รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) หรือ สพภ. ทำหน้ำที่เป็นองค์กรกลำง ใน
กำรส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ จำกฐำนชี ว ภำพ โดยกำรน ำทรั พ ยำกรควำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพและ
ภูมิปัญญำของชุมชนและท้องถิ่นมำประยุกต์กับวิทยำกำรใหม่ๆ ในกำรใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนควบคู่
กั บ กำรอนุ รั ก ษ์ อ ย่ ำ งมี ดุ ล ยภำพ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ระบบกำรสร้ ำ งงำน สร้ ำ งรำยได้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น และกระตุ้ น ให้ เ กิ ด
ผู้ประกอบกำรใหม่ในกลุ่มธุรกิจจำกทรัพยำกรชีว ภำพ ตลอดจนส่งเสริมและประสำนงำนระหว่ำงภำครัฐ และ
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่กำรวำงแผนกำรจัดกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และส่งผลต่ อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกฐำนชีวภำพตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2550
เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2550 กำหนดวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งเพื่อ
1) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำของชุมชนและ
ท้องถิ่น
3) รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งควำมต้องกำรด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกฐำนชีวภำพ เพื่อเสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพต่อคณะรัฐมนตรี
4) เก็บ รวบรวมและจั ดทำบัญชีรำยกำรพืช สั ตว์ และจุลิ นทรีย์ที่มีแหล่ งกำเนิดหรือพบได้ใน
ประเทศรวมทั้งภูมิปัญญำของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ ในกำรเป็นฐำนข้อมูลและดูแลกำรใช้ประโยชน์ ทำง
เศรษฐกิจจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำของชุมชนและท้องถิ่น
5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
6) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลงทุนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และกำรให้บริกำรกำรเข้ำถึงและใช้
ประโยชน์เกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำของชุมชนและท้องถิ่น
8) ส่งเสริ ม สนั บสนุน และดำเนินกำรเพื่อให้มีกำรจดทะเบียนคุ้มครองควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพและภูมิปัญญำของชุมชนและท้องถิ่นตำมกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่ำว
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9) เป็นศูนย์กลำงติดตำมและประสำนกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพให้มีควำมเชื่อมโยงกันและสอดคล้องกับ
นโยบำยที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
10) ปฏิบั ติงำนหรื อดำเนินกำรอื่ นใดตำมที่คณะรัฐ มนตรีห รือ คณะกรรมกำรที่คณะรั ฐ มนตรี
กำหนดให้ทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพมอบหมำย
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.4 ผู้อานวยการ : นำยวีระพงศ์ มำลัย
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการ
1. นำยปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยำ

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร

2. นำงมิ่งขวัญ วิชยำรังสฤษฏ์ (ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม)

กรรมกำร

3. นำยชวลิต ชูขจร (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรรมกำร

4. นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ (เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ)

กรรมกำร

5. นำยบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นำยประเสริฐ ตปนียำงกูร

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นำยชญำนิน เทพำคำ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นำยสมัย เจียมจินดำรัตน์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นำยสุรพล ธรรมสำร

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

10. น.ส.สุวรรณี สำโรงวัฒนำ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นำยวีระพงศ์ มำลัย (ผู้อำนวยกำร สพภ.)

กรรมกำรและเลขำนุกำร
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1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง

อัต รากาลัง จ ำนวน 60 อัตรำ จ ำแนกเป็น ผู้ อำนวยกำร 1 อั ตรำ รองผู้ อำนวยกำร 3 อัตรำ ที่ปรึ กษำ/
ผู้เชี่ยวชำญ 7 อัตรำ และเจ้ำหน้ำที่จำนวน 49 อัตรำ
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 161,104,100 บาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน”
พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเพิ่มมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและธุรกิจชีวภำพด้วยกำรใช้สหวิทยำกำรที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นยุทธศำสตร์
(1) ยุทธศำสตร์ที่ 1: กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
เป้ำหมำย: ให้ ชุมชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดทำฐำนข้อมู ล ชุมชนและนำมำใช้ในกำร
วำงแผนโครงกำรและดำเนินกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีว ภำพและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ให้มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับ
กำรเป็นแหล่งวัตถุดิบและอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของชุมชน
(2) ยุทธศำสตร์ที่ 2: กำรส่งเสริมธุรกิจจำกฐำนชีวภำพ
เป้ำหมำย: ให้มีกำรประกอบธุรกิจที่ใช้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นฐำนกำรผลิตและ
กำรให้บริกำร ที่เป็นกำรต่อยอดกำรพัฒนำร่วมกับผู้ประกอบกำรหรือองค์กรเป้ำหมำย และ
มีผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ได้มำตรฐำนและกำรรับรอง
(3) ยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
เป้ำหมำย: ให้มีฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องทันสมัย ที่เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ข้อมูลทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนกฎหมำย และควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ ที่เป็นข้อมูลฐำนในกำรใช้ประโยชน์ทำงเศรษฐกิ จ กำรอนุรักษ์ และสร้ำงควำม
ร่วมมือ ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
(4) ยุทธศำสตร์ที่ 4: กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
เป้ำหมำย: ให้ภำคประชำสังคมตระหนักและมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้มีกำรนำเอำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้ องถิ่นมำใช้ประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจ
(5) ยุทธศำสตร์ที่ 5: กำรขับเคลื่อนนโยบำย
เป้ำหมำย: ให้มีกลไกและมำตรกำร ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมถึงกำรพัฒนำ
ทักษะ สมรรถนะ และควำมเข้มแข็งขององค์กำรในกำรดำเนินงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำร
มหำชน) หรือ สพภ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในภำพรวม ได้คะแนน 5.0000 อยู่ในระดับดีกว่ำเป้ำหมำย
โดยในมิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัติงำน มิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพ
ของกำรปฏิบัติงำน และมิติที่ 4 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร มีผลคะแนน 5.0000 ทั้ง 4 มิติ
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2.1 ตารางสรุ ปคะแนนผลการประเมิน การปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

มิติที่ 1 ประสิทธิผลของกำรปฏิบตั ิงำน

60%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร
ประสิทธิภำพของ
มิติที่ 3
กำรปฏิบตั ิงำน
กำรก้ำกับดูแลกิจกำร
มิติที่ 4
และกำรพัฒนำองค์กำร
รวมทุกมิติ

