประมาณ : 70,000,000 บาท
เปาหมาย : รวบรวมขอมูลทรัพยสินทางชีวภาพประเทศไทย สงเสริมความรูความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในสาขาที่ขาดแคลน เผยแพรองคความรูใหกลุม ผูสนใจ
แผนงานที่ 3 : การจัดการองคความรูและพัฒนาระบบฐานขอมูล
แผนงานที่ 3 : การจัดการองคความรูและพัฒนาระบบฐานขอมูล

กลวิธี (TACTIC)
รวบรวมและ
เชื่อมโยงขอมูล
และองคความรู:
เพื่อทําการรวบรวม
ตรวจสอบ องค
ความรูดานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ (BioDiversity, BioDiversity &
Business

70,000,000 บาท

70,000,000 บาท

สถานะ (STATUS)
1. ดานการจัดทําขอมูล
ขอมูลวิทยาศาสตร
• ขอมูลเชิงลึกทางดานอนุกรมวิธาน ตาม
มาตรฐานสากลของกลวยทางเศรษฐกิจ 160 พันธุ
• ลายพิมพดีเอนเอ กลวยทางเศรษฐกิจ160 พันธุ
พรอมการยืนยันการตรวจซ้ําของแปลงรวบรวมพันธุ
• ขอมูลจีโนมขาวสีและขาวพื้นเมือง 700 พันธุ
• ขอมูลทางอนุกรมวิธานและการรวบรวมพันธุทุเรียน
พื้นเมืองเขตภาคเหนือและประมวลสถาน ภาพทุเรียน
นนท
• ขอมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตรและการศึกษาฤทธิ์ทาง
เคมีขิงขาจํานวน 60 พันธุ
• ขอมูลเห็ดนําเขาระบบ 50 ชนิด
• ขอมูลการรวบรวมพันธุไกพื้นเมือง
• ขอมูลกลุมทรัพยากรออย ไหม มะพราว และ
จระเข
• จัดตั้งธนาคารคามหลากหลายทางชีวภาพชุมชน
ตนแบบ ลําไย จ.ลําพูน
ขอมูลเศรษฐกิจ
• ขอมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึก ทรัพยากรชีวภาพ 50
รายการ
• ทําแผนระยะยาวการจัดเก็บขอมูลและการใช
ประโยชนทรัพยากร

กลุมกิจการพัฒนากลยุทธและนวัตกรรม
กลุมกิจการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมกิจการพัฒนากลยุทธและนวัตกรรม
กลุมกิจการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเท

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
1. พัฒนาขอมูลของทรัพยากรพันธุกรรมที่
ทรงคุณคาทางเศรษฐกิจ 3 ดาน (วิทยาศาสตร
เศรษฐกิจ กฎหมาย) ไดแก
(1.1) จัดทําขอมูลใหสมบูรณแบบตอเนื่อง
ไดแก ขาว ขิงขา ทุเรียน ลําไย หมอนไหม
มะพราว
(1.2) พัฒนาขอมูลใหมในกลุมทรัพยากร
กระเทียม มังคุด มะมวง คราม
2. สนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานจัดและ
บริหารจัดการ Biobank 2 แหง
3. สนับสนุนการดําเนินงานดาน community
biobank จํานวน 1 แหง
4. จัดทําฐานขอมูล Bio-listing ที่มีการ
ตรวจสอบและยืนยันขอมูล 1 ระบบฐานขอมูล
5. ประสานเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูล
ทรัพยากรพันธุกรรม 1 ระบบ
6. สรางเครือขาย พรอมพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการรวมกับหนวยงานภาคีดานทรัพยากร
พันธุกรรม 25 หนวยงาน

กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 6
: จัดทําระบบบัญชีรายการ
ทรัพยากรพันธุกรรมที่
ทรงคุณคาเพื่อการพัฒนาและ
แขงขันดานเศรษฐกิจ
(National Bio-Economy
Database Clearing House)

กิจกรรมหลักที่ 6 :
กิจกรรมหลักที่ 7 :
กิจกรรมหลักที่ 8 :
กิจกรรมหลักที่ 9 :
กิจกรรมหลักที่ 10 :

38,000,000
23,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
กลุมกิจการพัฒนากลยุทธและนวัตกรรม
38,000,000
กิจกรรมที่ 1
การศึกษาขอมูลเชิงลึกดานวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ กฎหมาย
1.จางที่ปรึกษา (18,000,000 บาท)
1.1 การรวบรวมและอนุรักษพันธุ (15.0 ลบ)
ดําเนินการสํารวจ รวบรวมและจัดทําขอมูลดานบัญชีรายการ
- เก็บรักษาเชื้อพันธุในแหลงเก็บ
- ตรวจสอบแหลงเก็บเชื้อพันธุ
รวบรวมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 ชนิด ประกอบดวย ขาว ขิงขา ทุเรียน
ลําไย หมอนไหม มะพราว กระเทียม มังคุด มะมวง คราม
1.2 การวิเคราะหลายพิมพดีเอนเอและการอนุรักษาพันธุ (6.0 ลบ)
- สกัดดีเอนเอและจัดทําลายพิมพดีเอนเอ
- วิเคราะหรหัสพันธุกรรมเพื่อพิสูจนเอกลักษณพันธุ
เปาหมาย : ขาว ทุเรียน ขิงขา ลําไย มะพราว
1.3 การศึกษาและรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจเชิงลึก (2.0 ลบ)
- ศึกษา วิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจ
รวบรวมกรณีพิพาท ขอกีดกันทางการคาใน 2 กลุมธุรกิจ คือ อาหาร
และอาหารเสริมจากทรัพยากรชีวภาพ
1.4 การรวบรวมและวิเคราะหงานวิจัยและดานกฎหมาย
ดานความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม ขอกฎหมาย
หรือ การจัดทําแผนที่สิทธิบัตร (1.0 ลบ)
- ศึกษา วิเคราะหขอมูลวิจัยรวมกับ อพสธ. และ วช /สวทช
จัดหมวดหมู
- นําเขาขอมูลใน clearing house

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 2 หนาที่ 2
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

2. ดานการจัดทํารายการทรัพยสินชีวภาพ
- จัดประชุมระดมความเห็นแนวทางการจัดทําบัญชี
รายการและฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพประเทศไทย 1
ครั้ง
- จัดทําความรวมมือดานทรัพยากรพันธุกรรมกับ
หนวยงานหลักของประเทศที่มีขอมูลดานพันธุกรรม
- แตงตั้งคณะทํางานและจัดทํารายการทรัพยากรชีวภาพ
(listing) ที่มีศักยภาพและนาจะมีศักยภาพเชิงพาณิชยใน
กลุมสัตว จุลินทรียและพืช
3. ดานการออกแบบฐานขอมูล
- โครงสรางขอมูลสัตวเศรษฐกิจและ มีการนําเขาและ
ทดสอบระบบฐานขอมูลของขาว กลวย ขิงขา ทุเรียน เห็ด
ไกพื้นเมือง
- นําเขาขอมูลและเปดการเผยแพรแกบุคคลและหนวยงน
ตางๆ จํานวน 6 ชนิดพันธุ
- นําเสนอขอมูลและสืบคนดวยเมนู 2 ภาษา

4. ดานการสรางเครือขายและประชาสัมพันธ
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ไกพื้นเมืองกับผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศ 1 ครั้ง
• รวมจัดประชุมกับหนวยงานดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 4 หนวยงาน
• จัดประชุม Public Hearing ของ ฐานขอมูลแหงชาติ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
ไทย 1 ครั้ง

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

วิธีดําเนินการ

กิจกรรมที่ 2
การสนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานจัดตั้ง biobank
ดําเนินการเองและจางดําเนินการ (2,000,000 บาท)
- คาดูแลเก็บรักษาสายพันธุจากการสํารวจ ประกอบดวย การเก็บแบบ
ปลูกรักษาตนพันธุในแปลง การเก็บแบบเนื้อเยื่อและการเก็บ DNA
โดยรวมตั้งแตที่ดําเนินการมาตั้งแต 57-59
- สนับสนุนการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมตนแบบระยะกลางและระยะ
ยาว พรอมทั้งแหลงเก็บสํารองขอมูลที่เปนมาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 3
การจัดทําบัญชีรายการทรัพยสินทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย
(Bio-Listing inventory)
ดําเนินการเอง (1,000,000 บาท)
- การประชุมคณะทํางานการจัดทําบัญชีรายการ กลุมสัตว พืช และ
จุลินทรีย
- การจัดประชุมวิพากยและตรวจยืนยันความถูกตองของขอมูล
- คาจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่ 4
การพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรพันธุกรรม
จางที่ปรึกษา (2,000,000 บาท)
- พัฒนาโครงสรางขอมูลหลักในฐานขอมูลใหมเหมาะสมกับชนิดพันธุ
- ปรับปรุงระบบนําเขาขอมูลแบบออนไลนและรายงานผลการใชงาน
- ปรับปรุงและดูลเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ/ไทย
- การปรับปรุงฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศ
- ปรับปรุง web application ของฐานขอมูลทั้งรูปแบบหนาขอและ
mobile application
- การบํารุงรักษาระบบ
- พัฒนาขอมูลในการนําเสนอในรูปแบบ infographic
กิจกรรมที่ 5
การสรางเครือขายเผยแพรผลงานโครงการ และ กํากับติดตามการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการเอง (9,000,000 บาท)
(1) การสรางเครือขายความรวมมือดานทรัพยากรพันธุกรรมทั้งในและ
ตางประเทศประกอบดวย คาเดินทางในประเทศ ตางประเทศและคาจัด
ประชุม จํานวน 5,000,000 บาท
- การจัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนา

