รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) หรือ สพภ. ทําหนาที่ เปนองค กรกลาง
ในการส งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชี วภาพ โดยการนํา ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นมาประยุกตกับวิทยาการใหมๆ ในการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจอยางยั่งยืนควบคู
กับ การอนุ รักษ อ ย า งมี ดุ ล ยภาพ เพื่อ ใหเ กิ ด ระบบการสรางงาน สร า งรายได แ ก ทองถิ่ น และกระตุ นให เ กิ ด
ผูป ระกอบการใหม ในกลุ มธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนสงเสริม และประสานงานระหวา งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 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) เก็บรวบรวมและจัด ทํา บั ญชี รายการพืช สัต ว และจุลิ นทรี ยที่มีแ หลงกํ าเนิ ดหรือพบได ใน
ประเทศรวมทั้งภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น เพื่อประโยชนในการเปนฐานขอมูลและดูแลการใชประโยชนทาง
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น
5) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูเกี่ยวกับการใชป ระโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
6) สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
7) สงเสริม สนับสนุ น และดํ าเนินการเผยแพรองคค วามรูและการให บริการการเขาถึงและใช
ประโยชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น
8) สงเสริม สนับสนุ น และดําเนินการเพื่อใหมีการจดทะเบียนคุ มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนปองกันและแกไขปญหาการ
ละเมิดสิทธิประโยชนของประเทศในเรื่องดังกลาว
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9) เปนศูนยกลางติดตามและประสานการดําเนินการของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพใหมีค วามเชื่อมโยงกันและสอดคลองกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
10) ปฏิ บัติ งานหรือดํ าเนินการอื่ นใดตามที่ค ณะรัฐมนตรีห รื อ คณะกรรมการที่ค ณะรัฐมนตรี
กําหนดใหทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมอบหมาย
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.4 ผูอํานวยการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระพงศ มาลัย
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการ
1. ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร

ตําแหนง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทําหนาทีป่ ระธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรรมการ

3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรรมการ

4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กรรมการ

5. ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

6. นายสมชัย เพียรสถาพร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

7. ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

8. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

9. นายสมัย เจียมจินดารัตน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

10. นายสุรพล ธรรมสาร

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

11. นายชญานิน เทพาคํา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

12. นางสาวสุวรรณี สําโรงวัฒนา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

13. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง จํานวน 60 อัต รา จําแนกเปน ผูอํานวยการ 1 อัตรา รองผูอํานวยการ 3 อัตรา ที่ปรึกษา/
ผูเชี่ยวชาญ 7 อัตรา และเจาหนาที่จํานวน 49 อัตรา
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 171.88 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลคาการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่นและธุรกิจชีวภาพดวยการใชสหวิทยาการที่เกี่ยวของ
ประเด็นยุทธศาสตร
(1) ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย: ใหชุมชนมีขี ดความสามารถในการจัด ทําฐานขอ มูลชุ มชนและนํ ามาใชในการ
วางแผนโครงการและดําเนิ นการใชป ระโยชน จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่เชื่อมโยงกับความรูทางวิทยาศาสตร ใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับ
การเปนแหลงวัตถุดิบและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
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(2) ยุทธศาสตรที่ 2: การสงเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ
เปาหมาย: ใหมีการประกอบธุรกิจที่ใชความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานการผลิต และ
การใหบริการ ที่เปนการตอยอดการพัฒนารวมกับผูประกอบการหรือองคกรเปาหมาย และ
มีผลิตภัณฑหรือบริการที่ไดมาตรฐานและการรับรอง
(3) ยุทธศาสตรที่ 3: การจัดการองคความรูและพัฒนาระบบฐานขอมูล
เปาหมาย: ใหมีฐานขอมูลและองคความรูที่ถูกตองทันสมัย ที่เกี่ยวของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น ขอมูลทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานกฎหมาย และความรูทาง
วิทยาศาสตร ที่เปนขอมูลฐานในการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ และสรางความ
รวมมือ ตลอดจนมีแหลงเรียนรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ
(4) ยุทธศาสตรที่ 4: การสรางการมีสวนรวม
เปาหมาย: ใหภาคประชาสัง คมตระหนักและมีสวนรวมเปนเครือ ขายในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการนําเอาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชป ระโยชน
ทางเศรษฐกิจ
(5) ยุทธศาสตรที่ 5: การขับเคลื่อนนโยบาย
เปาหมาย: ใหมีกลไกและมาตรการ ในการขับเคลื่อนนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการพัฒนา
ทักษะ สมรรถนะ และความเขมแข็งขององคการในการดาเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับ รองการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคการมหาชน) หรือ สพภ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไดค ะแนน 4.9137 ซึ่งอยูในระดับ
ดีกวาเปาหมาย โดยเฉพาะมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนไปตามพันธกิจและยุทธศาสตรข อง
สพภ. ที่ไดคะแนน 5.0000 รองลงมาไดแก มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ที่ไดคะแนน
4.9444 สําหรับมิ ติที่ 3 ดา นประสิทธิ ภ าพของการปฏิบัติ งาน ได คะแนน 4.7220 และสุดทายในมิติ ที่ 2 ดา น
คุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 4.5955 ตามลําดับ
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2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํ ารั บรองการปฏิ บัติ งานของสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