10%

5.0000

3.0000

12%

5.0000

2.0000

18%

5.0000

1.0000

4.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

100% 5.0000

2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2558
คะแนน พ.ศ.
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

มิติที่ 1
4.6250
4.8282
4.6391
4.6091
4.8100
5.0000
5.0000

มิติที่ 2
4.8743
3.8820
3.2880
4.0535
4.4030
4.5955
5.0000

มิติที่ 3
5.0000
4.4375
4.2500
3.6546
1.8824
4.7220
5.0000

มิติที่ 4
4.8810
4.6104
4.6840
4.7120
4.9375
4.9444
5.0000

รวม
4.7386
4.6401
4.4763
4.4838
4.5244
4.9137
5.0000

5
4
3
2
1
0
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมิน กำรปฏิบัติงำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ
ส้ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบตั งิ ำน
มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลตำมแผนปฏิบตั งิ ำน
1.1 ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบและนาเข้า
ข้อมูลในโครงสร้างต้นแบบข้อมูลสาหรับ
ศูนย์กลางข้อมูลของประเทศ (National
Bio-Economy Database Clearing House)
1.2 ร้อยละของมูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การส่งเสริมการตลาด
1.2.1 ร้อยละของมูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์
จากช่องทางการจัดจาหน่ายของ สพภ.
1.2.2 ร้อยละของมูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์ที่
สพภ.ส่งเสริม
1.3 ระดับความสาเร็จของการจับคู่ดาเนินธุรกิจจาก
ฐานชีวภาพ
1.4 ระดับความสาเร็จของการดูแล บารุงรักษา หรือ
ฟืน้ ฟูพนื้ ที่ แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ
1.5 จานวนทรัพยากรชีวภาพ และ/หรือภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เสนอจด
ความคุ้มครองทางกฎหมาย
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการ
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั งิ ำน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จา่ ยเงิน
3.2 ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตรงตามห้วงเวลาที่กาหนดไว้แผนปฏิบัติการ

หน่วยวัด

ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

60
20

1

2

3

4

5

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน
ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก
5.0000
5
5.0000 1.0000

10

5.0000

ร้อยละ

6

6

8

10

12

14

36.73

5.0000

0.3000

ร้อยละ

4

6

8

10

12

14

14.48

5.0000

0.2000

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

เรื่อง

15

13

14

15

16

17

17

5.0000

0.7500

ระดับ

10
10

1

2

3

4

5

5

5.0000
5.0000

0.5000

ร้อยละ
ร้อยละ

12
3
9

100
100

5.0000
5.0000
5.0000

0.1500
0.4500

5

5.0000
5.0000

0.5000

มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาด้านการกากับ
ระดับ
ดูแลกิจการ
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ระดับ
ของหน่วยงาน
4.3 ระดับความเสร็จของการใช้ผลการประเมินผล
ระดับ
การดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง

80
80

85
85

90
90

95
95

100
100

18
10

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

น้ำหนักรวม 100

5
5.0000
(ร้อยละ 80.62)
5
5.0000

0.2500
0.1500

ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สพภ. มีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลกำรดำเนินงำนทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และ
ยุทธศำสตร์ของ สพภ. ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 การตรวจสอบและนาเข้าข้อมูลในโครงสร้างต้นแบบข้อมูลสาหรับศูนย์กลางข้อมูลของ
ประเทศ (National Bio-Economy Database Clearing House): ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 สพภ.
สำมำรถดำเนินกำรนำเข้ำข้อมูลตำมแผนฯ ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลในโครงสร้ำงต้นแบบ
ข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ เป้ำหมำยเป็นกลุ่มพืช เห็ด ขิงข่ำ ทุเรียน, ด้ำนเศรษฐกิจ เป้ำหมำยเป็นกลุ่มผลิต กลุ่มธุรกิจ
ผู้ประกอบกำร และกลุ่มส่งออก และด้ำนกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ สพภ. ได้ดำเนินกำรสำรวจควำม
พึงพอใจของหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร และบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลเบื้องต้นได้เป็นผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 กำรดำเนินงำนของ สพภ. มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1) ดำเนินนำเข้ำข้อมูลจำกกำรโดยที่ปรึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำนทั้งทำงวิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจ กฎหมำยของข้ำว กล้วย ทุเรียน ขิงข่ำ ดำเนินกำรศึกษำข้อมูลเชิงลึก หรือเก็บข้อมูลใน
บำงรำยกำรที่ ยั ง ไม่ มี ข้ อ มู ล จำกหน่ ว ยงำนหลั ก ที่ ด ำเนิ น กำร กำรศึ ก ษำข้ อ มู ล วิ ท ยำศำสตร์
เศรษฐกิจและกฎหมำย ได้แก่
- กำรสร้ำงลำยพิมพ์ดีเอ็นเอและกำรอนุรักษ์พันธุ์กล้วยเพื่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ จำนวน

300 ตัวอย่ำง
- กำรประเมินพันธุ์กล้วยเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรผลิตกล้วยเชิงเศรษฐกิจ จำนวน 100 พันธุ์
- กำรถอดรหัสสำรพันธุกรรมเพื่อพัฒนำธนำคำรรหัสพันธุกรรมข้ำว 400 สำยพันธุ์
- กำรรวบรวมพันธุกรรมและกำรศึกษำด้ำนพฤกษศำสตร์ ด้ำนเคมี พืชวงศ์ขิง -ข่ำ ในประเทศ

ไทย จำนวน 40 พันธุ์
- กำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม และกำรขยำยพันธุ์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง จำนวน

150 พันธุ์
- กำรศึ ก ษำข้ อมู ล เศรษฐกิ จ เชิ ง ลึ ก 50 ทรั พ ยำกรที่ มี ศั ก ยภำพทำงเศรษฐกิ จ จ ำนวน 50

รำยกำร
- กำรจัดทำแผนที่สิทธิบัตรทรัพยำกรชีวภำพที่มีศักยภำพเชิงพำณิชย์ ในกลุ่ม กล้วยและขิงข่ำ