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 2 หนาที่ 3
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
• นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการแมบทตอที่ประชุม
วิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ป 2559
- นําเสนอผลงานโครงการรวมกับ อพสธ
- รวมจัดนิทรรศการและนําเสนอโครงการแมบทใน
การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ สวทช
- เดินทางประชุมและสรางเครือขายรวมกับ
หนวยงานภายในประเทศจํานวน 25 หนวยงาน
- เดินทางประสานความรวมมือและเรียนเชิญ
วิทยากรตางประเทศเขารวมการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 2 ครั้ง
- จัดประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการเก็บ
รักษาและใชประโยชน จากวิทยากรประเทศ
ตางๆ 11 ประเทศ 23 คน
- เปดตัวโครงการธนาคารความหลากหลายทาง
ชีวภาพชุมชน

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

วิธีดําเนินการ
เทคนิคการจัดเก็บเชื้อพันธุกรรมและการจัดทําฐานขอมูล ระหวาง
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ และหนวยงานในประเทศไทยประกอบดวย คา
เดินทางของวิทยากรตางประเทศ คาจัดประชุมและอบรม
หัวขอ 1. Tissue culture for economically plant: technology
and management
2 Sustainability Biobank
- การรวมจัดประชุม เสวนากับหนวยงานเครือขายเชน การประชุม
วิชาการ / การประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการทั้งในและ
ตางประเทศ
- การสงเจาหนาที่รับผิดชอบหลักของโครงการฯเขารับการอบรม ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษหรือ เบลเยี่ยม หรือ มาเลเซีย
(2) การจัดพิมพเอกสารเผยแพร รวบรวมผลงานวิจัยของโครงการ 2
เรื่อง คือ กลวย มะพราว หรืออื่นๆ ที่มีจําเปนเรงดวน รวม 3,000,000
บาท
(3) งานกํากับและติดตามการดําเนินโครงการ รวม 1,000,000 บาท
- การประชุมคณะอนุกรรมการแมบทฯประกอบดวยคาตอบแทนและ
คาจัดประชุม
- การประชุมคณะทํางานเพื่อกํากับติดตามการจางที่ปรึกษา ทั้ง
ทางดานวิทยาศาสตร เศรษฐกิจกฎหมาย และการออกแบบฐานขอมูล
- จางเหมาเอกชนบริการงานประสานโครงการและวิเคราะหดูและ
รักษาระบบฐานขอมูล รวม 3 คน

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 2 หนาที่ 4
กลวิธี (TACTIC)
รวบรวมองค
ความรูรวมกับภาคี
เครือขาย/
พันธมิตร: เพื่อทํา
การรวบรวมและ
ตรวจสอบองค
ความรูด านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

สถานะ (STATUS)

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
ป 2558
กลุมกิจการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “พืชวงศถั่ว: กิจกรรมหลักที่ 7
- บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวกลุมแอมฟเบียน
23,000,000
จางที่ปรึกษา (17,000,000 บาท)
วงศยอยสะตอ ในประเทศไทย”
และเรปไทส (สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและ
: รวบรวมขอมูลบัญชีรายการ
-ดําเนินการสํารวจ รวบรวม ตรวจสอบความถูกตองและจัดทําขอมูล
2) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “พืชวงศถั่ว: ทรัพยากรชีวภาพ
สัตวเลื้อยคลาน) กําลังดําเนินการตรวจสอบและยืนยัน
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ:
วงศยอยราชพฤกษ ในประเทศไทย”
ความถูกตองของขอมูลไมนอยกวา 500 ชนิด
1) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “พืชวงศถั่ว: วงศยอยสะตอ ใน
3) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “พืชวงศถั่ว:
- บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ํากลุมครัสเตเซียน
ประเทศไทย”
(กุง ปู กั้งฯ) กําลังดําเนินการตรวจสอบและยืนยันความ วงศยอยประดู ในประเทศไทย”
2) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “พืชวงศถั่ว: วงศยอยราชพฤกษ
4) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “พืชวงศ
ถูกตองของขอมูล
ในประเทศไทย”
เงาะในประเทศไทย”
ไมนอยกวา 1,000 ชนิด
3) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “พืชวงศถั่ว: วงศยอยประดู ใน
5) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “พืชวงศ
- บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ํากลุมมอลลัสกา
ประเทศไทย”
(หอย ทาก หมึกฯ) กําลังดําเนินการตรวจสอบและยืนยัน มังคุดในประเทศไทย”
4) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “พืชวงศเงาะในประเทศไทย”
6) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “พืชวงศ
ความถูกตองของขอมูล
5) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “พืชวงศมังคุดในประเทศไทย”
พริกไท ในประเทศไทย”
ไมนอยกวา 2,500 ชนิด
6) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “พืชวงศพริกไท ในประเทศไทย”
- โครงการศึกษาเชิงลึกโอกาสทางเศรษฐกิจของทรัพยากร 7) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “สัตวกลุม
7) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ “สัตวกลุมปลิงทะเลในประเทศ
ปลิงทะเลในประเทศไทย”
ชีวภาพ: กรณีศึกษาจระเข กําลังดําเนินการตรวจสอบ
ไทย”
ความถูกตองของขอมูล
8) โครงการ “ศึ ก ษาต อ ยอดการพั ฒ นา
8) โครงการ “ศึกษาตอยอดการพัฒนามาตรฐานฟารมเลี้ยงแมลงที่มี
ป 2559
มาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งแมลงที่ มี ศั ก ยภาพทาง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยแบบอินทรียเพื่อการสงออก”
รวบรวมขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
เศรษฐกิจของไทยแบบอินทรียเพื่อการสงออก”
ดําเนินการเอง (6,000,000 บาท)
- รวบรวมขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพแมลงที่มี
-รวมกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. ร ว มกั บ โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยจํานวนไมนอยกวา 300
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวทช. และ
เนื
่
อ
งมาจากพระราชดํ
า
ริ
ส
มเด็
จ
พระเทพ
ชนิด
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรวบรวมขอมูลทรัพยากรชีวภาพ เห็ด ในพื้นที่
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวทช. และ
- รวบรวมขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพไสเดือน
ปาดงใหญ จังหวัดอํานาจเจริญ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
มหิ
ด
ล
เพื
อ
่
รวบรวมข
อ
มู
ล
ทรั
พ
ยากร
ไทยจํานวนไมนอยกวา 100 ชนิด
1) สํารวจ รวบรวมขอมูลเห็ดในพื้นที่ปาดงใหญ ตําบลสรางถอนอย
- รวบรวมขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพกิ้งกือไทย ชี ว ภาพ เห็ ด ในพื้ น ที่ ป า ดงใหญ จั ง หวั ด
จังหวัดอํานาจเจริญ
อํ
า
นาจเจริ
ญ
จํานวนไมนอยกวา 300 ชนิด
2) ศึกษาอนุกรมวิธาน ถิ่นอาศัย และภูมิปญญาการใชประโยชนเห็ด
1) สํารวจ รวบรวมขอมูลเห็ด ในพื้นที่ปาดง
เผยแพรผลงาน
ในพื้นที่ปาดงใหญ ตําบลสรางถอนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัด
ใหญ
ตํ
า
บลสร
า
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อ
น
อ
ย
จั
ง
หวั
ด
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า
นาจเจริ
ญ
- จัดนิทรรศการ 1 ครั้ง
อํานาจเจริญ
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- จัดทําสิ่งพิมพในรูปแบบหนังสือ 600 ชุด (ชุดละ 2 เลม)
3) ศูนยรวบรวมและเผยแพรขอมูลทรัพยากรชีวภาพ เห็ด ที่พบใน
ป
ญ
ญาการใช
ป
ระโยชน
เ
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ดงใหญ
- จัดทําสื่อ Digital Media 10 เรื่อง
พื้นที่ปาดงใหญ ตําบลสรางถอนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัด
ตํา บลสร า งถ อ น อย อํ าเภอหัว ตะพาน จัง หวั ด
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
4) สรางเครือขายการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการขอมูล
3) ศูนยรวบรวมและเผยแพรขอมูลทรัพยากร
และองคความรู เกี่ยวกับ เห็ด ในพื้นที่ปาดงใหญ ตําบลสรางถอนอย
ชีวภาพ เห็ด ที่พบในพื้นที่ปาดงใหญ ตําบลสราง
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ
ถอนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ
คาใชจายเขารวมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
4) สรางเครือขายการมีสวนรวมของชุมชนใน
5) ประสานติดตามการดําเนินงานโครงการ
การบริหารจัดการขอมูลและองคความรู เกี่ยวกับ
6) คาจางเหมาเจาหนาที่ชวยดําเนินการ
เห็ ด ในพื้ น ที่ ป า ดงใหญ ตํ า บลสร า งถ อ น อ ย
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 2 หนาที่ 5
กลวิธี (TACTIC)
รวบรวมและ
เชื่อมโยงขอมูล
และองคความรู:
เพื่อทําการรวบรวม
ตรวจสอบ องค
ความรูดานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ (BioDiversity, BioDiversity &
Business)

สถานะ (STATUS)

