รำยงำนกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)

สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) (สพภ.)
ประจำปีงบประมำณ 2560
วัตถุประสงค์กำรจัดตัง้
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2560
1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
งบประมำณ
187.27 ล้ำนบำท
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำของชุมชน และท้องถิ่น
1.49 ล้ำนบำท
3. รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งควำมต้องกำรด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำน รำยได้
ชีว ภำพ เพื่ อ เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรเกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ จำกฐำนชีว ภำพต่ อ เงินทุนสะสม
92.46 ล้ำนบำท
คณะรัฐมนตรี
(60/53) คน
4. เก็บ รวบรวมและจัดทำบั ญชีรำยกำรพืช สัตว์ และจุ ลิ นทรีย์ที่มีแ หล่งกำเนิดหรือ พบได้ ในประเทศ อัตรำกำลัง
รวมทั้งภูมิปัญญำของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในกำรเป็นฐำนข้อมูลและดูแลกำรใช้ประโยชน์ (กรอบ/บรรจุจริง)
ทำงเศรษฐกิจจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำของชุมชนและท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยเพือ่ พัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพและภูมิปัญญำของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลงทุนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560
7. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และกำรให้บริกำรกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำของชุมชนและท้องถิ่น
8. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเพื่อให้มีกำรจดทะเบียนคุ้มครองควำมหลำกหลำย ทำงชีวภำพและ
ภูมิปัญญำของชุมชนและท้องถิ่นตำมกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่ำว
9. เป็นศูนย์กลำงติดตำมและประสำนกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐและเอกชน ที่เกี่ ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพให้มีควำมเชื่อมโยงกันและสอดคล้อง
กับนโยบำยที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่หมดวำระ
ประธำนกรรมกำร
1. ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
28 มิถุนำยน 2559
27 มิถุนำยน 2563
กรรมกำรโดยตำแหน่ง 2. ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
-

กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ
5. ดร.วีระชัย นำควิบูลย์วงศ์
ด้ำนบริหำรเศรษฐกิจและกำรเกษตร

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

6. นำยสันติ บุญประคับ
ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
7. นำยสุพัฒน์ เอีย้ วฉำย
ด้ำนกำรเงิน
8. นำยรัต ตระกูลฮุน
ด้ำนนิติศำสตร์
9. นำงดรุณี เอ็ดเวิร์ดส
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
10. นำงกอบบุญ ศรีชัย
ด้ำนบริหำรธุรกิจ
11. นำงจุฬำรัตน์ นิรัติศยกุล
ผู้อำนวยกำร สพภ.

-

-

-

-

28 มิถุนำยน 2559

27 มิถุนำยน 2563

28 มิถุนำยน 2559

27 มิถุนำยน 2563

28 มิถุนำยน 2559

27 มิถุนำยน 2563

28 มิถุนำยน 2559

27 มิถุนำยน 2563

28 มิถุนำยน 2559

27 มิถุนำยน 2563

28 มิถุนำยน 2559

27 มิถุนำยน 2563

24 พฤศจิกำยน 2559

27 มิถุนำยน 2563

วิสัยทัศน์
พัฒนำเศรษฐกิจจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพื่อเป็นกลไกกำรอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน
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แบบประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)

Function
Base

องค์กำรมหำชน
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกฐำนชีวภำพ
(องค์กำรมหำชน)

Agenda
Base

Area
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย

●

●

Innovation
Base

ภำพรวม

Potential
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย
-

●

●

ผลกำรปฏิบัติงำน

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

ระดับคุณภำพ

91.70

●
(ระดับ 2)

ผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน

(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)

นำงจุฬำรัตน์ นิรัติศยกุล

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

●

●

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน

ระดับคุณภำพ

●
(ระดับ 3)

ผลประเมินรำยองค์ประกอบ

 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภำพรวม

หมำยถึง ระดับคุณภำพ** เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วำ่ จะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

หมำยเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภำพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รำยละเอียดกำรประเมินองค์กร

Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

●

องค์ประกอบ
กำรประเมิน
1. Function
Base

●

Area
Base
-

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับคุณภำพ

●

●

●

ประเด็นกำรประเมิน
1.1 ร้ อ ยละของรำยได้ ข องชุ ม ชนที่ สพภ. ส่ งเสริ ม
เพิ่มขึ้น
1.2 กำรให้ บ ริ ก ำรศู น ย์ ส่ งเสริ ม ธุ ร กิ จ จำกทรั พ ยำกร
ชีวภำพ
1.2.1 จำนวนผู้มำรับบริกำร
1.2.2 ร้อยละของผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้มำรับบริกำร
1.3 จ ำนวนทรั พ ยำกรชี ว ภำพ และ/หรื อ ภู มิ ปั ญ ญำ
ท้องถิ่น และ/หรือทรัพย์สินทำงปัญญำ ที่เสนอจด
ควำมคุ้มครองทำงกฎหมำย
1.4 จำนวนองค์กรที่นำหลักกำร PES ไปดำเนินกำร

3. Area Base

1.5 จำนวนข้อมูลบัญชีรำยกำรทรัพยำกรชีวภำพที่มี
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจ
2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
2.1.1 ร้อ ยละกำรดำเนิน กำรตำมแผนกำรสร้ ำ ง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
2.1.2 ร้ อ ยละกำรชี้ แ จงประเด็ น ส ำคั ญ ที่ ทั น ต่ อ
สถำนกำรณ์
ไม่มีตัวชี้วัด

4. Innovation
Base

4.1 ระดับควำมส ำเร็จ ของกำรสำรวจควำมพึ งพอใจ
และพัฒนำกำรให้บริกำร

2. Agenda Base

คะแนน
ITA

91.70

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 49.73



สรุปผล
ประเมิน
สูงกว่ำ
เป้ำหมำย




120 คน

127 คน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 86.78

17 เรื่อง

17 เรื่อง

1 องค์กร

2 องค์กร



10 เรื่อง

10 เรื่อง









ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



ร้อยละ 100



-

ไม่มีประเด็น
สำคัญต้องชี้แจง
-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90.42

และองค์กำรมหำชน
เสนอรำยงำนผลกำร
ปรับปรุงงำนตำมผลกำร
สำรวจของ
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 ต่อคณะกรรมกำร
องค์กำรมหำชน ภำยใน
ปีงบประมำณ 2560

และรำยงำนผล
กำรปรับปรุงงำน
ตำมผลกำรสำรวจ
ของปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559
ต่อคณะกรรมกำร
สพภ. ในกำร
ประชุมครั้งที่

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

-

-



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
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องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

3/2560 วันที่ 23
มีนำคม 2560
วำระที่ 4.1

4.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน

ร้อยละ 96

(สพภ. ได้ผลผลิต
ครบถ้วนตำม
ที่กำหนด)



คะแนนประเมิน
ระดับคะแนน
ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป
4.9462
4.4 ข้อเสนอกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำน
เรื่อง กำรพัฒนำ สำมำรถส่งมอบ
เครื่องมือในกำร
7 ผลผลิตได้
ประเมินมูลค่ำทำง ครบถ้วนตำม
เศรษฐกิจของธุรกิจ
แผนงำน
ชีวภำพ ระดับ
วิสำหกิจชุมชน
5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อน
ดำเนินกำรตำม
สำมำรถ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนกำรขับเคลื่อน ดำเนินงำนได้
ยุทธศำสตร์ชำติ
สำเร็จครบถ้วน
ร้อยละ 100
ตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด คิดเป็น
ร้อยละ 100



4.3 ระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร

5. Potential
Base

ร้อยละ 100



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย



ผลประเมินรำยตัวชีว้ ัด  หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย (ผ่ำน)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ไม่ผ่ำน)
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ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดกำรประเมินผู้อำนวยกำร : นำงจุฬำรัตน์ นิรัติศยกุล
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)