2) ประชุมกำหนดแนวทำง กระบวนกำรจัดทำ biolisting ระหว่ำง สพภ. กระทรวงวิทย์ และ สผ.
3) ดำเนินกำรออกแบบโครงสร้ำงข้อมูลและแนวทำงกำรจัดทำ biobank ของสัตว์เศรษฐกิจ (ไก่พันธุ์
พื้นเมือง) และปลำ
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4) สร้ำงเครือข่ำยกำรจัดทำฐำนข้อมูลพันธุกรรมและกำรเก็บรักษำเชื้อพันธ์ในประเทศทั้งหมด 4 ครั้ง
คือ
- กำรเก็บรักษำพันธุกรรมทุเรียนเพื่อสนองพระรำชดำริร่วมกับโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- ควำมร่วมมือและกำหนดนโยบำยกำรรวบรวมพันธุกรรมไก่พื้นเมืองร่วมกับนักวิชำกำรทั่ว

ประเทศ 60 คน
- ร่ ว มจั ด กำรประชุ ม วิ ช ำกำรขิ ง ข่ ำ โลกเฉลิ ม พระเกี ย รติ 60 พรรษำ สมเด็ จ พระเทพ

รัตนรำชสุดำร่วมกับองค์กำรสวนพฤกษ์ศำสตร์ เดือนสิงหำคม 2558
- ร่วมจัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ไก่พื้นเมือง ร่วมมหำวิทยำลัยขอนแก่น

5) จัดประชุม workshop กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์ 2 ครั้ง คือ
- กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุกรรมไก่ ณ โรงแรมเซ็ นทำรำแกรนด์ มีวิทยำกรต่ำงประเทศ 2 แห่ง

คือ มหำวิ ท ยำลั ย ชำร์ ล และผู้ อ ำนวยกำรศูน ย์ วิ จั ย และพั ฒ นำ บ.ไบโอฟำร์ ม ประเทศ
สำธำรณรัฐเชค
- กำรนำเสนอผลงำนและ international workshop เรื่องกำรบริหำรจัดกำร กำรเก็บรักษำ