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
ป 2557
1.. รวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กับการใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
เริ่มดําเนินการรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการ
อนุรักษและใชประโยชนประเภทที่ไมไดรับการจดบันทึก ชีวภาพ จังหวัดลําพูน
2. สํารวจและรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นที่
(มุขปาฐะ) ภาคอีสาน จํานวน 108 รายการ
ยังไมไดรับการจดบันทึก (มุขปาฐะ) จังหวัดลําพูน
ป 2558
3. สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการใช
จัดทําโครงสรางในการรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
และภูมิปญญาประเภทที่ไมไดรับการจดบันทึก (มุขปาฐะ) ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปญญา
ทองถิ่น และภูมิปญญาที่ไมไดรับการจดบันทึก
ป 2559
จังหวัดอํานาจเจริญ อยางนอย 1 ครั้ง
รวบรวมขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อการอนุรักษและใชประโยชน

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
กลุมกิจการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2,000,000
กิจกรรมหลักที่ 8
จัดจางที่ปรึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น (1,500,000 บาท)
: รวบรวมขอมูลทรัพยากร
1) คัดกรองขอมูลทรัพยากรชีวภาพที่จัดเก็บไวตามหนวยงานตางๆ
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
2) คัดกรองขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นที่จัดเก็บไวตามหนวยงานตางๆ
เพื่อการอนุรักษและใชประโยชน
3) สํารวจ รวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นที่ยังไมไดมีการจดบันทึก
4) จัดทําขอมูลในรูปแบบที่พรอมจะนําเขาสูระบบฐานขอมูล
จัดจางทีปรึกษา ในการสรางการมีสวนรวมของชุมชน (400,000)
ดําเนินการเอง (100,000 บาท)
1) ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน และรวมสํารวจจัดเก็บขอมูล กับที่
ปรึกษา

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 2 หนาที่ 6
กลวิธี (TACTIC)
สถานะ (STATUS)
แลกเปลี่ยนและ
ขอมูลสิ่งมีชีวิต เริ่มตน - 2557
เผยแพรขอมูล- แบคทีเรีย
จํานวน 184 รายการ
องคความรู: เพื่อ
- ปลา
จํานวน 5,746 รายการ
นําขอมูลที่ได
- สัตวปก
จํานวน 6,973 รายการ
รวบรวม มา
- สัตวมีกระดูกสันหลัง จํานวน 777 รายการ
เผยแพร
- สัตวไมมีกระดูกสันหลัง จํานวน 7,021 รายการ
- สัตวเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 109 รายการ
- สัตวเลื้อยคลาน
จํานวน 361 รายการ
- สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 599 รายการ
- เห็ดรา
จํานวน 1,764 รายการ
ขอมูลสิ่งมีชีวิต 2558
- ขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพปลา จํานวน
2,200 รายการ
- ขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพจุบินทรียทนรอน
จํานวน 100 รายการ
- ขอมูลองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นประเภทที่ไมได
รับการจดบันทึก(มุขปาฐะ) จํานวน 100 รายการ
- ขอมูลกิจกรรมปาครอบครัวฯ จํานวน 150 รายการ
เชื่อมโยงขอมูลโครงการแมบทฯ
- ขาว จํานวน 300 รายการ
- กลวย จํานวน 200 รายการ
ขอมูลสิ่งมีชีวิต 2559
- ขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ํา กลุมครัส
เตเชียน (กุง ปู กั้ง) จํานวน 800 รายการ
- ขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ํา กลุม
มอลัสกา (หอย ทาก หมึก) จํานวน 2,300 รายการ
- ขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ํา กลุมแอม
ฟเบียนและเรปไทส (สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและ
สัตวเลื้อยคลาน) จํานวน 400 รายการ
- ขอมูลองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นประเภทที่ไมได
รับการจดบันทึก(มุขปาฐะ) ที่ปรับปรุงโครงสรางแลว
จํานวน 100 รายการ

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
- สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวาง
เว็บไซต www.Thaibiodiversity.org และระบบ
Clearing House (nbbch.org)
- ไดชุดคําสั่งบนเว็บไซต
www.thaibiodiversity.org ที่ทํางานไดอยาง
ถูกตอง
- เว็บไซต www.Thaibiodiversity.org มีขอมูล
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวแมลงที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ , ไสเดือนไทย, กิ้งกือไทย
- แสดงผลขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
บนสมารทโฟน (BEDO Mobile application)

กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 9
: พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การใหบริการขอมูลและองค
ความรูทั้งในและตางประเทศ

งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
กลุมกิจการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3,000,000
1) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการขอมูลและ
องคความรูฯ
จัดจางที่ปรึกษา (2,750,000 บาท)
- พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศมาตรฐานสากล (XML)
- ปรับปรุงชุดคําสั่งบนเว็บไซต www.thaibiodiversity.org
- นําเขาขอมูล บนเว็บไซต www.Thaibiodiversity.org
- บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวแมลงที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ จํานวน 250 รายการ
- บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพไสเดือนไทย จํานวน 80 รายการ
- ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดอํานาจเจริญ
- ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นที่ยังไมไดรับการจดบันทึก (มุขปาฐะ)
จังหวัดอํานาจเจริญ
ดําเนินการเอง
- บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพกิ้งกือไทย จํานวน 80 รายการ
จางดําเนินการ (100,000 บาท)
2) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและระบบรักษาความปลอดภัยบน
เว็บไซตของสํานักงาน
จางดําเนินการ (100,000 บาท)
3) นําระบบสารสนเทศ (เว็บไซตของสํานักงาน) ติดตั้งบนระบบคลาวด
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (EGA)
คาใชสอยทั่วไป (50,000 บาท)

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 2 หนาที่ 7
กลวิธี (TACTIC)
เผยแพรองคความรู
ดานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
(Biodiversity,
Biodiversity &
Business)

สถานะ (STATUS)

ป 2558
1.จัดทําสื่อเรียนรูขนาดเล็กดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับคนเมือง
2. ศึกษาความเปนไปไดและพัฒนารูปแบบศูนยเรียนรู (ใน
พื้นที่สวนสัตวดุสิต)
จัดพิมพเผยแพรขอมูลและองคความรู
ป 2552
1. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เห็ด จํานวน 500 เลม
คงเหลือ 13 เลม
2. สารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย 4 ภาค (เกา) จํานวน
500 เลม คงเหลือ 5 เลม
ป 2553
3. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ จํานวน 200 เลม
กลวยไม คงเหลือ 5 เลม
4. สารานุกรมขาวไทย จํานวน 1,000 เลม คงเหลือ 9
เลม
ป 2554
5. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ กลวย จํานวน 100
เลม คงเหลือ จํานวน 4 เลม
6. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เฟน จํานวน100 เลม
คงเหลือ 15 เลม
7. สารานุกรมผาไทย จํานวน 1,000 เลม คงเหลือ 49
เลม
ป 2555
8. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ รา จํานวน 200 เลม
400 เลม คงเหลือ 159 เลม
9. สารานุกรมสมุนไพรไทย จํานวน 1,000 เลม คงเหลือ
65 เลม
ป 2556
10. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เห็ด จํานวน 1,000
เลม คงเหลือ 121 เลม
11. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ พืชวงศขิง จํานวน
600 เลม คงเหลือ 363 เลม
8. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ พืชดอกพื้นเมือง
จํานวน 600 เลม คงเหลือ 209 เลม
9. สารานุกรมภูมิปญญาอาหารทองถิ่นไทย 4 ภาค (ใหม)
จํานวน 1,000 เลม คงเหลือ 132 เลม
10. สารานุกรมรักษาสุขภาพพื้นบาน จํานวน 1,000 เลม
คงเหลือ 112 เลม

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
1. พัฒนาและเผยแพรแหลงเรียนรูการใช
ประโยชนและอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับคนเมือง

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
กลุมกิจการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมหลักที่ 10
4,000,000
จางดําเนินงาน (3,808,000 บาท)
: พัฒนาศูนยเรียนรูและถายทอด
จางดําเนินงาน
1) กอสรางอาคารและแหลงเรียนรูและ จัดทํา content และ display
องคความรู
ตางๆ ในศูนยเรียนรู
2). ออกแบบและจัดทําสิ่งพิมพ
3) พัฒนาและเผยแพรนิทรรศการเคลื่อนที่ 5 แหง
ดําเนินการเอง (192,000 บาท)
1) จางพนักงานจางเหมาเพื่อชวยดําเนินงาน 1 คน

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 2 หนาที่ 8
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
11. Box set จํานวน 500 กลอง คงเหลือ 388 กลอง
ป 2557
12. ชุดหนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ (ปลา)
จํานวน 500 ชุด (หนังสือจํานวน 3 เลมพรอม กลองใส)
คงเหลือ 468 เลม
ป 2559
13. หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก Amphibians of Thailand จํานวน 500 เลม
14. จัดทําสิ่งพิมพในรูปแบบ thump drive เพื่อแจกแก
ผูที่สนใจไมนอยกวา 1,000 ชิ้น
15. Infographic 100 ชิ้น

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

วิธีดําเนินการ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางความรับผิดชอบ
เปาหมาย : จัดการกลไกและเสริมสรางความรูความเขาใจ ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานที่ 4 : การสรางการมีสวนรวม

29,000,000 บาท

แผนงานที่ 5 : การขับเคลื่อนนโยบาย

8,100,000 บาท

แผนงานที่ 4 : การสรางการมีสวนรวม

กลวิธี (TACTIC)
สรางรูปแบบการมี
สวนรวม ในการ
อนุรักษฟนฟูความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ กับภาค
สวนทุกระดับตั้งแต
ระดับชุมชน ระดับ
พื้นที่ ระดับ
ผูประกอบการ และ
ระดับประชาขน
ทั่วไป ผานการ
สนับสนุนระหวาง
กันทั้งในรูปแบบที่
เปนตัวเงิน (in
cash) และ/หรือไม
เปนตัวเงิน (in
kind)

