รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) หรือ สพภ. ทําหนาที่เปนองคกรกลาง
ในการส ง เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชี วภาพ โดยการนํา ทรัพยากรความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
ภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นมาประยุกตกับวิทยาการใหมๆ ในการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจอยางยั่งยืนควบคู
กับ การอนุรัก ษ อ ย า งมีดุ ล ยภาพ เพื่อ ใหเ กิ ด ระบบการสร างงาน สร า งรายได แ ก ท อ งถิ่ น และกระตุ นให เ กิ ด
ผูป ระกอบการใหมในกลุมธุรกิจจากทรัพยากรชี วภาพ ตลอดจนสงเสริ มและประสานงานระหว างภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกีย่ วของ อันจะนําไปสูการวางแผนการจัดการอยางเปนรูปธรรม และสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 กําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ
1) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
2) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและ
ทองถิ่น
3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประเมินขอมูล รวมทั้งความตองการดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตอคณะรัฐมนตรี
4) เก็บ รวบรวมและจัด ทํ าบัญชีรายการพืช สัต ว และจุลินทรียที่มีแ หลงกําเนิด หรือพบไดใน
ประเทศรวมทั้งภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น เพื่อประโยชนในการเปนฐานขอมูลและดูแลการใชประโยชนทาง
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น
5) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูเกี่ยวกับการใชป ระโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
6) สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
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7) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเผยแพรองคความรูแ ละการใหบ ริการการเขาถึงและใช
ประโยชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น
8) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเพื่อใหมีการจดทะเบีย นคุมครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนปองกันและแกไขปญหาการ
ละเมิดสิทธิประโยชนของประเทศในเรื่องดังกลาว
9) เป นศู น ย ก ลางติ ด ตามและประสานการดํ าเนิ น การของหน ว ยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ย วข อง ทั้ง ในประเทศและต า งประเทศ ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จจากฐานชี ว ภาพให มีความเชื่ อมโยงกันและ
สอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
10) ปฏิ บัติ งานหรือดํ าเนิน การอื่ นใดตามที่ ค ณะรัฐ มนตรีห รื อคณะกรรมการที่ ค ณะรั ฐมนตรี
กําหนดใหทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมอบหมาย
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.4 ผูอํานวยการ : ผศ.ดร.วีระพงษ มาลัย
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการ
1. นายปตพิ งศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรรมการ

3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรรมการ

4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กรรมการ

5. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

6. ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

7. นายชญานิน เทพาคํา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

8. นายสมัย เจียมจินดารัตน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

9. นายสุรพล ธรรมสาร

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

10. นางสาวสุวรรณี สําโรงวัฒนา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

11. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กรรมการและเลขานุการ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน และ
กรรมการและเลขานุการ 1 คน
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง
จํานวน 59 อัตรา จําแนกเปน ผูอํานวยการ 1 อัตรา รองผูอํานวยการ 3 อัตรา
ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 6 อัตรา และเจาหนาที่จํานวน 49 อัตรา

1.7 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“มุง ผลั กดั นการเสริมสร างและพัฒ นาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของชุมชนทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ”
พันธกิจ
1) สํ า รวจ ศึ ก ษาวิ จัย จัด ทํ า ฐานข อ มูล ภู มิป ญญา องค ค วามรู และพั ฒ นากลไกเครื่ อ งมื อ
มาตรการ มาตรฐานเพื่อ อนุรัก ษ และดู แ ลจัด การการเข า ถึ ง การแบง ป น ผลประโยชน จากทรั พยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ
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2) เสนอแนะนโยบายและมาตรการ รวมทัง้ สงเสริม สนับ สนุน และเปนศูนยกลางประสานและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
1) การสรางขีดความสามารถของชุมชน
2) การสงเสริมและแกไขปญหาธุรกิจ
3) การศึกษาและพัฒนา การจัดการองคความรู และการพัฒนาระบบฐานขอมูล
4) การสรางการมีสวนรวม และการพัฒนากลไกเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผน

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคการมหาชน) หรือ สพภ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวม ไดค ะแนน 4.5244 ซึ่งอยูในระดับ
ดีก วา เป าหมาย โดยเฉพาะมิติ ที่ 4 ด านการกํากับ ดู แลกิจการและการพัฒนาองค การ ที่ไดค ะแนน 4.9375
รองลงมาไดแกมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนไปตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ สพภ. ที่ได
คะแนน 4.8100 สํา หรับ มิติ ที่ 2 ด านคุณภาพการใหบ ริการ ได คะแนน 4.4030 และสุ ดท ายในมิ ติที่ 3 ดา น
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 1.8824
2.1 ตารางสรุ ปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติง านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติงาน

60%

4.8100

มิติที่ 1

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

12%

4.4030

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

17%

1.8824

2.0000

16%

4.9375

1.0000

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองคการ
รวมทุกมิติ

3.0000

มิติที่ 1

100%

4.5244

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ าน
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล (รอยละ 20)
1.1 รอยละของขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบยืนยันและพรอมใชงาน
1.2 รอยละของมูลคาการขายผลิตภัณฑชุมชนทีไ่ ดรับการสงเสริม
การตลาด ที่เพิ่มขึ้นจากมูลคาการขายในปทผี่ านมา
1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน
1.4 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ
1.5 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการเครือขายสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิ ญญา
ทองถิ่น (Bio-Gang)
1.5.1 จํานวนแผนการเรียนการสอนทีไ่ ดรับการจัดทํา
1.5.2 รอยละของแผนการเรียนการสอนทีจ่ ัดทําขึ้น มีการ
นําไปใชในการเรียนการสอน
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพํฒนาการ
ใหบริการ
2.1.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจ
เพื่อพัฒนาการใหบริการ
2.1.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ
2.2 รอยละของระดับความเชื่อมัน่ ตอการดําเนินงานตามบทบาท
หนาที่ของ สพภ.
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
3.2 สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา
องคการ
4.2 ระดับความสําเร็จของการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัด
ระดับองคการสูระดับบุคคล

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

60

4.8100

รอยละ
รอยละ

15
5

60
2

70
4

80
6

90
8

100
10

100.0
68.15

5.0000
5.0000

0.7500
0.2500

ระดับ
ระดับ

15
10

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5
5

5.0000
4.0000

0.7500
0.4000
-

แผน
รอยละ

7
8

10
50

15
60

20
70

25
80

30
90

29
96.67

4.8000
5.0000

0.3360
0.4000

12

4.4030

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

รอยละ
รอยละ

5
2

70
70

75
75

80
80

85
85

90
90

85.04
84.49

4.0080
3.8980

0.2004
0.0780

80
80

85
85

90
90

95
95

100
100

100
78.0355

1

2

3

4

5

5

1.8824
5.0000
1.0000
4.9375
4.9000

1

2

3

4

5

5

5.0000

ระดับ

17
5
7
16
10

ระดับ

6

รอยละ
รอยละ

น้ําหนักรวม

100

คาคะแนนทีไ่ ด

0.2500
0.0700
0.4900
0.3000
4.5244
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ
มหาชน)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2552