เชื้ อ พั น ธุ ก รรมโดยเน้ น ในด้ ำ นพื ช และจุ ลิ น ทรี ย์ จำกวิ ท ยำกรต่ ำ งประเทศ จ ำนวน 4
หน่วยงำน
6) มีกำรนำเสนอผลงำนควำมก้ำวหน้ำและข้อมูลที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรแม่บท พร้อม
นำเสนอตัวอย่ำงข้อมูลที่มีกำรนำเข้ำและแสดงผลในระบบฐำนข้อมูล
7) มีกำรเดินทำงประชุมและแลกเปลี่ยนควำมรู้รวมถึงประสำนงำนหน่วยงำนหลักที่มีกำรเก็บรักษำ
เชื้อพัน ธุ์ในประเทศไทยประกอบด้ว ย กรมกำรข้ำว กรมวิช ำกำรเกษตร พิพิธ ภัณฑ์เรือนไทย
เครือข่ำยเกษตรกรไก่พื้นเมือง จ.เชียงใหม่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อดำเนินกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลตำมรำยละเอียดโครงสร้ำงข้อมูลที่ได้มีกำรออกแบบหรือตำมแผนกำรนำเข้ำข้อมูล
8) มีกำรติดตำมกำรดำเนิน งำนโครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ เพื่อประเมินและตรวจสอบกำรทำงำนให้
เป็นไปตำมแผน
3.1.2 การขายของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ไ ด้ รั บการส่ง เสริ มการตลาด: สำมำรถพิจ ำรณำเป้ำ หมำยตำม
ประเภทที่ สพภ. ดำเนินกำร ได้ดังต่อไปนี้
- การขายของผลิตภัณฑ์จากช่องทางการจัดจาหน่ายของ สพภ. : ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ
5.0000 สพภ. มีมูลค่ำกำรขำยของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับตรำส่งเสริม (Bio Economy) และจัด
จำหน่ำยตำมช่องทำงต่ำง ๆ ที่จัดหำโดยฟ้ำใสแกลอรี่ และช่องทำงกำรตลำดที่ สพภ. เพิ่มขึ้น
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(Vending Machine, Shopping Wall และ Online) และจุดจำหน่ำยใหม่ โดยผลกำร
ดำเนินกำรปีงบประมำณ 2558 (1 ตุลำคม 2557 – 30 กันยำยน 2558) มียอดจำหน่ำยทั้งสิ้น
2,154,791.63 บำท เมื่อเทียบกับผลกำรดำเนินกำรปีงบประมำณ 2557 (1 ตุลำคม 2556 – 30
กั น ยำยน 2557) มี ย อดจ ำหน่ ำ ยทั้ ง สิ้ น 1,575,998 บำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จำก
ปีงบประมำณ 2557 ร้อยละ 36.73
- การขายของผลิตภัณฑ์ที่ สพภ. ส่งเสริม: ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 สพภ. มีมูลค่ำกำร
ขำยของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับตรำส่งเสริม (Bio Economy) ให้นำมำขำยตำม event ต่ำงๆ
และจำกกำรจั บ คู่ท ำงธุร กิจ ที่ สพภ. สนั บสนุน โดยผลกำรด ำเนิน กำรปี งบประมำณ 2558
(1 ตุลำคม 2557 – 30 กันยำยน 2558) มียอดจำหน่ำยทั้งสิ้น 2,633,742 บำท เมื่อเทียบกับผล
กำรดำเนินกำรปีงบประมำณ 2557 (1 ตุลำคม 2556 – 30 กันยำยน 2557) มียอดจำหน่ำย
ทั้งสิ้น 2,300,549 บำท คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ 2557 ร้อยละ 14.48 กำร
ดำเนินงำนของ สพภ. มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1) ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์จำกกลุ่มวิสำหกิจชุมชน ผู้ประกอบกำร ที่ต้องกำรขอรับตรำส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์จำกฐำนทรัพยำกรชีวภำพตำมหลักกำรของ สพภ. 3 ประกำรได้แก่ 1) กำรใช้
ทรัพยำกรชีวภำพในชุมชนหรือภูมิปัญญำท้องถิ่นและส่วนประกอบในกำรผลิต 2) มี
กระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) มีกำรนำรำยได้ส่วนหนึ่งไปอนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งทรัพยำกรชีวภำพ
2) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ตรำส่งเสริมผลิตภัณฑ์จำกฐำนทรัพยำกรชีวภำพจำแนกประเภทได้
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอำหำรและเครื่องดื่ม
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและควำมงำม
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอย
3) กลุ่มวิสำหกิจชุมชน สพภ. ส่งเสริมที่ได้รับตรำส่งเสริมในปีงบประมำณ 2557 มีจำนวน 6
รำย และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ตรำฯ จำนวน 18 ผลิตภัณฑ์ (รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติให้ใช้ตรำส่งเสริมผลิตภัณฑ์จำกฐำนชีวภำพ) มีดังต่อไปนี้
- วิสำหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนำชีวภำพเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเปือ ต.เปือ อ.เชียงกลำง จ.น่ำน
- วิสำหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่ำน
- วิสำหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต.แม่ทำ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
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- วิสำหกิจชุมชนสมุนไพรบ้ำนบัว ต.บ้ำนบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
- วิสำหกิจชุมชนบ้ำนลำในใต้ ต.บ้ำนนำ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
- วิสำหกิจชุมชนสหกรณ์กำรเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปำง
3.1.3 การจับคู่ดาเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ: ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 สพภ. มีกำรจับคู่
ดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือกำรจับคู่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีกำรพัฒนำต่อยอดที่ผ่ำนมำ ได้แก่ เส้นใยไผ่
เพื่ออุตสำหกรรมสิ่งทอ/คอมพอสิตในรถยนต์/วัสดุดูดซับเสียงกำรใช้ไผ่เป็นวัตถุดิบในโรงไฟฟ้ำชีวมวล กล้วยไม้ (เอกชน
ไทยกับจีน)/กำรใช้หยีน้ำผลิตไบโอดีเซล (พลังงำนทำงเลือก) เส้นใยสับปะรดเพื่ออุตสำหกรรมสิ่งทอและผ้ำย้อมครำม
จ.สกลนคร และกำรจับคู่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับตรำส่งเสริมผลิตภัณฑ์จำก สพภ. โดยผลสำเร็จกำรจับคู่
ธุรกิจพิจำรณำจำกมีกำรตกลงดำเนินธุรกิจร่วมกันในประเภทต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์โดยมีหลักฐำนที่แสดงได้แก่ MOU
หรือรำยกำรซื้อขำยสินค้ำนั้นๆ ซึ่งมีกำรดำเนินกำรต่อเนื่องทำงธุรกิจ โดยคู่ธุรกิจที่ดำเนินกำรจับคู่ไว้ในปีงบประมำณ
2557 ยังคงดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีหลักฐำนกำรดำเนินกิจกำร กำรลงทุน หรือกำรซื้อขำยผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2558 สพภ. มีกำรจับคู่ดำเนินธุรกิจชีวภำพ 13 คู่ และมีรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
กำรจับคู่ธุรกิจจำกฐำนชีวภำพในปีงบประมำณ 2557 จำนวน 3 รำย กำรดำเนินงำนของ สพภ. มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. มีกำรลงนำม “บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เพื่อส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ไผ่เชิงพำณิชย์ ” ระหว่ำง
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) วิสำหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไผ่ตำบล
ช่องเม็ก และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่จังหวัดอุบลรำชธำนี-ศรีษะเกษ เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2558
2. มี ก ำ ร จั บ คู่ ธุ ร กิ จ โ ด ย ก ำ ร ล ง น ำ ม MOU พั ฒ น ำ ธุ ร กิ จ ผ้ ำ ย้ อ ม ค ร ำ ม ร่ ว ม กั บ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ชุมชนทอผ้ำย้อมครำมและบริษัทเอกชนรวม 5 รำย
3. มีกำรลงนำม MOU กับภำครัฐ ชุมชน และภำคเอกชน โครงกำรพัฒนำเส้นทำงเศรษฐกิจชีวภำพ
สำยตะวันออก รวม 5 หน่วยงำน
4. มีกำรลงนำมสัญญำควำมร่วมมือกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ร่วมกับห้ำง
หุ้นส่วนจำกัด ทรีนี เฮลธฟุล และวิสำหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน รวม 3 ผลิตภัณฑ์
5. มีกำรลงนำมสัญญำควำมร่วมมือกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ร่วมกับห้ำง
หุ้นส่วนจำกัด ทรีนี เฮลธฟุล จำกัด และวิสำหกิจชุมชนพัฒนำผลิตภัณฑ์ทรัพยำกรชีวภำพเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน รวม 3 ผลิตภัณฑ์
6. มีกำรลงนำมสัญญำควำมร่วมมือกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ร่วมกับบริษัท
ฮุ้ยชุน จำกัด และวิสำหกิจชุมชนบ้ำนเขำแหลม เพื่อสนับสนุนกำรจัดหำใบหม่อนของวิสำหกิจ
ชุมชนฯ ให้แก่บริษัท
7. มีกำรลงนำมสัญญำควำมร่วมมือกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ร่วมกับบริษัท
น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด และวิสำหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ำไหมบ้ำนชุมตำบง เพื่อสนับสนุนกำร
จัดหำรังไหมของวิสำหกิจชุมชนฯ ให้แก่บริษัท
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8. มีกำรลงนำมสัญญำควำมร่วมมือกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ร่วมกับบริษัท
ไฮบริด มำร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และวิสำหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชน (แม่ทำ) เพื่อสนับสนุนกำรจัดหำเมล็ดลำไยหรือเนื้อลำไยของวิสำหกิจชุมชนฯ ให้แก่บริษัท
9. มีกำรขออนุญำตใช้พื้นที่เพื่อตั้งโรงงำนผลิตเส้น ไยไผ่ ของบริษัทไผ่สระแก้วคอนซัลแตนท์ จำกัด
ต่อองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพระเพลิง อ.เขำฉกรรจ์ จ.สระแก้ว และ อบต.พระเพลิงได้แจ้งผล
กำรพิจำรณำตำมหนังสือลงวันที่ 18 ธันวำคม 2557
10. มี ร ำยงำนผลด ำเนิ น กำรและควำมก้ ำ วหน้ ำ กำรผลิ ต ไบโอดี เ ซลจำกปำล์ ม น้ ำมั น และหยี น้ ำ
(พลังงำนทดแทน) ภำยหลังกำรลงนำมเมื่อปี 57 ระหว่ำง สพภ. มก. อบต.นำคำ และบริษัท
โชควัลลภำ น้ำมันปำล์ม จำกัด โดยมีกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งผลิต ใช้ประโยชน์ กำร