สถานะ (STATUS)

สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการตอบแทนคุณระบบนิเวศ
ตามหลักการ PES เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
และ ใหกิจกรรมอนุรักษฟนฟูระบบนิเวศเปนอาชีพ
เสริมสรางรายไดใหชุมชนทองถิ่น (ระดับการมีสวนรวม
จากผูประกอบการ อาทิ การประปาฯ ภาคธุรกิจ กลุม
ทองเที่ยว กลุมโรงแรม)
1. พื้นที่ดําเนินการเดิม 4 แหง คือ
1) บานหัวเลา อ. แมแตง จ. เชียงใหม
2) ต. คลองประสงค จ. กระบี่
3) ต.ชุมโค อ. ประทิว จ. ชุมพร
4) หาดไรเลย-แหลมพระนาง จ.กระบี่
2. เครือขายการดําเนินงาน PES ในและตางประเทศ

29,000,000 บาท

งบประมาณ :

37,100,000 บาท
กลุมกิจการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
กลุมกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
กลุมกิจการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมกิจการการตางประเทศ
กลุมกิจการพัฒนากลยุทธและนวัตกรรม
กลุมกิจการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมกิจการอนุรกั ษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
กลุมกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
กลุมกิจการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมกิจการการตางประเท

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 11
: การอนุรักษและใชประโยชน
อยางยั่งยืน
(1) สรางเครือขายตอบแทน
ระบบนิเวศตามหลักการ PES
1. การดําเนินงานในพื้นที่เดิม 4
แหง

1. รักษาสถานะ จัดระบบ และ ยกระดับการ
ดําเนินงาน ในพื้นที่เดิม 4 แหง
2. เครือขายความรวมมือการดําเนินงานในและ
ตางประเทศ
3. สรางกลไกสนับสนุนการดําเนินงาน และ
วิธีการขยายการดําเนินงานรูปแบบใหม
2. การสรางเครือขาย แลกเปลี่ยน
4. ขยายแนวทางการประเมินมูลคาบริการระบบ
เรียนรูการดําเนินงาน PES ใน
นิเวศพื้นที่ตนน้ําสูสาธารณะ
และตางประเทศ

3. การสงเสริมและเผยแพรผล
การดําเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 11 : 7,200,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 12 : 21,800,000 บาท

งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
กลุมกิจการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
7,200,000
3,600,000
ดําเนินการเอง 890,000 บาท
1.1 ประสาน ประชุม กํากับ ติดตามงาน
1.2 ฝกอบรมสรางศักยภาพการดําเนินงาน
ดําเนินการเอง 1,040,000 บาท
2.1 ประสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และ ศึกษาดูงานการตอบแทนคุณ
ระบบนิเวศตามหลักการ PES ในและตางประเทศ
2.2 จัดทําหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติเพื่อขยายการดําเนินงานและ
สรางผูประกอบการ PES ภาคสมัครใจ
2.3 การดําเนินงานตามความรวมมือกับ National University of
Singapore และ Sophia University ประเทศญี่ปุน และองคกรที่
เกี่ยวของ
ดําเนินการเอง 1,266,000 บาท
3.1 การประชุมนําเสนอผลงาน และ มอบรางวัล Thailand PES
Award 2016
3.2 การประชุม/สัมมนา/ประสานงานเพื่อเตรียมจัดทํากลไก
สนับสนุนการดําเนินงาน
3.3 การถอดหลักการและวิธีการประเมินมูลคาบริการระบบนิเวศ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่ 2
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

สรางรูปแบบการมี แหลงความหลากหลาย ชุมชน และเกษตรกรในคุงบาง
สวนรวม ในการ กะจา ไดรับการสงเสริมและแกไขปญหาใน 4 ดาน ไดแก
1) ดานการเกษตรเชิงอนุรักษ
อนุรักษฟนฟูความ
2) ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
หลากหลายทาง
3) ดานการฟนฟูคุณภาพสิง่ แวดลอม และ
ชีวภาพ กับภาค
4) ดานการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ
สวนทุกระดับตั้งแต
อยางมีสวนรวมจากกลุมเปาหมายในพื้นที่ คุงบางกะ
ระดับชุมชน ระดับ
เจาครอบคลุม 6 ตําบล
พื้นที่ ระดับ
ผูประกอบการ และ
ระดับประชาขน
ทั่วไป ผานการ
สนับสนุนระหวาง
กันทั้งในรูปแบบที่
เปนตัวเงิน (in
cash) และ/หรือไม
เปนตัวเงิน (in
kind)

สรางรูปแบบการมี
สวนรวม ในการ
อนุรักษฟนฟูความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ กับภาค
สวนทุกระดับตั้งแต
ระดับชุมชน ระดับ
พื้นที่ ระดับ
ผูประกอบการ และ
ระดับประชาขน
ทั่วไป ผานการ

กิจกรรมปาครอบครัว
การสรางเครือขายอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ระดับการมีสวนรวมจากระดับชุมชน ในระดับ
เล็กที่สุดคือครอบครัว และประชาชนในพื้นที่
ดําเนินการ)
1. มีชุมชนเครือขายดําเนินกิจกรรมการอนุรักษและใช
ประโยชนเขารวมโครงการ 14 เครือขาย
- คุงบางกะเจา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่
- ต.ระบํา อ.ลานสัก, ต.บานไร อ.บานไร
จ.อุทัยธานี และ ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

1. สรางกลไกการสงเสริมการมีสวนรวมในการ
อนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู แ หล ง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 1 กลไก
2. ผูมีสวนไดสวนเสียมีระดับการรับรูและการ
คาดหวังคุณภาพการบริการของกิจกรรมปฏิบัติ
ไมนอยกวาระดับมาก หรือ รอยละ 85

(2) สรางเครือขายอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลาย
ทาง ชีวภาพ คุงบางกะเจา
1. สงเสริมและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงเรียนรูธรรมชาติและ
ระบบนิเวศเกษตร ครอบคลุม
6 ตําบลในพื้นที่ “คุงบางกะ
เจา” ผานกลไกและ
กระบวนการทาง PES (BEDO)
2. เพิ่มศักยภาพดานการบริหาร
จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
และการใชประโยชน BD ใน
ผลิตภัณฑขั้นตน
(GEF#5 + BEDO)
3. สงเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ
(GEF#5)
4. การเฝาระวังและบําบัดมลพิษ
จากแหลงกําเนิด ผาน
กระบวนการมีสวนรวมและการ
สรางเครือขายการอนุรักษ
(GEF#5)
5. การบริหารจัดการ

1,200,000

(3) สรางเครือขายอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

2,400,000

1. มีการขยายเครือขายและ/หรือเพิ่มสมาชิก
ภายในกลุมปาครอบครัว 15 เครือขาย
2. เครือขายปาครอบครัวมีการดําเนินกิจกรรม
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อยางตอเนื่อง

ปาครอบครัวเพื่อ
การพึ่งพาตนเองและความมั่นคง
ทางชีวภาพ และภูมิปญญา
ทองถิ่น

วิธีดําเนินการ
ระบบนิเวศตนน้ําเพื่อเปนเอกสารเผยแพร
3.4 จัดทําสิ่งพิมพเผยแพรผลงาน และ ของที่ระลึก PES
3.5 จัดทําเว็บไซต Thailand PES
จางเหมาบริการ 2 ตําแหนง 404,000 บาท
ดําเนินการเอง / จางที่ปรึกษา
จางที่ปรึกษา 600,000
1. สถาบันการศึกษาดําเนินการประเมินบริการระบบนิเวศ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียจากพื้นที่ “คุง
บางกะเจา”
ดําเนินการเอง 600,000
1. ดําเนินการกระบวนการชุมชนในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
การทองเที่ยว จํานวน 2 ครั้ง ๆละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000
บาท
2. คาสมนาคุณ ผูเชียวชาญ/คณาจารยในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบบําบัดน้ําทิ้งชุมชนดวยเทคโนโลยีธรรมชาติ จํานวน 6 ครั้งๆละ
13,000 บาท 78,000 บาท
3. พัฒนากรอบแนวคิด และประเมินการรับรูและการคาดหวังของ
กิจกรรมปฏิบัติงาน โดยวิธีการสถิติทั้งเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) และเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) จํานวน 78,000
บาท
4. บริหารจัดการและติดตามกิจกรรมผูประสานงานโครงการและผู
ประสานงานในพื้นที่ รวม 2 คนๆละ 12 เดือนๆละ 16,000 บาท รวม
เปนเงิน 384,000 บาท

ดําเนินการเอง 2,400,000 บาท
1. สงเสริมใหมีการขยายเครือขายและ/หรือเพิ่มสมาชิกภายในกลุมปา
ครอบครัว 15 เครือขาย
2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําปาครอบครัวของสมาชิกใหเปนไป
ตามหลักวิชาการ เชน การอบรมใหความรูดานการเกษตรที่
เกี่ยวของ และอื่นๆ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่ 3
กลวิธี (TACTIC)
สนับสนุนระหวาง
กันทั้งในรูปแบบที่
เปนตัวเงิน (in
cash) และ/หรือไม
เปนตัวเงิน (in
kind)