4.6250

4.8743

5.0000

4.8810

4.7386

2553

4.8282

3.8820

4.4375

4.6104

4.6401

2554

4.6391

3.2880

4.2500

4.6840

4.4763

2555

4.6091

4.0535

3.6546

4.7120

4.4838

2556

4.8100

4.4030

1.8824

4.9375

4.5244

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 4.8100
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สพภ. สวนใหญเปนตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธที่มีความ
ครอบคลุมวัตถุประสงคการจัดตั้งและพันธกิจ ดังนี้
ดานการสงเสริมสนับสนุน และดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
สพภ.ไดสนับสนุนใหชุมชนนําทรัพยากรชีวภาพมาใชประโยชน โดยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
ชุมชนในดานตํารับ รู ปแบบผลิตภัณฑ รูปแบบบรรจุภัณฑ และฉลาก ใหไดคุ ณภาพและมี มาตรฐาน เพื่อสราง
รายได เพิ่มแกชุมชน โดยมีผ ลิ ตภัณฑชุ มชนไดรับการพัฒนารวม 27 ผลิ ตภัณฑ และมี การประเมินรายไดจาก
ผลิตภัณฑชุมชนจํานวน 11 ผลิตภัณฑ จาก 6 ชุมชน พบวาชุมชนมีรายไดเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 792.3% เมื่อเทียบกับ
รายไดกอนการพัฒนา
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ดานการสงเสริมและสนับ สนุนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของ
ชุมชนและทองถิ่น
สพภ. ไดจัดกิจกรรมประกวดจัดทําแผนการเรียนการสอนที่ใชขอ มูลความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดทําเปนเนื้อหาการเรียนการสอนขึ้น โดยมีโรงเรียนตางๆ จัดทําแผนการเรีย นการสอน
30 แผนฯ ซึ่งจากแผนการเรียนการสอนเหลานี้ มีแผนการเรียนการสอนที่ไดรับการนําไปใชงานจํานวน 29 แผนฯ
คิดเปนรอยละ 96.67
ดานเก็บรวบรวมและจัดทําบัญชีรายการพืช สัตว และจุลินทรียที่มีแหลงกําเนิดหรือพบไดใน
ประเทศรวมทั้งภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น เพื่อประโยชนในการเปนฐานขอมูล และดูแ ลการใชประโยชน
ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีว ภาพและภูมิป ญญาของชุม ชนและทอ งถิ่ น ตลอดจนการส งเสริ ม
สนับ สนุน และดํ าเนิน การเผยแพรอ งค ค วามรูแ ละการให บ ริ ก ารการเข าถึ ง และใช ป ระโยชน เ กี่ ย วกับ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น
สพภ. ดําเนินการรวบรวมและตรวจสอบยืนยันขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่น 20 ชุ มชน บั ญชีรายการทรัพยสิน ชีว ภาพวงศขิงและพื ชดอกพื้นเมือง และขอ มูลภูมิป ญญาการรักษา
สุขภาพพื้นบาน โดยจัดทําเปนรูปเลมเพื่อเผยแพร ตลอดจนเผยแพรผานทาง Website www.thaibiodiversity.com
ดานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูเกี่ยวกับการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย และการ
สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
สพภ. ไดจัดทํามาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชยขนึ้ และนําสงสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติเพื่อพิจารณากําหนดเปนมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติตอไป
นอกเหนือจากนั้น สพภ. ยังดําเนินการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยใน
ธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือกจากหยีน้ํา ธุรกิจเสนใยจากสับปะรด และธุรกิจไซรัปจากน้ําตาลมะพราว
ในสวนของธุรกิจจากเสนใยไผ สพภ. ไดดําเนินการศึกษาเพื่อสงเสริมและพัฒนาเสนใยไผเพื่อเปน
วัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต และการพัฒนาผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเสนใยไผ โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมใหมีการจับคูธุรกิจดวย
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 12) คาคะแนนที่ได 4.4030
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สพภ. ไดนําผลสํารวจความพึงพอใจของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มา
พิ จารณาและดํ า เนิ น การปรั บ ปรุง โดยกํ า หนดแนวทางให มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ชี้ แ จง แนะนํ า เป า หมาย
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วัตถุประสงคและการดําเนินงานใหกลุมเปาหมายทราบกอนการดําเนินงาน รวมทั้งจัด เตรียมเอกสารใหมีขอมูล
เพียงพอและเขาใจงายทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติ
สพภ. ไดมอบหมายใหบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ของ สพภ. ในการใหบ ริการ 2 กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมการบูรณาการเครือขา ยสื่อสารแลกเปลี่ย นขอมูล
ความหลากหลายทางชี วภาพและภู มิป ญ ญาท อ งถิ่ น (Bio-Gang) และกิจกรรมฟ าใสแกลอรี่ ผลปรากฏว า
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบก. ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 85.04 และสามารถจําแนกผล
การสํารวจในแตละงานบริการไดดังนี้
ประเด็นความพึงพอใจ
กระบวนการ เจาหนาที่/
ชื่อกิจกรรม
สิ่งอํานวย ประโยชน การนําไปใช
ขั้นตอน
บุคลากร
ความสะดวก ที่ไดรับ ประโยชน
การใหบริการ ที่ใหบริการ
1. กิจกรรมการบูรณาการเครือขายสื่ อสาร
4.4646
4.6029
4.5506
4.5081
4.5691
แลกเปลี่ยนขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
(Bio-Gang)
4.1250
4.1500
3.8250
3.7750
3.9500
2. กิจกรรมฟาใสแกลอรี่
คะแนนเฉลี่ย