สมรรถนะ

สรุปผล
ประเมินผู้อำนวยกำร

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับคุณภำพ

●

●

●

องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

2.1 ผลงำนของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน (Performance)
2.1.1 สัญญำจ้ำง
1. เสนอเป้ ำ หมำย แผนปฏิบั ติก ำรแผนงำน หรื อ
ผู้อำนวยกำร
โครงกำร ต่อคณะกรรมกำรบริหำร สพภ.
องค์กำรมหำชน 1.1 เสนอวิสัยทัศน์และกรอบแผนกำรดำเนินงำน
ของผู้อำนวยกำร สพภ. ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมกำร ภำยในเดือน
ธันวำคม 2559
1.2 เสนอทบทวนแผนยุ ท ธศำสตร์ แ ละเสนอ
แผนปฏิบั ติ ก ำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.
2561 ให้ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำร สพภ .
ให้ควำมเห็นชอบ ก่อนสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ภำยในเดือนสิงหำคม 2560
2. บริหำรกิจกำรของ สพภ. ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
แผนปฏิบั ติ ก ำร แผนงำน และโครงกำรตำมที่
คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ
2.1 มีผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักแล้วเสร็จ
ตำมแผน
2.2 มี ผ ลกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณไม่ น้ อ ยกว่ ำ
ร้อยละ 96
3. เสนอรำยงำนประจำปี รำยงำนทำงกำรเงินและ
บัญชี กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน
ตลอดจนเสนอแผนกำรเงินและงบประมำณของปี
ต่อไปของ สพภ. ต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ
ภำยในเวลำที่กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
มติของคณะกรรมกำรที่กำหนด
3.1 จัดทำรำยงำนประจำปี 2559 ภำยในเดือ น
เมษำยน 2560
4. เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกิจกำรและ
กำรพั ฒ นำกำรด ำเนิ น งำนของ สพภ. ให้ ไ ด้
ประโยชน์ ประหยัด คุ้มค่ำ และมีป ระสิทธิภ ำพ
ต่อคณะกรรมกำรบริหำร สพภ. ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

ตำมที่
คณะกรรมกำร
กำหนด

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย



ตำมที่
คณะกรรมกำร
กำหนด

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย




ร้อยละ 90

ร้อยละ 100



ร้อยละ 96

ร้อยละ 100





ตำมที่
คณะกรรมกำร
กำหนด

ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
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องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

4.1 เสนอควำมเห็ น เกี่ ย วกั บ กำรปรั บ ปรุ ง และ
พั ฒ นำกำรด ำเนิ น งำนของ สพภ. ให้ ไ ด้
ป ร ะ โ ย ช น์ ป ร ะ ห ยั ด คุ้ ม ค่ ำ แ ล ะ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ ต่ อ คณะกรรมกำรบริ ห ำร
สพภ. ภำยในเดือนสิงหำคม 2560
5. ดำเนินกำรตำมกรอบแผนงำนที่นำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำร สพภ. ครบถ้วน
5.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนของ สพภ.
5.2 ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ของกำรบู ร ณำกำร
กระบวนกำรทำงำนของ สพภ. เพื่อขยำยผล
ในแนวรำบ
5.3 ระดับควำมสำเร็จของกำรสร้ำงกำรรับรู้และ
เผยแพร่ Bio diversity และ Bio Economy
ตำมแนว BEDO Concept
กำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัด สำนักงำน ก.พ.ร.

ตำมที่
คณะกรรมกำร
กำหนด

2.1.2 ผลกำร
ประเมิน
องค์กร
2.1.3 งำนอื่นๆ ที่
1. ขยำยแนวคิ ด กำรใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ พั ฒ นำ
คณะกรรมกำร
เศรษฐกิ จ จำกฐำนรำก จำกชุ ม ช นในกำร
มอบหมำย
สนับสนุนของ BEDO ไปยังกลุ่มหรือชุมชนอื่นๆ
ได้ตำมเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรกำหนด
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรประสำนควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนต่ำงๆ (ต้องมีกิจกรรมที่ดำเนินกำร)
ได้ตำมเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรกำหนด
3. ระดับควำมสำเร็จของกำรนำ BEDO Concept
ไปสู่กำรปฏิบัติ ได้ตำมเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำร
กำหนด
4. ขยำยโอกำสทำงกำรตลำดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้ตำมเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรกำหนด

ผลกำร
ดำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน


5 กระบวนงำน

5 กระบวนงำน



5 กระบวนงำน

5 กระบวนงำน



5 ช่องทำง

5 ช่องทำง



ระดับ
มำตรฐำน

ระดับ
คุณภำพ



5
กลุ่ม/ชุมชน

5
กลุ่ม/ชุมชน



5 แห่ง

5 แห่ง

5 ภำคส่วน

5 ภำคส่วน



5 เป้ำหมำย

5 เป้ำหมำย



ตำมเป้ำหมำย



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ตำมเป้ำหมำย



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ตำมเป้ำหมำย



ร้อยละ 77.72





2.2 สมรรถนะทำงกำรบริหำรของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน (Competency)
2.2.1 สมรรถนะ
1. ภำวะผู้นำ
ทำงกำร
บริหำรของ 2. วิสัยทัศน์
ผู้อำนวยกำร
องค์กำร
3. กำรวำงกลยุทธ์
มหำชน
4. ศักยภำพเพื่อกำรปรับเปลี่ยน
5. กำรควบคุมตนเอง
6. กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน
7. ผลกำรประเมิน 360 องศำ

ตำมที่ กพม.
กำหนด
ตำมที่ กพม.
กำหนด
ตำมที่ กพม.
กำหนด
ตำมที่ กพม.
กำหนด
ตำมที่ กพม.
กำหนด
ตำมที่ กพม.
กำหนด
ร้อยละ 70-79