สถานะ (STATUS)
- ต.น้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ. นาน
- ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
- ต.มวงกลวง อ.กะเปอร จ.ระนอง
- ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ. พังงา
- ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
- ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ
- ต.บอ อ.ขลุง จ.จันทุบรี
- ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทุบรี
- ต.บานโปง อ.งาว จ.ลําปาง
2. มีสมาชิกเขารวม จํานวน 497 ราย
3. มีพื้นทีดําเนินการ 1,796 ไร

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
3. มีหนวยงาน หรือองคกรตางๆ นําแนวคิด แนว
ปฏิบัติการจัดทําปาครอบครัว ไปดําเนินการ
ขยายผล
4. มีเครือขายปาครอบครัวตัวอยาง ที่มีศักยภาพ
ในการดําเนินงานปาครอบครัว สามารถเปน
แหลงเรียนรูได
5. มีสื่อประชาสัมพันธ เอกสารเผยแพรดานปา
ครอบครัว และการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ความหลากทางชีวภาพ
6. มีศูนยสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีปา
ครอบครัว
7. มีหนวยงานความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

วิธีดําเนินการ
3. การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับสมาชิกดานการประเมินผล เชน
: ฝกอบรมการสํารวจและการจัดทําขอมูลและการดําเนินงาน
: ฝกอบรมการเก็บขอมูลเพื่อตรวจวัดปริมาณการกักเก็บคารบอนใน
พื้นที่ปาครอบครัว
4. ถายทอดองคความรูและแนวคิด แนวปฏิบัติ การจัดทําปาครอบครัว
ใหแก หนวยงาน หรือองคกรตางๆ
5. สนับสนุน สงเสริมใหมีปาครอบครัวตัวอยางในแตละเครือขาย เพื่อ
เปนแหลงถายทอดแนวคิดและเปนแหลงเรียนรูใหแกสมาชิกและ
บุคคลทั่วไป
6. ดําเนินการศึกษารูปแบบ กําหนดโครงสรางของศูนยสงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยีปาครอบครัว ปรับปรุงสถานที่ จัดหาเครื่องมือ
อุปกรณที่เหมาะสมกับการถายทอดองคความรู
7. ประสาน ประชุมหารือ และดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานความ
ในการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
8. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เอกสารดานปาครอบครัว และการอนุรักษ
และใชประโยชนจากความหลากทางชีวภาพ
9. จัดประชุมคณะทํางาน/นําเสนอขอมูล/กํากับ ติดตาม และรายงาน
ความกาวหนาของกิจกรรมใหผูเกี่ยวของรับทราบ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่ 4
กลวิธี (TACTIC)
การสรางเครือขาย
ความรวมมือ

สถานะ (STATUS)

กิจกรรมการสรางการรับรู Biodiversity และ
BioEconomy
1. เผยแพรสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรชีวภาพและผลิตภัณฑที่ไดรบั ตราสงเสริม
ผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพ BioEconomy
ทางสถานีโทรทัศน ชอง 5 และNation จํานวน 20
ตอน ออกอากาศ 40 ครั้ง

รณรงคเผยแพร
สื่อสารประชา
สัมพันธสํานักงาน
และผลการ
ดําเนินงาน

2. การพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจสายตะวันออก โดยมี
ความรวมมือ 5 หนวยงาน
(ทั้งภาครัฐและเอกชน) และสื่อประชาสัมพันธเสนทาง
ทองเที่ยวสายตะวันออก

- การประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร ผานสื่อและ
เครื่องมือตางๆ จํานวน 5 ชองทาง ไดแก
1) สื่อสิ่งพิมพ
2) สื่อวิทยุ
3) สื่อโทรทัศน
4) Social Media
5) จัดนิทรรศการและจัดงานแถลงขาว
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางครอบคลุม

การสรางเครือขาย จัดงานประจําป 2560 เปนการแสดงผลงานที่ผานมาของ
ความรวมมือ
สพภ. ชุมชนและองคกรภาคีเครือขาย ในการอนุรักษและ
ใชประโยชนทางเศรษฐกิจจากการใชทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสรางโอกาสใหชุมชน
ผูประกอบการ มีชองทางการเผยแพรขอมูลสินคาและ
บริการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน
รวมทั้งสื่อสารใหความรูกับผูสนใจทั่วไป

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

1. การรับรู Biodiversity และ BioEconomy
ผานสื่อประชาสัมพันธในวงกวาง 1 ชองทาง
2. เสนทางเศรษฐกิจสายเหนือ 1 เสนทาง

- ดํ า เนิ น การการประชาสั ม พั น ธ แ ละสื่ อ สาร
องคกร ผานสื่อและเครื่องมือตางๆ ไมนอยกวา 5
ชองทาง

- สรางความตระหนักในการดําเนินธุรกิจและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอยาง
ยั่งยืนโดยมีชุมชนและหนวยงานภาคีเครือขายเขา
รวมงานอยางนอย 60 ชุมชน/หนวยงาน
- สรางยอดขายรวมผลิตภัณฑ ไมต่ํากวา
500,000 บาท /เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากปที่ผาน
มา

กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
กลุมกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด / กลุมกิจการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ /กลุมกิจการการตางประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 12
21,800,000
: การสรางเครือขายความ
รวมมือ
(1) สรางการรับรู
7,300,000
ประชาสัมพันธและสื่อสาร
องคกร
3,300,000
จางดําเนินการ (2,500,000 บาท)
(1.1) การสรางการรับรู
1. ผลิตรายการและจัดทําเนื้อหาพรอมออกอากาศผานสื่อ
Biodiversity และ
สถานีโทรทัศน และสื่อ Media สราง Channel Upload และ Share
BioEconomy
Link ในเว็บไซดตางๆ
ดําเนินการเอง (800,000 บาท)
1.กิจกรรมเสนทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเสนทางการศึกษา
ทรัพยากรชีวภาพ
2.จัดทําสื่อสิ่งพิมพและประชาสัมพันธ
3.บริการจัดการกิจกรรมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธในการติดตามและ
ประสานงานในพื้นที่ประชาสัมพันธเสนทางเศรษฐกิจชีวภาพ
(1.2) ประชาสัมพันธและสื่อสาร
4,000,000
จางดําเนินการ (3,758,000 บาท)
องคกร
1. จัดทํา BEDO FREE MAGAZINE 80,000 เลม (4 ฉบับ)
2. เผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ กิจกรรม โครงการ ผลิตภัณฑ และ
บริการ ของ สพภ. ผานสื่อและเครื่องมือตางๆ รวม 5 ชองทาง
1) สื่อสิ่งพิมพ
2) สื่อวิทยุ
3) สื่อโทรทัศน
4) Social Media
5) จัดนิทรรศการและจัดงานแถลงขาว
3. Factsheet สมุดบันทึก ฯลฯ
4. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ (Press Tour)
ดําเนินการเอง (242,000 บาท)
1) จัดนิทรรศการ และจัดงานแถลงขาว
1) ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการความรวมมือตางๆ
2) จางพนักงานจางเหมาเพื่อชวยดําเนินงาน
(2) มหกรรมทรัพยากรชีวภาพ
7,500,000
ดําเนินการเอง
และภูมิปญญาทองถิ่น
1. จัดหาสถานที่จัดงาน
จางดําเนินการ
1. ออกแบบรูปแบบการจัดงานกิจกรรม การจัดแสดงผลงานและ
รูปแบบการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
2. ประเมินยอดขายรวมผลิตภัณฑชุมชน

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่ 5
กลวิธี (TACTIC)
สื่อสารสราง
ความรูความเขาใจ
กลุมเปาหมาย
เกี่ยวกับ Bio
Gang เพื่อใหเกิด
การมีสวนรวม
ของเยาวชน ครู
และหนวยงานที่
สงเสริมการในการ
ใชประโยชน
ควบคูกับการ
อนุรักษทรัพยากร
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอม

สถานะ (STATUS)