รวมทุกประเด็น
คะแนน รอยละ
4.5391

90.78

3.9650

79.30

4.2520

85.04

นอกเหนือจากการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการแลว สพภ. ยังไดดําเนินการสํารวจความ
เชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด เชนเดียวกับการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอบทบาทการดําเนินงานของ สพภ. มีระดับความเชื่อมั่นภาพรวมอยู
ในระดับเชื่อมั่นที่รอยละ 84.49 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นความเชื่อมั่น
การเกิด
การเกิด การมีประสิทธิภาพ การลด
การอํานวยความสะดวก
ประเด็นยุทธศาสตร
ประโยชนสุข ผลสัมฤทธิ์ตอ และเกิดความ ขั้นตอนการ
และการตอบสนอง
ของประชาชน
ภารกิจ
คุมคา
ปฏิบัติงาน
ความตองการ
4.4640
4.4525
4.3650
4.3967
4.5025
ยุทธศาสตรที่ 1

รวมทุกประเด็น
คะแนน

รอยละ

4.4361

88.72

ยุทธศาสตรที่ 2

4.2748

4.2795

4.2754

4.2219

4.3156

4.2734

85.47

ยุทธศาสตรที่ 4

3.9349

3.9404

3.9675

3.9691

4.0057

3.9635

79.27

4.2244

84.49

คะแนนเฉลี่ยของความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ สพภ.
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3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 17) คาคะแนนที่ได 1.8824
สพภ. กําหนดตัวชี้วัดในมิตินี้ไว 2 ประเด็น ไดแกการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน และสัด สวน
คาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
การเบิกจายตามแผนการใชจายเงินนั้น สพภ. มีวงเงินงบประมาณเพื่อใชปฏิบตั งิ านในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 จํานวน 175,826,300 บาท แตมีการปรับแผนการใชจายเงินซึ่งไดรับการอนุมัติจากกรรมการบริหารใน
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เปนวงเงินที่ไดรับการอนุมัติ 142,935,807 บาท ซึ่ง สพภ. มีผลการเบิกจาย ณ วันที่ 30
กันยายน 2556 ทั้งสิ้นรวมยอดผูกพันแลว 142,935,807 บาท (คิดเปนรอยละ 100)
อยางไรก็ตาม ในสวนของสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
นั้น สพภ. มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนรายไตรมาสอยูท รี่ อยละ 92.18, 44.37, 64.30 และ 111.29
ตามลําดับ สงผลใหคาเฉลี่ยของสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนอยูที่รอยละ 78.0355
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 16) คาคะแนนที่ได
4.9375
สพภ. กําหนดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแ ลกิจการและการ
พัฒนาองคการไว 2 ประเด็นหลักๆ ไดแ ก การประเมินบทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและการ
พัฒนาตนเองของคณะกรรมการ และการถายทอดกลยุทธระดับองคกรสูบุคคล โดยการประเมินระดับการพัฒนา
ดานการกํา กับ ดูแลกิจการและการพัฒนาองคการเปนองคป ระกอบที่ สําคั ญอยางมากของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถ
เติบ โตอยางยั่ง ยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอย างตอเนื่องภายใตการเปลี่ย นแปลงของ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเอง
ที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมินตัวชี้วัดเรื่องบทบาทและการปฏิบัตหิ นาที่ของคณะกรรมการและการพัฒนาตนเอง
ของคณะกรรมการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคาคะแนนที่ได 4.9000 คะแนน โดยจําแนกตามประเด็นการ
ประเมินผลยอย ไดดังนี้
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ประเด็นการประเมินผล
1

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเปน 100)

(คะแนนเต็ม = 5)

บทบาทและการปฏิบตั ิหนาทีข่ องคณะกรรมการองคการมหาชน

80

1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิ
งานประจําปภายในเวลาที่กําหนด