เก็บเกี่ยวเมล็ด/ฝักหยีน้ำ เป็นต้น
11. มีกำรซื้อขำย วัตถุดิบเส้นใยไผ่ เพื่อทำเส้นด้ำย (ไผ่สิ่งทอ) จำกนำงสำวสุธีรำ วิทยำกำญจน์ 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2557 และวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2558
12. มีกำรสั่งซื้อสินค้ำ ใบเสนอรำคำ และใบเสร็จรับเงินของบริษัท ธิ้งค์ อะเดย์ จำกัด (ไผ่สิ่งทอ) ตำม
ใบเสนอรำคำ ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 และ 13 มกรำคม 2558 ใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ธิงค์ อะเดย์ จำกัด ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2557
13. มีกำรซื้อ-ขำยผลิตภัณฑ์ เส้นใยสับปะรดเพื่ออุตสำหกรรมสิ่งทอ ตำมใบส่งของชั่วครำว ให้กับ
บริษัทไทยนำโชคฯ จำกัด วันที่ 19 ธันวำคม 2557, 25 ธันวำคม 2557 และ 13 มกรำคม 2558
14. มีกำรซื้อขำยวัตถุดิบไผ่เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้ำชีวมวล โดยเป็นกำรขำยไผ่จำกเกษตรกรให้กับบริษัทไผ่
สระแก้วคอลซัลแตนท์ จำกัด มีใบสำเนำ กำรจ่ำยเงินซื้อขำยวัตถุดิบไผ่ (ชีวมวล) ของบริษัทไผ่
สระแก้วคอนซัลแตนท์ จำกัด ลงวันที่ 19 ธันวำคม 2557
15. รำยได้ จ ำกกำรขำยสิ น ค้ ำ ของวิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชนต ำบลน้ ำเกี๋ ย น ให้ แ ก่ หจก. ทรี นี เฮลธฟุ ล
3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โลชั่นบำรุงผิว สครับบำรุงผิว และสบู่มะเฟือง เป็นเงิน 156,515 บำท
16. รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำของวิสำหกิจชุมชนท่ำโพธิ์ ให้แก่หจก. ทรีนี เฮลธฟุล 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
เซรั่มทองคำ ไนท์ครีมและครีมกันแดด เป็นเงิน 94,888 บำท
17. รำยได้จ ำกกำรขำยสิ นค้ำของวิ ส ำหกิจชุมชนสหกรณ์กำรเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก ให้แก่
โรงพยำบำลเถิน และลูกค้ำทั่วไป เป็นเงิน 865,009 บำท
3.1.4 การดูแล บารุงรักษา หรือฟื้นฟูพื้นที่ แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ: ผลกำรประเมิน
อยู่ที่ระดับ 5.0000 สพภ. ได้ดำเนินโครงกำรป่ำครอบครัว เพื่อกำรพึ่งพำตนเองและควำมมั่นคงทำงชีวภำพและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรดำเนินงำนป่ำครอบครัวของ 9 เครือข่ำย
เดิม และ 3 เครือข่ำยใหม่ (ปี 2558) ให้มีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน โดยโครงกำรนี้มีแนวคิดที่ว่ำครอบครัวแต่ละ
ครอบครัวนำพืชพรรณต่ำงๆ ที่คนในครอบครัวชอบรับประทำน ชอบใช้ประโยชน์ต่อสุขภำพ อำทิเช่น สมุนไพรที่มี
สรรพคุณด้ำนกำรรักษำโรคและด้ำนควำมสวยงำม เป็นต้น รวมถึงไม้ใช้สอย เช่น สำหรับสร้ำงหรือซ่อมแซมบ้ำน
หรือที่อยู่อำศัย วัสดุต่ำงๆ ที่ใช้ในครัวเรือน ฟืนหรือ ถ่ำน ฯลฯ เป็นต้น มำปลูกไว้ในพื้นที่ของครอบครัวไม่ว่ำจะเป็น
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บริเวณพื้นที่บ้ำน พื้นที่สวน พื้นที่ไร่ พื้น ที่หั วไร่ปลำยนำ โดยมีลักษณะเลียนแบบธรรมชำติ ทำให้ สำมำรถลด
รำยจ่ำยและสร้ำงรำยได้จำกผลผลิตของป่ำครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ โดยในกำรประชุมคณะทำงำนโครงกำรป่ำครอบครัว ครั้งที่ 1/2558
ได้ดำเนินกำรเชิญเครือข่ำยป่ำครอบครัว เครือข่ำยใหม่ จำนวน 3 พื้นที่ เข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำว และได้มีมติในที่
ประชุมให้มีกำรปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรป่ำครอบครัว จำกเดิมที่มีองค์ประกอบของผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่
ของ สพภ. และผู้แทนของเครือข่ำยป่ำครอบครัว 9 เครือข่ำยเดิม โดยกำรเพิ่มเติม 3 เครือข่ำยใหม่ ในคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงำน และให้แต่ละเครือข่ำยจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนป่ำครอบครัว ในกำรบำรุง ฟื้นฟู ปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์
ต้นไม้หรือป่ำดั้งเดิมเอำไว้ สพภ. ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
(องค์กำรมหำชน) เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558 ณ เครือข่ำยป่ำครอบครัว PANDA CAMP ต.บ้ำนไร่ อ.บ้ำนไร่
จ.อุทัย ธำนี ภำยใต้โครงกำรป่ำครอบครัว เพื่อลดภำวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ และกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนกำรลดภำวะโลกร้อน
และด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนกำรจัดฝึกอบรมและประเมินผลกำรกักเก็บก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่
โครงกำรป่ำครอบครัว ซึ่งได้ดำเนินกำรอบรมและประเมินผลพื้นที่ดำเนินกำรป่ำครอบครัว ดังนี้
1. พื้ น ที่ เ ครื อ ข่ ำ ย ต.บ้ ำ นไร่ อ.บ้ ำ นไร่ จ.อุ ทั ย ธำนี ได้ รั บ กำรประเมิ น ผลกำรกั ก เก็ บ ก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์จำก อบก. ในพื้นที่ป่ำครอบครัว 1 แห่ง พื้นที่ 1.9 ไร่ สำมำรถกักเก็บก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ได้ 166 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ
2. พื้ น ที่ เ ครื อ ข่ ำ ย ต.ระบ ำ อ.ลำนสั ก จ.อุ ทั ย ธำนี ได้ รั บ กำร ประเมิ น ผลกำรกั ก เก็ บ ก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์จำก อบก. ในพื้นที่ป่ำครอบครัว 5 แห่ง พื้นที่ 27 ไร่ สำมำรถกักเก็บก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ได้ 506 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ
3. พื้ น ที่ เ ครื อ ข่ ำ ย ต.แม่ เ ปิ น อ.แม่ เ ปิ น จ.นครสวรรค์ ได้ รั บ กำรประเมิ น ผลกำรกั ก เก็ บ ก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์จำก อบก. ในพื้นที่ป่ำครอบครัว 1 แห่ง พื้นที่ 10 ไร่ สำมำรถกักเก็บก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ ได้ 181 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ
3.1.5 ทรัพยากรชีวภาพ และ/หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เสนอจด
ความคุ้มครองทางกฎหมาย: ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 สพภ. ดำเนินกำรขอรับควำมคุ้มครองทรัพยำกร
ชีวภำพ และ/หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น และ/หรือทรัพย์สินทำงปัญญำ 4 ประเภท รวม 17 รำยกำร คือ
1. กำรยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ จำนวน 13 คำขอ ได้แก่
1.1) สำรำนุกรมภูมิปัญญำอำหำรท้องถิ่นไทย 4 ภำค พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 20
มกรำคม 2558 เลขที่ทะเบียนข้อมูล ว.36246
1.2) สำรำนุกรมภูมิปัญญำกำรรักษำสุขภำพพื้นบ้ำน เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2558 เลขทีท่ ะเบียน
ข้อมูล ว.36248
1.3) บัญชีรำยกำรทรัพย์สินชีวภำพพืชวงศ์ขิง เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2558 เลขที่ทะเบียนข้อมูล
ว.36245
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1.4) บัญชีรำยกำรทรัพย์สินชีวภำพพืชดอกพื้นเมือง เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2558 เลขที่ทะเบียน
ข้อมูล ว.36244
1.5) ปลำไทย บัญชีรำยกำรทรัพยำกรชีวภำพของประเทศไทย เล่ม 1 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2558
เลขที่ทะเบียนข้อมูล ว.36616
1.6) ปลำไทย บัญชีรำยกำรทรัพยำกรชีวภำพของประเทศไทย เล่ม 2 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2558
เลขที่ทะเบียนข้อมูล ว.36617
1.7) ปลำไทย บัญชีรำยกำรทรัพยำกรชีวภำพของประเทศไทย เล่ม 3 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2558
เลขที่ทะเบียนข้อมูล ว.36618
1.8) นิตยสำรเบโด้ BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: SUMMER HAPPINESS
FREE MAGAZINE ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2557 วันที่ 23
มิถุนำยน 2558 เลขที่ทะเบียนข้อมูล ว.36908
1.9) นิตยสำรเบโด้ BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: NATURE’S TOUCH
FREE MAGAZINE ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎำคม-กันยำยน 2557 วันที่ 23 มิถุนำยน
2558 เลขที่ทะเบียนข้อมูล ว.36909
1.10) นิตยสำรเบโด้ BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: ENERGIZE THE
EARTH FREE MAGAZINE ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลำคม 2557-มกรำคม 2558
วันที่ 23 มิถุนำยน 2558 เลขที่ทะเบียนข้อมูล ว.36910
1.11) นิตยสำรเบโด้BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: MIRACLE OF MARINE
FREE MAGAZINE ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกรำคม-เมษำยน 2558 วันที่ 23
มิถุนำยน 2558 เลขที่ทะเบียนข้อมูล ว.36911
1.12) หนังสือกำรปรับปรุงกฎหมำยทรัพยำกรชีวภำพเพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน วันที่ 28
กันยำยน 2558 เลขที่ทะเบียนข้อมูล ว.37507
1.13) นิตยสำรเบโด้ BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: FOREST IN MY MIND
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษำยน-กรกฎำคม 2558 วันที่ 25 กันยำยน 2558 เลขที่
ทะเบียนข้อมูล ว.37503
2. คำขอสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ จำนวน 1 คำขอ เรื่อง “พริกบำงช้ำง”
3. ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมภูมิปัญญำ จำนวน 1 เรื่อง คือ “ไหมไทย” สำขำ
ธรรมชำติและจักรวำล