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
ป 2559
1. เพิ่มจํานวนสมาชิกของโครงการใหเพิ่มขึ้นรอย
ละ 20 รวม ในป 60 จะมีสมาชิกโดยรวมแลวไม
1. โรงเรียนตนแบบ ที่มีการสํารวจ บันทึก ศึกษา/ตอ
ต่ํากวา 80,000 คน
ยอด และอนุรักษ ตามหลักการของโครงการ 6
2. สรางเครือขายเยาวชน
โรงเรียน
2. ชุมชนที่มีการพัฒนาสินคาหรือบริการที่มาจากฐาน 2.1) จัดกิจกรรมการประกวดการจัดสวน
ทรัพยากรโดยสอดคลองกับแนวทาง bio economy พฤกษศาสตร โดยเชิญโรงเรียนเขารวม 2000
โรงเรียนทั่วประเทศ มีทีมโรงเรียนเขารวม
6 ชุมชน
3. ผูประกอบการที่ผานการพิจารณาแนวทางการตรวจ ประกวด 200 ทีมโรงเรียน
2.2) ทีมโรงเรียนที่จัดสรางสวนพฤกษศาสตร 15
ประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบและตระหนักในการใช
ประโยชนและอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทาง ทีมโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกทั่วประเทศ และ
จะมีทีมที่ชนะการประกวดและไดรับรางวัล 5 ทีม
ชีวภาพ
4. ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายในการรวมกิจกรรม 2.3) จัดรายการซึ่งนําเสนอกิจกรรมของโครงการ
ของโครงการไมต่ํากวา 80%
1 รายการ รวมไปถึงการประชาสัมพันธดวย
5. ยอดสมาชิกบนเฟสบุค จํานวน 10,133 ราย
เครื่องมือตางๆ ผานสื่ออื่นๆ เชนสิ่งพิมพและสื่อ
ยอดสมาชิกบนเว็บไซต biognag.net จํานวน
online YOUTUBE Facebook live เปนตน
57,979 ราย ยอดสมาชิกบนline official จํานวน
2.4) จัดกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมอนุรักษ
236 ราย รวมทั้งสิ้น 68,348 ราย เพิ่มขึ้นคิดเปนรอย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับ
ละ 26.17
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อยางนอย 1
(ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559)
แหง
สรางพันธมิตรและ 1. การรับรองบุคลากรจากหนวยงานระหวางประเทศและ
ประสานความ
ประสานการเดินทางตางประเทศ
รวมมือทั้งในและ 2. การเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรู โดยเขา
เปาหมายที่ 1. สพภ. มีระบบติดตามขอมูลและ
ตางประเทศ
รวมงานประชุมวิชาการตางประเทศ 3 ครั้ง และเขา
รวมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการในประเทศ 1 ศึกษาแนวโนมของเศรษฐกิจดานความ
ครั้ง
หลากหลายชีวภาพและนโยบายตางประเทศให
3. การประสานโครงการความรวมมือกับหนวยงาน
เปนปจจุบัน
ระหวางประเทศ (2 องคกร) คือ องคการอาหารและ
• รายงานสถานการณ แนวโนมความ
เกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และ โครงการพัฒนา
เคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจจากฐาน
แหงสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย
ชีวภาพในระดับสากล 1 รายงาน
4. การเสริมสรางความรวมมือ (3 ROD) รวมกับ 1.
• ขอมูลเกี่ยวกับพันธมิตรและเครือขายที่
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และ องคการสวน
มีศักยภาพในหัวขอที่เปนไปไดในการ
พฤกษศาสตร 2. องคกร Global Nature Fund (GNF)
สรางความรวมมือ 2 หัวขอ
3. องคกร Forest Research Institute, Malaysia
เปาหมายที่ 2. สพภ. ดําเนินการประสานความ
รวมมือและตอยอดการดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานพันธมิตร ตางประเทศเดิม และติดตาม
ผลงานของโครงการที่เกิดขึ้น รวมถึงสราง
พันธมิตรใหมในภูมิภาคอาเซียน สรางความ
รวมมือกับภูมิภาคอื่นๆ อยางตอเนื่อง

กิจกรรม
(3) บูรณาการเครือขายสื่อสาร
ขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
(Bio Gang)

งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
7,000,000
จางดําเนินการ (5,000,000 บาท)
1) จัดจางผูออกแบบรูปแบบกิจกรรม ดําเนินการจัดกิจกรรม การ
นําเสนอกิจกรรมดวยความคิดสรางสรรค
2) จัดทําการประชาสัมพันธของโครงการดวยสื่อ และเครื่องมือตางๆ
รวมไปถึงการจัดทําสื่อรายการโทรทัศน
ดําเนินการเอง (2,000,000 บาท)
1) คาใชจายในการติดตามการดําเนินงาน
2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3) คาใชจายในการเผยแพรความรูเรื่องการจัดสวนพฤกษศาสตรและ
การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ในรูปแบบ INFO GRAPHIC INFO MEDIA
4.) การจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรู
ความเขาใจ รูคุณคาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ผลกระทบจากสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง
5) จางพนักงานจางเหมาเพื่อชวยดําเนินงาน 1 คน

(4) สรางพันธมิตรและประสาน
ความรวมมือทั้งในและ
ตางประเทศ

5,000,000
ดําเนินการเอง 5,000,000
กิจกรรมในเปาหมายที่ 1
1. จัดทํารายงานสถานการณ แนวโนมความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพในระดับสากล วิเคราะหขอจํากัด โอกาส ในเรื่องที่เปน
ประโยชน โดยจัดใหมีระบบการติดตามขาวสารใหเปนปจจุบัน
2.จัดทําขอมูล เกี่ยวกับ พัน ธมิตรและเครือข ายที่มีศักยภาพในหัว ขอที่
เปนไปไดในการสรางความรวมมือเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ
อยางยั่งยืนในการวิจัยและพัฒนาธุรกิจทั้งในและตางประเทศ

กิจกรรมในเปาหมายที่ 2
กิจกรรมบริหารความรวมมือกับพันธมิตรเดิม
1. จัดกิจกรรมความรวมมือและตอยอดการดําเนินงานรวมกับองคกรที่
ไดลงนาม ROD
2. รวมกิจกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนขององคกรระหวางประเทศ
3. ติดตามผลและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานของโครงการความรวมมือ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่ 6
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
บริหารความรวมมือกับพันธมิตรเดิม
• กิจกรรมเพื่อประสานความรวมมือ และ
ตอยอดการดําเนินงาน 2 กิจกรรม
• กิจกรรมจากการสนับสนุนขององคกร
ระหวางประเทศ 1 กิจกรรม
• รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
โครงการความรวมมือตางๆ ที่เกิดขึ้น
เปนภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
การสรางความรวมมือและพันธมิตรใหม
• กิจกรรมประสานความรวมมือกับ
องคกรในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค
อื่นๆ 2 กิจกรรม
เปาหมายที่ 3 มีการเผยแพรและประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานดานความรวมมือระหวาง
ประเทศสูสากลอยางตอเนื่อง
• การประชุม/สัมมนาวิชาการรวมกับภาคี
เครือขายปละ 1 งาน
• การเขารวมการประชุมนานาชาติหรือ
นําเสนอผลงานของ สพภ. ในเวทีโลก 4
งาน
 จดหมายขาว (e-newsletters) 1 ฉบับ

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

วิธีดําเนินการ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง
การสรางความรวมมือและสรางพันธมิตรใหม
1. จัดกิจกรรมประสานความรวมมือกับองคกรในภูมิภาคอาเซียน 1 ครั้ง
2. จัดกิจกรรมประสานความรวมมือในภูมิภาคอื่นๆ 1 ครั้ง

กิจกรรมในเปาหมายที่ 3
1.จัดประชุม/สัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ผลการวิจัย สรางการมีสวนรวมกับภาคี
เครือขายระดับสากล 1 ครั้ง
2.สพภ. เขารวมการประชุมนานาชาติหรือ
นําเสนอผลงานในระดับสากล 4 ครั้ง
3. จัดทําจดหมายขาว (e-newsletters) เผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน
ในการดําเนินกิจการตางประเทศใหกับพันธมิตรเครือขาย

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่ 7

แผนงานที่ 5 : การขับเคลื่อนนโยบาย

8,100,000 บาท

กลวิธี (TACTIC)
สถานะ (STATUS)
พัฒนากลไก
สําหรับการ
ขับเคลื่อน
1.การพัฒนากลไกสําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตร
นวัตกรรม
1) ในป 2556 สพภ. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป พ.ศ.
2556 – 2560
2) ในป 2557 สพภ. ไดจัดทํา (ราง) นโยบายและ
มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
พ.ศ. 2557 – 2564 ตอมาไดผนวกเขากับ (ราง) แผน
แมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
2558 – 2564 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ (ราง)
แผนแมบทฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
3) ในป 2559 สพภ. รวมเปนคณะกรรมการและ
คณะทํางานในการจัดทํา
- (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
- กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2564
- (ราง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560
– 2564
4) เขารวมจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564 (ดําเนินการ
ตามแผนแมบทบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. 2558 – 2564)
5) สพภ. ไดจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ป พ.ศ. 2560 – 2579 จํานวน
1 ฉบับ แตเนื่องจาก ผอ.สพภ. ทานเดิมลาออก จึงเห็น
ควรรอผอ.สพภ. คนใหมพิจารณาใหความเห็นเพิ่มเติม
กอนจัดรับฟงความเห็น และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหาร สพภ. พิจารณาตอไปในปงบประมาณ 2560
6) ติดตามนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงานตาง
ๆ ตามกรอบนโยบายชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 2579
พัฒนากลไก
2. การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินมูลคาและ
สําหรับการ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจจากชีวภาพ
ขับเคลื่อน
1) สพภ. มอบหมายใหมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

กลุมกิจการพัฒนากลยุทธและนวัตกรรม
กลุมกิจการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ ป พ.ศ. 2560 – 2579 จํานวน 1 ฉบับ
2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 จํานวน 1
ฉบับ
3. คูมือการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ของ สพภ. จํานวน 1 ฉบับ

กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 13
: พัฒนากลยุทธและนวัตกรรม
(1) ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ป
พ.ศ.2560-2579

1. โมเดลการประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
(2) ศึกษาความคุมคาจากการ
เศรษฐกิจ) ที่สมบูรณ 1 โมเดล
ดําเนินงานของชุมชนที่ไดรับ
2. พัฒนาบุคลากรของ สพภ. ใหสามารถประเมิน การสนับสนุนจาก สพภ.

กิจกรรมหลักที่ 13 : 4,900,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 14 : 3,200,000 บาท

งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
กลุมกิจการพัฒนากลยุทธและนวัตกรรม
4,900,000
500,000

ดําเนินการเอง (500,000 บาท)
1. การรวบรวมนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
เกาหลี มาเลเซีย ฯลฯ)
2. การปรับปรุง (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ ป พ.ศ. 2560 – 2579 และจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564
3. รับฟงความเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ 2 ครั้ง
4. จัดทําคูมือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการของ สพภ.