20

5.0000

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานของ
องคการมหาชนรายไตรมาส

17.5

5.0000

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการ
มหาชน

5

5.0000

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

10

4.0000

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

17.5

5.0000

2

20

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็น

20

5.0000

10

5.0000

เกีย่ วกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัตหิ นาทีก่ รรมการ

11

ผลการปฏิบตั ิงานทีส่ ําคัญดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการของ สพภ. มีดังนี้
1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555 โดยมีเนื้อหาของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ครบถวนในประเด็นที่กําหนดไว
- มีการติด ตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส โดย สพภ. ไดจัดทํ า
แผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ อาทิ เรื่อง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การบริห ารความเสี่ย ง การบริห ารสารสนเทศ การบริหารทรั พยากรบุค คล เปนต น รวมทั้ ง ไดติ ด ตามผลการ
ดําเนินงาน ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน และมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารอยาง
สม่ําเสมอรายไตรมาส
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- ในการประชุ มคณะกรรมการบริห ารจํานวนทั้งหมด 12 ครั้งในป งบประมาณ 2556 มี
จํานวนคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดจํานวน 10 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 83.33
- มีการเผยแพรข อมูลและสารสนเทศที่ สํ าคั ญขององคการ ในรายงานประจํ าป และใน
Website อยางครบถวน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
- มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ โดยเปดเผยความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ตอการประเมินตนเองในการประชุมครั้งที่ 8/2556 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการไดรวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน และกําหนดแนวทางการนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการปรับปรุง
- สพภ. จัดใหมีกิจกรรมเพื่อการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการหลายครั้ง
เชน การดูงานที่สถาบันวิชาการปาไมแหงยูนนาน การประชุม WIPO การศึกษาดูงานกิจกรรมการแพทยแ ผนไทย
และสมุนไพร โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร โดยมีการจัดทํารายงานสรุปผลจากการเขารวมในกิจกรรม
นอกเหนือจากการประเมินบทบาทและการปฏิบตั ิหนาที่ของคณะกรรมการและการพัฒนาตนเอง
ของคณะกรรมการ สพภ. ยังดําเนินการการพัฒนาองคกรในเรื่องการถายทอดกลยุทธระดับองคกรสูบุคคลโดยมี
คา คะแนนที่ ได 5.0000 คะแนน ซึ่งในการดํา เนินการดังกลาว สพภ. ไดจัดทํ า Strategy Map ทั้ง ในระดั บ
สํานักงานและถายทอดลงสูระดับหนวยงาน ตลอดจนถายทอดคาเปาหมายขององคกรลงสูระดับหนวยงานและ
บุคคล และทําการประเมินผลตามเกณฑที่กําหนดไว

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดีขององคการมหาชน
1) สพภ. สามารถดําเนินการดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการไดเปนอยางดี
โดยคณะกรรมการและผูบริหารใหค วามสํ าคัญในการกํ าหนดทิศ ทางการดําเนินงานขององคการ มีการติด ตาม
เรงรัดการดําเนินงานสนับสนุน ใหคําแนะนําแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงานตลอดจนใหความรวมมือเปน
อยางยิ่งในการประชุมและรวมกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดี
5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สพภ. ควรพิจารณาดําเนินกิจกรรมใหครอบคลุมวัตถุประสงคการจัดตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประเมินขอมูล รวมทั้งความตองการดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
การเปนศูนยกลางติดตามและประสานการดําเนินการของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศ
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และตา งประเทศ ในการพัฒ นาเศรษฐกิจจากฐานชี วภาพให มีค วามเชื่ อมโยงกั นและสอดคลองกับนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
2) ในการสํารวจความพึง พอใจของผูรับบริการนั้น สพภ. ดําเนินการสํารวจเปนลักษณะของ
โครงการซึ่งเปลี่ยนไปในแตละป ดังนั้นในบางกรณี อาจจะไมสามารถนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาเทียบเคียง
เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปรับปรุงบริการไดอยางเปนรูปธรรม
3) การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัด การในระบบงานที่สําคัญนั้น
สพภ. ควรจัดทําแผนการดําเนินการที่ชัดเจนทั้งในดานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริห ารความ
เสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสามารถติด ตามผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องเทียบกับแผนที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
………………………………….