14
4. อนุสิทธิบัตร จำนวน 2 เรื่อง
4.1) ผลิตภัณฑ์บำล์มที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในตำรับยำทำพระเส้นโอสถพระนำรำยณ์ ยื่นวันที่ 25
กันยำยน 2558 เลขที่คำขอ 1503001582
4.2) ผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมของสมุนไพร ในตำรับยำทำพระเส้นโอสถพระนำรำยณ์ ยื่นวันที่ 25
กันยำยน 2558 เลขที่คำขอ 1503001585
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2.1 การสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ: ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ สพภ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) กำรบูรณำกำรเครือข่ำยสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น (Bio-Gang)
2) กำรตอบแทนคุณระบบนิเวศตำมหลักกำร PES
3) กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรเกษตรพื้นที่คุ้งบำงกะเจ้ำ
4) ป่ำครอบครัวเพื่อกำรพึ่งพำตนเองและควำมมั่นคงทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร คิดเป็น ร้อยละ 91.98 และองค์กำรมหำชน
ได้ เ สนอรำยงำนผลกำรปรั บ ปรุ ง งำนตำมผลกำรส ำรวจของปี ง บประมำณ พ.ศ. 2557 ต่ อ
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 12) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.1 การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 สพภ. เบิกจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยในภำพรวม 171,882,229 บำท จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับกำรจัดสรรในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 171,882,229 บำทคิดเป็นร้อยละ 100.00 สพภ. ได้ดำเนินกำรรวบรวมผลกำรเบิกจ่ำยและผูกพัน
สัญญำจำกระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ของทุกกิจกรรม-โครงกำร ที่ได้รับอนุมัติ สรุปจัดทำเป็น
วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร สพภ. รำยงำนทุกเดือนและรำยไตรมำส
3.3.2 การดาเนินงานตรงตามห้วงเวลาที่กาหนดไว้แผนปฏิบัติการ ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ
5.0000 กำรประเมิน ผลพิจ ำรณำจำกผลส ำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรดำเนินงำนของทุกกิจกรรม/
โครงกำรของ สพภ. ที่ได้รับอนุมัติจำกผู้อำนวยกำร สพภ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 โดยใช้ข้อมูลร้อยละผล
กำรดำเนินงำนของทุกกิจกรรม/โครงกำร เทียบกับร้อยละแผนกำรดำเนินงำนของทุกกิจกรรม/โครงกำรในแต่ละ
ไตรมำส เป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ ข้อมูลแผนกำรดำเนินงำนและผลกำรดำเนินงำนรำย
กิจกรรม/โครงกำร เป็นไปตำมแบบและระบบที่ สพภ. กำหนด มีรำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนเป็นดังนี้
- ผลกำรดำเนินงำนเทียบแผนกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 เฉลี่ยได้ร้อยละ 100
- ผลกำรดำเนินงำนเทียบแผนกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2 เฉลี่ยได้ร้อยละ 102
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- ผลกำรดำเนินงำนเทียบแผนกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 3 เฉลี่ยได้ร้อยละ 98
- ผลกำรดำเนินงำนเทียบแผนกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 4 เฉลี่ยได้ร้อยละ 100
- ค่ำเฉลี่ยผลกำรดำเนินงำนเทียบแผนฯ 4 ไตรมำส = (100+102+98+100)/4 = 100.00
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้าหนักร้อยละ 18) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4.1 การพัฒนาด้า นการกากับดูแลกิจการ กำรประเมินระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแล
กิจกำรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่ำงมำกของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กำรมหำชน ผลกำรประเมินจะแสดงให้เห็นว่ำองค์กำรสำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืน ได้รับกำรวำงรำกฐำนให้มี
ศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง
และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยระยะสั้นเท่ำนั้น โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรงำนตำมหลักธรร
มำภิบำลและกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจำรณำจำกกระบวนกำรส่งเสริมให้มีกำรกำกับดูแลที่ดี และกำร
สนับสนุนให้คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำนของ สพภ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 อยู่ที่ค่ำคะแนน 5.0000 จำแนก
ตำมประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้