2,000,000

1. จางที่ปรึกษา (1,100,000 บาท)
ขอบเขตการจาง
1.1) พัฒนาโมเดลการประเมินความคุมคาฯ ใหครอบคลุมมูลคาที่เกิด

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่ 8
กลวิธี (TACTIC)
สถานะ (STATUS)
ยุทธศาสตร
เศรษฐกิจการคลัง สังกัดกระทรวงการคลัง พัฒนาโมเดล
การประเมินความคุมคา (มูลคาทางเศรษฐกิจ) สําหรับ
วิสาหกิจชุมชน ตั้งแตป 2557 – 2559 เพื่อใหสอดคลอง
กับแนวคิดการประเมินมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP) และมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
(GPP) รวมทั้งหลัก 3 ประการของ สพภ.
2) นําโมเดลฯ ไปประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
เศรษฐกิจ) ชุมชนในการสนับสนุนของ สพภ. 7 พื้นที่ ในป
2557 - 2559 ประกอบดวย (1) ชุมชน ต.น้ําเกี๋ยน
อ.ภูเพียง จ.นาน (2) ชุมชน ต.แมมอก อ.เถิน จ.ลําปาง
(3) ชุมชน ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (4) ชุมชน ต.แม
ทา อ.แมออน จ.เชียงใหม (5) ชุมชน ต.ระบํา อ.ลานสัก
จ.อุทัยธานี (6) ชุมชน ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ
และ (7) ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร เพื่อทดสอบ
ความแมนยําในการประเมินฯและการยอมรับจาก
หนวยงานตางๆ

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
ความคุมคา (มูลคาทางเศรษฐกิจ) ในวิสาหกิจ
ชุมชนที่ สพภ. สนับสนุน จํานวน 20 แหง
3. ถายทอดโมเดลการประเมินความคุมคา
(มูลคาทางเศรษฐกิจ) ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2 แหง
4. ผลการประเมินความคุมคา (มูลคาทาง
เศรษฐกิจ) จํานวน 20 แหง

พัฒนากลไก
สําหรับการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร

1. ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และ/หรือ กลุม
พลังงานไดรับการตรวจประเมินธุรกิจที่
รับผิดชอบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
จํานวน 2 แหง
2. เกิดเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของอยางนอย 1 แหง
3. ผูประกอบการไดรับองคความรูที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพมากขึ้น

3. การพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานการพัฒนา
สินคาและบริการจากฐานชีวภาพใหมีคุณภาพ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
1) หารือกับผูบริหาร GNF ถึงความเปนไปไดในการ
สรางความรวมมือดานการประเมินผลกระทบทางตรงและ
ทางออมของภาคธุรกิจที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพ
เมื่อ 20 – 21 ม.ค. 2557 ณ เมืองบอนน สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี
2) สมัครเปนสมาชิกในระดับผูสังเกตการณ
(Observer Status) กับ EU Business @ Biodiversity
Platform
3) จัดทําแนวทางการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพของไทยจากแนวคิด The
EU Business @ Biodiversity Platform รวมกับมูลนิธิ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

กิจกรรม

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

งบประมาณ (บาท)

2,400,000

วิธีดําเนินการ

จากการอนุรักษ
2) การพัฒนาผูประเมินมูลคาฯ (Train The Trainer) ของ สพภ.
ครอบคลุมการประเมินทางตรง (บัญชี) และการประเมินความเต็มใจที่
จะจายของผูบริโภค (สถิติ)
3) การเปนพี่เลี้ยงใหแกผูประเมินมูลคาฯ ของ สพภ. ในการประเมิน
มูลคาฯ วิสาหกิจชุมชน 20 แหง
4) การตรวจสอบและรับรองผลการประเมินมูลคาฯ วิสาหกิจชุมชน 20
แหงที่ผูประเมินมูลคาฯ ของ สพภ. ทําการประเมิน
2. ดําเนินการเอง (550,000 บาท)
2.1) ทีมประเมินมูลคาฯ ของ สพภ. ลงพื้นที่เพื่อประเมินมูลคาทาง
เศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชนที่สนับสนุน 20 แหง
2.2) จัดฝกอบรมการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจฯ ใหแกหนวยงานที่
สนใจ เพื่อถายทอดวิธีประเมิน 1 รุน
2.3) คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ คาผลิตคูมือการประเมินมูลคาฯ
คาหนังสือ คาถายเอกสาร
3.การพัฒนาทักษะและศักยภาพทีมประเมินของ สพภ. (350,000
บาท)
3.1 การจัดทําบัญชีของสหกรณ และการจัดทํางบการเงิน (วิทยากร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ) จัดในสถานที่ราชการ จํานวน 2 วัน
สําหรับ 25 คน
3.2 การประเมินมูลคาทรัพยสินขั้นพื้นฐาน (วิทยากรจากภาคเอกชน)
25 คน
3.3 การวินิจฉัยสถานประกอบการและการใหคําปรึกษาทางธุรกิจแก
วิสาหกิจชุมชน 4 วัน ประกอบดวย ภาคทฤษฏี 4 วัน ภาคปฏิบัติ 2 วัน
1. ดําเนินการเอง (2,000,000 บาท)
1. ประชาสัมพันธแนวคิดการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพขึ้นในประเทศไทย
2. นําแนวคิด Business & Biodiversity Check ของประเทศเยอรมัน
มาใชประเมินผูประกอบการที่เขารวมโครงการ จํานวน 2 แหง
3. พัฒนาระบบการตรวจประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
4. กํากับ ติดตามและประเมินผลการตรวจประเมิน Business &
Biodiversity Check
5. จางเหมาเจาหนาที่ 1 อัตรา
2. ดําเนินการเอง (400,000 บาท) การสรางเครือขายและความ
เขมแข็งแกคณะทํางานตรวจประเมิน
1. คนควาหลักสูตรหรือการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธและ
นวัตกรรมในธุรกิจจากฐานชีวภาพที่เหมาะสม
2. ดําเนินการเชิญผูเชี่ยวชาญ หรือเขารวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่ 9
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)

(ISMED)
4) ลงนามในบันทึกการหารือกับ GNF ณ สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อความรวมมือดานการอนุรักษและ
สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเปนระยะเวลา 12
เดือน (เมื่อ 24 ต.ค. 2557)
5) จัดฝกอบรมหลักสูตร Train-the-trainer เกี่ยวกับ
Business @ Biodiversity รวมกับ GNF ใหแกเจาหนาที่
สพภ. หนวยงานภายนอก และผูประกอบการ เมื่อ 19 –
20 ม.ค. 2558 ณ หองประชุมปติพงศพึ่งบุญ สพภ. มี
ผูเขารวมอบรมจํานวนกวา 45 คน
6) เชิญหนวยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวของมารับฟงแนวคิด
ดาน Business @ Biodiversity จํานวน 5 – 6 บริษัท
(จํานวน 27 คน)
7) ผูบริหาร สพภ. ไดเดินทางไปศึกษาดูงานดาน
Business @ Biodiversity กับบริษัทเอกชน จํานวน 4
กลุมธุรกิจ เมื่อ 1 – 6 มี.ค. 2558 ณ สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี
8) จัดตั้งคณะทํางานการพัฒนานวัตกรรม Business
& Biodiversity Checks และ Business and
Biodiversity Initiative
9) นําเครื่องมือ Business & Biodiversity Check ที่
GNF พัฒนาขึ้น มาประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของไทย
10) ขยายระยะความรวมมือกับ GNF ณ สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีมูลนิธิสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพรวมดวย มีระยะเวลา 2 ป (เมื่อ
28 ต.ค. 2558)
11) แลกเปลี่ยนประสบการณดานการตรวจประเมิน
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ (กรณีศึกษา) กับ
องคกรชั้นนําของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
(Deutsche Telekom, Fairtrade International,
Quarzwerke) เมื่อ 21 – 27 ต.ค. 2558
12) จัดทําคูมือและเอกสารประชาสัมพันธ Business &
Biodiversity Check (คูมือ 200 เลม (ไทย) เอกสาร
ประชาสัมพันธ 2,000 ฉบับ (ไทย 1,000 ฉบับ/อังกฤษ
1,000 ฉบับ))
13) จัดสัมมนาเรื่องการประเมินผลกระทบของการ
ดําเนินธุรกิจที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อ 19
พ.ย. 2558 ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ มีผูสนใจ
เขารวมไมต่ํากวา 80 คน

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

วิธีดําเนินการ
พัฒนาทักาะความเชี่ยวชาญในการประเมิน อยางนอย 2 เรื่อง
3. สนับสนุน จนท. สพภ. หรือ คณะทํางาน เขารับการเพิ่มทักษะการ
ประเมินในระยะสั้นที่เกี่ยวของตางๆ
4. สนับสนุนเจาหนาที่เดินทางนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตอหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ
5. จัดทํารายงานขอเสนอแนะเพื่อการตอยอดการดําเนินงานของ สพภ.
ในอนาคต

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่ 10
กลวิธี (TACTIC)