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
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สรุปผลงำนสำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
 รำยได้ของชุมชนที่เกิดขึ้นจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนและงำนบริกำรที่ชุมชนดำเนินงำน ซึ่งเกิดจำกกำร
ส่งเสริมและกระตุ้นตำมบทบำทหน้ำที่ของ สพภ. ในปี พ.ศ. 2560 เท่ำกับ 38,033,764 บำท คิดเป็นร้อยละ
49.73 เมื่อเทียบกับปีฐำน พ.ศ. 2559 จำกฐำนชุมชนทั้งสิ้น 20 ชุมชน ที่มียอดรำยได้ที่ 25,406,097 บำท
 มีผู้เข้ำรับบริกำรที่ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิ จจำกทรัพยำกรชีว ภำพ 2 แห่งคือ ศูนย์รำชกำรเฉลิม พระเกียรติฯ และ
The Walk เกษตรนวมินทร์ ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือน กันยำยน 2560 รวม 127 รำย ผลสำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คิดเป็นร้อยละ 86.78
 สพภ. ดำเนินกำรเสนอจดควำมคุ้มครองทรัพยำกรชีวภำพ และ/หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น และ/หรือทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 3 ประเภท รวม 17 เรื่อง รำยละเอียด ดังนี้
- ยื่นคำขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 12 เรื่อง คือ
1. คู่ มื อ บริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำของส ำนั ก งำนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ จำกฐำนชี ว ภำพ เมื่ อ วั น ที่ 6
กุมภำพันธ์ 2560 เลขที่คำขอ 351944
2. บัญชีรำยกำรทรัพยำกรชีวภำพสัตว์เลื้อยคลำนไทย เล่ม 1 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2560 เลขที่คำขอ 353060
3. บัญชีรำยกำรทรัพยำกรชีวภำพสัตว์เลื้อยคลำนไทย เล่ม 2 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2560 เลขที่คำขอ 353061
4. บัญชีรำยกำรทรัพยำกรชีวภำพสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2560 เลขที่คำขอ 353062
5. BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN : VOL.1 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2560 เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนำยน 2560 เลขที่คำขอ 355515
6. BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN : VOL.2 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มีนำคม-เมษำยน 2560 เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนำยน 2560 เลขที่คำขอ 355516
7. BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN : VOL.3 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 พฤษภำคม-มิถุนำยน 2560 เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนำยน 2560 เลขที่คำขอ 355517
8. คู่มือกำรทำผ้ำย้อมครำม เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2560 เลขที่คำขอ 356047
9. หนังสือป่ำครอบครัว:นวัตกรรมทำงสังคมเพื่อชีวิตและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม
2560 เลขที่คำขอ 356048
10. หนังสือแนวทำงกำรสร้ำงป่ำครอบครัว เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2560 เลขที่คำขอ 356049
11. BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN : VOL.4 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 กรกฎำคม – กันยำยน 2560
เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2560 เลขที่คำขอ 358888
12. กำรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไผ่เชิงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2560 เลขที่คำขอ 358887
- ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ จำนวน 2 เรื่อง คือ
1. สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ “กำแฟดอยป่ำแป๋ลำพูน”เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2559 เลขที่คำขอ 59100147
2. สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ “ผ้ำตีนจกโหล่งลี้ลำพูน”เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2559 เลขที่คำขอ 59100146
- ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 3 เรื่อง คือ
1. สิทธิบัตร“เม็ดพลำสติกคอมพอสิตชีวภำพ กรรมวิธีกำรเตรียมและกระบวนกำรขึ้นรูปเป็นภำชนะบรรจุ
ทนร้อน เย็น และย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ” เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 เลขที่คำขอ 1701002665
2. อนุสิทธิบัตร “ผลิตภัณฑ์สำหรับเป็นอำหำรเสริมที่มีสำรสกัดจำกกล้วยไม้ในสกุลหวำย (Dendrobium
sp.) เป็นองค์ประกอบ” เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 เลขที่คำขอ 1703000985
3. อนุสิทธิบัตร “ผลิตภัณฑ์เซรั่มดูแลผิวจำกสำรสกัดใบหม่อน รังไหม และขมิ้นชัน” เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม
2560 เลขที่คำขอ 1703001376
 สพภ. ได้นำแนวทำงกำรตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem service : PES) มำประยุกต์ใช้กับ
องค์กรประเภทรัฐวิสำหกิจ โดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วมในระดั บนโยบำย เนื่องจำก PES เป็นกำรดำเนินงำนภำค
สมัครใจ ไม่มีผลทำงภำคบังคับ โดยจะแสดงผลมำในรูปแบบของกำรลงนำมควำมร่วมมือ และกำรสื่อสำรสู่
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สรุปผลงำนสำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำธำรณะ ทั้งนี้ สพภ. ได้จัดทำบันทึกควำมร่วมมือดำเนินกำร PES ในพื้นที่ต้นน้ำ เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2560