ประเด็นกำรประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ภายในเวลาที่กาหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานของ
องค์การมหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นที่เกีย่ วกับผล
ประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2.2 มีการจัดให้มีกจิ กรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
คะแนนรวม

น้ำหนัก ผลประเมิน
2.00 5.0000
1.75

5.0000

0.50
1.00
1.75
2.00

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

1.00

5.0000

10.00

5.0000
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ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 5.0000 คะแนน
คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผน
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี
ภำยในเวลำที่กำหนด
5.0
มีกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่กรรมกำร

4.0

บทบำทของคณะกรรมกำรในกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรมหำชน
รำยไตรมำส

3.0
2.0
1.0

มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร โดย
คณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นที่
เกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

0.0
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ
รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน

กำรเข้ำร่วมกำรประชุมของ
คณะกรรมกำร อนุกรรมกำร

1) บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
- คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรพิจำรณำกำหนดแผน ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำย โดยให้
ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี ในด้ำนกำรติดตำมและทบทวนควำมพอเพียงของ
ระบบงำนที่สำคัญ สพภ. ได้จัดทำแผนงำนประจำปีเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สำคัญทั้ง 7 เรื่องอันได้แก่
กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำรสำรสนเทศ กำรบริห ำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรรำยงำนด้ำนกำรเงิน และกำรรำยงำนด้ำนภำรกิจหลัก สพภ. มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนรำยไตรมำสต่อคณะกรรมกำรครบทุกไตรมำส และได้จัดทำสรุป ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมกำรบริหำรจำกกำรประชุมไว้ครบถ้วนทุกครั้ง
- สพภ. ได้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน โดย
มีเนื้อหำของรำยงำนเป็นไปตำมบทบัญญัติมำตรำ 41 แห่ง พ.ร.บ.องค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้
รำยงำนที่นำเสนอรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรมหำชนต้องกล่ำวถึงผลงำนในปีที่ผ่ำน
มำ และคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบำยของคณะกรรมกำร โครงกำร และแผนงำนที่จะจัดทำในภำยหน้ำ โดย สพภ. ได้
มีกำรรำยงำนผลกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยในปีงบประมำณ 2558
- กำรให้ ควำมส ำคัญแก่กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริห ำร มีผ ลกำรเข้ำร่ว ม
ประชุมของคณะกรรมกำรบริ หำรในปีงบประมำณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกำรประชุมที่มี
กรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมกำร
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- คณะกรรมกำรบริหำรได้ติดตำม ดูแลผลกำรดำเนินงำน ทั้งในด้ำนกำรเงินและไม่ใช่
กำรเงิน อย่ำงสม่ำเสมอรำยไตรมำส และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน ตลอดจน
มีกำรติดตำมผลกำรดำเนิ น งำนตำมข้อสั งเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมกำรบริห ำรมีกำรกำกับให้ มีกำร
ประเมินผลงำนผู้บริหำรสูงสุด 2 ระดับขององค์กร
- สพภ. มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญต่อองค์กำรมหำชนทั้งในด้ำนกำรเงิน
และไม่ใช่กำรเงิน (ด้ำนภำรกิจหลัก) อย่ำงถูกต้องเชื่อถือได้ในรำยงำนประจำปี งบประมำณ โดยมีกำรเปิดเผย
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ทั้งในด้ำนกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ถึงสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สำคัญ
พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน ตลอดจนระบุแนวทำงแก้ไข
- สพภ. มีกำรเปิดเผยงบกำรเงิน โดยประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ งบดุล งบกำไร
ขำดทุน งบกระแสเงินสด และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และในรำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
และเว็บ ไซต์ขององค์กำรมหำชนมีกำรเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้ว ย อำยุ วุฒิกำรศึกษำ
ประวัติกำรทำงำน และตำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร ได้
ครบทุกคณะ และมีกำรเปิดเผยพันธกิจ แผนกำรปฏิบัติงำน และกลยุทธ์ขององค์กำรมหำชน
2) กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สพภ. มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
ในที่ประชุมคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทำง
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรได้กำหนดเนื้อหำ
เป็ น ไปตำมกรอบกำรประเมิ น ผลได้ อย่ ำ งครบถ้ ว น อั น ได้ แ ก่ โครงสร้ ำ งและคุ ณสมบั ติข องคณะกรรมกำร
กำรปฏิ บั ติ ต ำมบทบำทหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบ กำรประชุ ม ของคณะกรรมกำร กำรท ำหน้ ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำร ควำมสั มพัน ธ์ กับ ฝ่ ำ ยบริ ห ำร และควำมคิด เห็ นเกี่ยวกั บกำรบริห ำรกำรจัดประชุมของฝ่ ำ ย
เลขำนุกำรในด้ำนต่ำง ๆ
ในส่วนของกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร สพภ. ได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย กำรอบรม กำรดูงำน กำรสัมมนำ และกำรเยี่ยมชม
กำรปฏิบัติงำนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรมหำชน โดยมีเนื้อหำสำระของกิจกรรมสอดคล้องกับภำรกิจหลัก
ขององค์กำรมหำชน มีรำยงำนสรุปเสนอผลของกำรจัดกิจกรรม และกำรนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงำน
ขององค์กำรมหำชน โดยมีกำรระบุระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรม และจำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วม
3.4.2 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ผลกำรประเมิน โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
(ส ำนัก งำน ป.ป.ช.) สพภ. มีร ะดับ คุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรดำเนิน งำนสูง มำก คิด เป็น ร้อ ยละ
80.62 ผลกำรประเมิน อยู่ที่ร ะดับ 5.0000 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
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องค์ประกอบ
ดัชนีที่ 1 ควำมโปร่งใส (Transparency)
ดัชนีที่ 2 ควำมพร้อมรับผิด (Accountability)
ดัชนีที่ 3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption - Free)
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity)
คะแนน ITA