สถานะ (STATUS)
14) คณะทํางานการพัฒนานวัตกรรม Business &
Biodiversity Checks และ Business and Biodiversity
Initiative จํานวน 3 คน เขาอบรมหลักสูตร
ISO14001:2015 Internal Auditor เมื่อ 15 – 16 ธ.ค.
2558 เพื่อนําองคความรูที่ไดรับมาใชประกอบการวิเคราะห
ฯ
15) คณะทํางานการพัฒนานวัตกรรม Business &
Biodiversity Checks และ Business and Biodiversity
Initiative จํานวน 7 คน เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ประเทศมาเลเซีย
(Forest Research Institute Malaysia, Cameron
Highland Montane Park, Agrotechnology Park
Malaysian Research and Development Institute,
Malaysian Institute of Pharmaceuticals and
Nutraceuticals, Penang Botanical Garden,
Putrajaya Botanical Park) เมื่อ 3 – 8 เม.ย. 2559
16) ตรวจประเมิน Business & Biodiversity Check
ใหแกศูนยเรียนรูการใชประโยชนและอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของ สพภ.
จํานวน 6 ศูนยเรียนรูฯ
17) ตรวจประเมิน Business & Biodiversity Check
กับภาคธุรกิจนํารองแลว จํานวน 1 แหง และอยูใน
ระหวางการดําเนินงานอีก 2 แหง

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

วิธีดําเนินการ

กรอบแผนปฏิบัติการป 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่ 11
กลวิธี (TACTIC)
พัฒนาระบบระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เครือขาย
คอมพิวเตอร
รวมทั้งระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ
อยางเหมาะสมเพื่อ
ใชในการบริหาร
และการใหบริการ
ของสํานักงาน

สถานะ (STATUS)
1.บํารุงรักษาระบบ back office
1)Hardware
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(sever) 16 รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล(PC) 96 รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(Notebook) 24
รายการ
- Printer 22 รายการ
- Scanner 6 รายการ
- อุปกรณNetwork 17 รายการ
- เครื่องสํารองไฟ 56 รายการ
- อุปกรณเก็บบันทึกขอมูลจราจร (Log Management)
- ตัวกรองสัญญาณ FIREWALL
- อุปกรณ Core Switch
2) Software
- ซอฟตแวร Anti-virus
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
3) Website
- www.bedo.or.th
2. ตอลิขสิทธิ์ซอฟแวร จํานวน 4 รายการ
- ตอลิขสิทธิ์ ERP
- บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)
- ตอโดเมนเว็บไซต www.bedo.or.th
- บริการเครือขายอินเตอรเน็ต Leased Line Internet

เปาผลผลิต 2560 (TARGET/KPI)
1.บํารุงรักษาระบบ back office
1)Hardware
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(sever) 17
รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล(PC) 96
รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(Notebook)
24 รายการ
- Printer 21 รายการ
- Scanner 6 รายการ
- อุปกรณNetwork 17 รายการ
- เครื่องสํารองไฟ 56 รายการ
- อุปกรณเก็บบันทึกขอมูลจราจร (Log
Management) 1 รายการ
- ตัวกรองสัญญาณ FIREWALL 1 รายการ
- อุปกรณ Core Switch 2 รายการ
2) Software
- ซอฟตแวร Anti-virus
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- บํารุงรักษาระบบ HR
2. ตอลิขสิทธิ์ซอฟแวร จํานวน 4 รายการ
- ตอลิขสิทธิ์ ERP
- บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)
- ตอโดเมนเว็บไซต www.bedo.or.th
- บริการเครือขายอินเตอรเน็ต Leased Line
Internet

กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 14
: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

งบประมาณ (บาท)
วิธีดําเนินการ
กลุมกิจการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3,200,000
จางดําเนินการ
บํารุงรักษาระบบ back office (1,600,000)
1)Hardware
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(sever) 17 รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล(PC) 96 รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(Notebook) 24 รายการ
- Printer 22 รายการ
- Scanner 6 รายการ
- อุปกรณNetwork 17 รายการ
- เครื่องสํารองไฟ 56 รายการ
- อุปกรณเก็บบันทึกขอมูลจราจร (Log Management) 1
รายการ
- ตัวกรองสัญญาณ FIREWALL 1 รายการ
- อุปกรณ Core Switch 2 รายการ
- อัพเกรดอุปกรณ Switch
2) Software (400,000)
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- บํารุงรักษาระบบ HR
- บํารุงรักษาระบบ ERP
- Anti-virus
3) ตอลิขสิทธิ์ซอฟแวร (692,000)
- บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)
- ตอโดเมนเว็บไซต www.bedo.or.th
- บริการเครือขายอินเตอรเน็ต Leased Line Internet
ดําเนินการเอง จางเหมาบริการ 1 คน (414,000)
- พัฒนาเว็บไซตและสื่อตางๆของสํานักงาน
- บํารุงรักษาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

กรอบแผนปฏิบตั ิการปี 2560 กิจกรรมอานวยการ หน้าที่ 1
งบประมาณ 62.4448 ลบ. / พรบ. 51.1705 ลบ.+ขอใช้เหลือจ่ายปี 59 จานวน
กลวิธี (TACTIC)

กิจกรรม/รายการ

11.2743
งบประมาณ (ลบ.)

การกากับดูแลองค์กรที่ดี : กิจกรรมอานวยการและบริหารจัดการองค์กร
62.4448
เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
41.8647
สาหรับการขับเคลื่อน
- เงินเดือน
35.6002
ยุทธศาสตร์
- ค่าตอบแทน ผอ. สพภ.
3.1800
- เงินประจาตาแหน่ง
1.1880
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
1.2568
- ค่าชดเชยกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง
0.6397
หมายเหตุ :
คานวณจากฐานเงินเดือน กค.59+ประมาณการตาแหน่งที่วา่ ง
ประมาณการการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 6 จากฐานเดิม
ขอใช้เงินเหลือจ่ายปี 59 จานวน
3.9198
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
16.1801
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
1.1100
- ค่ารักษาพยาบาล
1.0800
- ค่าช่วยการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่
0.0300
ค่าตอบแทน
2.3000
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร และ อนุกรรมการ
- ค่าล่วงเวลา

2.2000
0.1000

กลุ่มกิจการอานวยการ
หมายเหตุ (ตาม พรบ.)
กิจกรรมที่ 6 บริหารองค์กร (51.1705 ลบ.)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (37.9449)
- เงินเดือน
(33.0422 ลบ.)
- ค่าตอบแทน ผอ. สพภ. (3.1800 ลบ.)
- เงินประจาตาแหน่ง
(0.7440 ลบ.)
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(0.9787 ลบ.)

ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (13.2256 ลบ.)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (0.6058)
- ค่ารักษาพยาบาล
(0.5758 ลบ.)
- ค่าช่วยการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่ (0.0300 ลบ.)
ค่าตอบแทน (2.8980 ลบ.)
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร และ อนุกรรมการ (2.8980 ลบ.)

กรอบแผนปฏิบตั ิการปี 2560 กิจกรรมอานวยการ หน้าที่ 2
กลวิธี (TACTIC)

กิจกรรม/รายการ
ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาพนักงานประจางาน 11 คน
(16,000 บาท*11คน*12เดือน)
- ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ (ลบ.)
9.0901
2.1120
1.5000

หมายเหตุ (ตาม พรบ.)
ค่าใช้สอย (7.1462 ลบ.)

- ค่าจ้างเหมาบริการ

(3.1242 ลบ.)

(ส่งเอกสาร+สตง.+ทาความสะอาด+ทารายงานประจาปี)

(พนักงาน+ส่งเอกสาร+สตง.+ทาความสะอาด+ทารายงานประจาปี)

0.8000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พกั +พาหนะ
0.3000
- ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร
3.2781
- ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ
0.7000
- ค่าใช้จ่ายการประชุม
0.4000
- ค่าใช้สอยอื่น
1.4000
ค่าวัสดุ
0.5000
- ค่าวัสดุสานักงาน
0.7000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
0.2000
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2.2800
ค่าสาธารณูปโภค
2.0000
- ค่าไฟฟ้า
0.0300
- ค่าน้าประปา
0.1200
- ค่าโทรศัพท์
0.1300
- ค่าไปรษณีย์
ขอใช้เงินเหลือจ่ายปี 59 จานวน
2.9545

- ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พกั +พาหนะ
- ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร
- ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ

(0.9500 ลบ.)
(0.3000 ลบ.)
(2.7720 ลบ.)

ค่าวัสดุ (0.900 ลบ.)
- ค่าวัสดุสานักงาน (0.3000 ลบ.)
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (0.3000 ลบ.)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (0.3000 ลบ.)
ค่าสาธารณูปโภค (1.6756 ลบ.)
- ค่าไฟฟ้า
(1.3974 ลบ.)
- ค่าน้าประปา
(0.0042 ลบ.)
- ค่าโทรศัพท์
(0.1584 ลบ.)
- ค่าไปรษณีย์
(0.1156 ลบ.)

กรอบแผนปฏิบตั ิการปี 2560 กิจกรรมอานวยการ หน้าที่ 3
กลวิธี (TACTIC)

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ (ลบ.)

ค่าใช้จ่ายลงทุน
- ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าสานักงาน+ปรับอากาศ
ขอใช้เงินเหลือจ่ายปี 59 จานวน
ค่าใช้จ่ายอื่น
- พัฒนาบุคลากร สพภ.
ขอใช้เงินเหลือจ่ายปี 59 จานวน
ค่าใช้จ่ายอื่น (จ้างที่ปรึกษา)
- ประเมินความพึงพอใจมิติที่ 2 กพร.

0.5000
0.5000
0.5000
0.6000
0.6000
0.6000
3.3000
1.0000
2.0000

- ประเมินผลงาน 3 ปี รอบที่ 3 (ปี 57-59) ตามมาตรา 39
- ตรวจประเมินตัวชี้ตัวรายบุคคล
ขอใช้เงินเหลือจ่ายปี 59 จานวน

0.3000
3.3000

หมายเหตุ (ตาม พรบ.)