ร่วมกับ 2 องค์กรคือ กำรประปำส่วนภูมิภำค และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
 สพภ. ดำเนินกำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกของทรัพยำกรชีวภำพ หรือเก็บข้อมูลในบำงรำยกำรที่ยังไม่มีข้อมูลจำก
หน่วยงำนหลักที่ดำเนินกำร ประกอบด้วย ข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ เศรษฐกิจ และกฎหมำย โดยนำเข้ำข้อมูลใน
แต่ละด้ำนเข้ำระบบฐำนข้อมูล จำนวน 10 เรื่อง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ม 1 : ชนิดพันธุ์ที่ต้องดำเนินกำรเก็บข้อมูลต่อเนื่องให้สมบูรณ์ ประกอบด้วย ข้ำว ขิง-ข่ำ ทุเรียน มะพร้ำว
กลุ่ม 2 : ชนิดพันธุ์ที่ต้องดำเนินกำรเก็บข้อมูลใหม่ ประกอบด้วย กระเทียม หม่อนไหม มะม่วง ลำไย พริกไทย
และเงำะ
ข้อสังเกต
1) โครงสร้ำงต้นแบบข้อมูลสำหรับศูนย์กลำงข้อมูลของประเทศ (National Bio-Economy Database Clearing
House) เป็นจุดเริ่มที่ดี ของกำรรวบรวมข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรชีวภำพของประเทศ ทั้งนี้ เป็นภำรกิจที่ต้องอำศัย
ควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ เป็นอย่ำงมำก เพื่อให้ระบบมีข้อมูลที่มีควำมถูกต้องและมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งทำงด้ ำน
วิทยำศำสตร์ ด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนกฎหมำย ดังนั้น สพภ. จึงต้องเร่งสร้ำงกำรทำงำนเชิงบูรณำกำรให้มำกยิ่งขึ้น ตลอดจน
มีกำรพัฒนำระบบภำยในองค์กรให้สอดคล้องกับภำรกิจ
2) สินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีอยู่เป็นจำนวนมำกและได้รับกำรสนับสนุนจำกหลำยภำคส่วน ทำให้ผลิตภัณฑ์
ระดับชุมชนภำยใต้หลักกำรพัฒนำของ สพภ. ยังแยกควำมแตกต่ำงไม่ออกในสำยตำผู้บริโภค อีกทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำร
ตรวจประเมินและได้รับตรำส่งเสริมกำรขำย ไปวำงจำหน่ำยในช่องทำงค้ำปลีกยังมีสัดส่วนน้อยมำก ดังนั้น สพภ. จึงควรเร่ง
ประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส่ ว นของวิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชนต่ ำ งๆ เข้ ำ ร่ ว ม เพื่ อ พั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ผ่ ำนมำตรฐำนของกำรประเมิ น
ได้รับตรำส่งเสริมกำรขำย และสร้ำงมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรให้มีจำนวนมำกยิ่งขึ้น
3) สพภ. ควรพิจำรณำดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องกำรรวบรวม
ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินข้อมูล โดยจัดทำแผนที่นำทำง (Roadmap) เพื่อให้เป็นแนวทำงที่ถูกต้องและมีทิศทำงตำม
ยุทธศำสตร์ของ สพภ. รวมทั้งควำมต้องกำรด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต เพื่อ
เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกำรเป็นศูนย์กลำง
ติดตำมและประสำนกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพให้มีควำมเชื่อมโยงกันและสอดคล้องกับนโยบำยที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
4) พื้นที่แหล่งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้รับกำรดูแลบำรุงรักษำ หรือฟื้นฟูอย่ำงต่อเนื่อง แม้ว่ำจะบรรลุผลตำม
เป้ำหมำย แต่เนื่องจำกผลลัพธ์ที่แท้จริงของกำรบำรุงรักษำหรือฟื้นฟูจำเป็นต้องพิจำรณำกำรดำเนินงำนในระยะยำว ดังนั้น
สพภ. ควรมีระบบกำรเฝ้ำติดตำมผลในแต่ละระยะอย่ำงต่อเนื่องในปีงบประมำณต่อๆ ไป
5) สพภ. ควรเพิ่มกำรทำงำนร่วมกับกลุ่ม/องค์กรอื่นๆ ที่มีเป้ ำหมำยเดียวกัน เพื่อให้ สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยกำร
ทำงำนหรือสมัชชำที่กว้ำงขวำง เพื่อร่วมกันผลักดันกำรดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่ำงกันให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ
สพภ.
6) สพภ. ควรเร่งดำเนินกำรหรือปรับกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรคุ้มครองทรัพยำกรชีวภำพ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น และทรัพย์สินทำงปัญญำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เนื่องจำกผลกำรดำเนินงำนของ สพภ. ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนภำพรวมทั้งหมดที่ สพภ. ต้องดำเนินกำร
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7) องค์กรและหน่วยงำนในหลำยประเทศมีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพ ซึ่ง สพภ.
สำมำรถนำบทเรีย นเหล่ำนั้นมำเป็นตัวอย่ำง/ปรับใช้ให้เหมำะสมได้ รวมถึงกำรสร้ำงโอกำสในกำรดำเนินโครงกำรและกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรในต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนที่คล้ำยกัน
8) ควรพิจำรณำยกระดับของตัวชี้วัดในเชิงคุณภำพและเชิงผลลัพธ์ในปีงบประมำณต่อไป เช่น จำกเดิม “จำนวน
ชุมชนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพตำม BEDO Concept” ควรปรับเป็น
“ร้อยละของชุมชนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพตำม BEDO Concept”
เพื่อประเมินว่ำ สพภ. สำมำรถสร้ำงผลงำนได้มำก/น้อย
9) ควรปรับปรุงเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลงำนของผู้อำนวยกำรให้เหมำะสมโดยเฉพำะ “ผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก
แล้วเสร็จตำมแผน” ควรเป็นร้อยละ 100 เพื่อกำรบรรลุควำมสำเร็จของแผน
…………………………………
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