ผลกำรประเมิน
85.90
67.07
99.63
76.32
67.15
80.62

3.4.3 การใช้ผลการประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
สพภ. ได้นำสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยระยะยำวและระยะสั้นเพื่อปรับปรุงกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) มำจัดทำแผนปรับปรุงและดำเนินกำรตำมแผนฯ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ผลกำรประเมิน อยู่ที่ระดับ 5.0000 สพภ. ได้รำยงำนสรุป ข้อ เสนอแนะเชิง นโยบำย
เพื่อ นำไปใช้ใ นกำรพัฒ นำปรับ ปรุง กำรดำเนินงำนในภำพรวมเพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
องค์กรมีควำมคุ้มค่ำ มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และกำรกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประกอบด้วย กำรปรับปรุงกำร
ดำเนินงำนด้ำนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรดำเนินงำน และกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กร ต่อคณะกรรมกำรบริหำร สพภ. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร สพภ. ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 16
กันยำยน 2558

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
สพภ. มีผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก โดยผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ
2558 เป็นไปตำมเป้ำหมำยทั้งด้ำนประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัติงำน ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนประสิทธิภำพ
ของกำรปฏิบัติงำน และด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร เนื่องจำก สพภ. ได้รับควำมร่วมมือเป็น
อย่ ำงดีจ ำกบุ คลำกรทั้งในส่ ว นของระดับ ปฏิบัติงำนและระดับบริห ำร และหน่ว ยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐ และ
ภำคเอกชน

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) โครงสร้ำงต้นแบบข้อมูลสำหรับศูนย์กลำงข้อมูลของประเทศ (National Bio-Economy
Database Clearing House) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรชีวภำพ ของประเทศ
ทั้งนี้เป็นภำรกิจที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ เป็นอย่ำงมำก เพื่อให้ระบบมีข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง
และมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านกฎหมาย ดังนั้น สพภ. จึงต้องเร่ง
สร้ำงกำรทำงำนเชิงบูรณำกำรให้มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนมีกำรพัฒนำระบบภำยในองค์กรให้สอดคล้องกับภำรกิจ
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2) ผลิตภัณฑ์ชุมนุมที่ได้รับกำรตรวจประเมินและได้รับตรำส่งเสริมกำรขำย ไปวำงจำหน่ำยใน
ช่องทำงค้ำปลีกยั งมีสั ดส่ ว นน้ อยมำก เมื่อเทียบกับจำนวนผลผลิ ตในภำพรวมทั้ง หมด ดังนั้น สพภ.จึงควรเร่ง
ประชำสัมพันธ์ให้ส่วนของวิสำหกิจชุมชนต่ำงๆ เข้ำร่วม เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ผ่ำนมำตรฐำนของกำรประเมิน
ได้รับตรำส่งเสริมกำรขำย และสร้ำงมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรให้มีจำนวนมำกยิ่งขึ้น
3) พื้นที่ (ตำบล) แหล่งควำมหลำกหลำยทำงชีว ภำพได้รับกำรดูแลบำรุงรักษำ หรือฟื้นฟูอย่ำง
ต่อเนื่องแม้ว่ำจะบรรลุผลตำมเป้ำหมำย แต่เนื่องจำกผลลัพธ์ที่แท้จริงของกำรบำรุงรักษำหรือฟื้นฟูจำเป็นต้อง
พิจำรณำกำรดำเนินงำนในระยะยำว ดังนั้น สพภ. ควรมีระบบกำรเฝ้ำติดตำมผลในแต่ละระยะอย่ำงต่อเนื่องใน
ปีงบประมำณต่อๆ ไป
4) สพภ. ควรพิจำรณำดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
เรื่องกำรรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งควำมต้องกำรด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำน ชีวภำพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต เพื่อเสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำก
ฐำนชีวภำพต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกำรเป็นศูนย์กลำงติดตำมและประสำนกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพให้มีควำมเชื่อมโยง
กันและสอดคล้องกับนโยบำยที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
5) สพภ. ควรเร่งดำเนินกำรหรือปรับกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรคุ้มครองทรัพยำกร
ชีวภำพ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และทรัพย์สินทำงปัญญำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เนื่องจำกผลกำรดำเนินงำนของ
สพภ. ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนภำพรวมทั้งหมดที่ สพภ. ต้องดำเนินกำร
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