มิติท ี่ 1 ประสิทธิผล
ของการปฏิบตั ิงาน

60%

5.0000

มิติท ี่ 2 คุณภาพการใหบริการ

12%

4.5955

ระดับคะแนน
5.0
4.0
3.0

มิติท ี่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน

10%

4.7220

มิติท ี่ 4 การกํา กับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองคการ

18%

4.9444

100%

4.9137

2.0

รวมทุกมิติ

รวมทุกมิติ

1.0
0.0
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติท ี่ 4

รวมทุกมิ ติ

2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก าร
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2557
คะแนน พ.ศ.
2552

มิติที่ 1
4.6250

มิติที่ 2
4.8743

มิติที่ 3
5.0000

มิติที่ 4
4.8810

รวม
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

2557

5.0000

4.5955

4.7220

4.9444

4.9137
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก
5.0000
5.0000
5.00
5.0000 0.5000

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการแผนปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล
ระดับ
1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงสรางตนแบบ
ขอมูลสําหรับศูนยกลางขอมูลของประเทศ (National
Bio-Economy Database Clearing House)
1.2 รอยละของขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบยืนยันและพรอม รอยละ
ใชงาน
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง
1.3 จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ผานเกณฑการตรวจประเมิน ผลิตภัณฑ
และไดรบั ตราสงเสริมการขาย สามารถวางจําหนายใน
ชองทางคาปลีกสมัยใหม
1.4 รอยละของมูลคาของผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรบั การ
รอยละ
สงเสริมการตลาด
1.5 จํานวนการจับคูดําเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ
คู
1.6 จํานวนพื้นที่ (ตําบล) แหลงความหลากหลายทาง
พื้นที่/ตําบล
ชีวภาพไดรับการดูแลบํารุงรักษา หรือฟนฟูอยาง
ตอเนื่อง
1.7 จํานวนทรัพยากรชีวภาพ และ/หรือภูมปิ ญญาทองถิ่น
เรือ่ ง
และ/หรือทรัพยสินทางปญญาที่เสนอจดความคุม ครอง
ทางกฎหมาย
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึง
ระดับ
พอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ
2.2 รอยละความพึงพอใจในการใหบริการ
รอยละ
1) การบูรณาการเครือขายสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิ ญญาทองถิ่น
(Bio-Gang)
2) โครงการ PES
3) โครงการคุง บางกะเจา
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2.3 รอยละของความเขาใจและเชื่อมั่นตอ สพภ.
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
3.2 สัดสวนคาใชจา ยจริงตอคาใชจายตามแผน
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตัง้
4.3 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะและขอสังเกตของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ให สพภ. แกไขปรับปรุง
ไดมกี ารดําเนินการเสร็จและไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ
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คาคะแนนที่ได 4.9137
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60 ) คาคะแนนที่ได 5.0000
สพภ. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนผลการดําเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธที่สอดคลองกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของ สพภ. ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสํ าเร็ จ ตามนโยบายรั ฐบาล: สพภ. มีผ ลสํา เร็จเป น ไปตามนโยบายรัฐบาลประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนดังนี้
1) โครงสรา งตนแบบข อมูล สํ า หรั บ ศู นย กลางข อมูล ของประเทศ (National Bio-Economy
Database Clearing House)
สพภ. ไดจดั ทําข้อมูล รายการทรัพยากรชี วภาพ ข้าว กล้วย และปาล์มประดับ ซึ่งไดจัดทํา
โครงสรางตนแบบขอมูลแลวเสร็จ 2 ชนิดพันธุ คือ ข้าว และกล้วย ซึ่งมีการลงนามความร่ วมมื อกับหน่ วยงานทีมี
การเก็บรักษาพันธุ กรรมของกล้วยและข้าว ระหว่าง สพภ. กับกรมการข้าว และระหว่าง สพภ. กับ บริ ษ ทั นงนุ ช
แลนด์ สเคป แอนด์ การ์ เด็น ดีไซน์
สพภ. ดํ าเนิ นการออกแบบโครงสรา งข อมู ล 3 ด าน ประกอบดวย ด า นวิท ยาศาสตร ด า น
เศรษฐกิจและดานกฎหมาย รวมถึ งรายละเอียดของขอมูล รายชื่อหนวยงานที่จะตองดํา เนินการประสานและ
เชื่อมโยงขอมูลในทรัพยากรหลัก 2 ชนิด คือ ขาวและกลวย ที่จะบรรจุไวในศูนยกลางขอมูล แบงเปน ขอมูลขาว
เชื่อมโยงไวที่ศูนยขอมูลของกรมการขาว และขอมูลกลวยเชื่อมโยงไวที่ศูนยขอมูลของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
และไดจัดทําแผนการเชื่อมโยง/นําเขาขอมูลดังกลาวสูศูนยกลางขอมูลไดแลวเสร็จ
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 สพภ. สามารถนําเขาขอมูลตามแผนฯ ไดค รบถวน
รอยละ 100 โดยสามารถนําเขาขอมูลไดจํานวนทั้งหมด 322 ชนิด แยกออกเปน ขาว 300 ชนิด และกลวย 22
ชนิด โดยไดมีการจัด ประชุมเปดรับฟงความเห็ น “ฐานขอมูล ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒ นาและ
แข งขั นด า นเศรษฐกิ จ” วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ หอ งประชุ มแกรนด ฮอลล 1 โรงแรมรามาการเ ด นส
กรุงเทพมหานคร โดยมีการนําเสนอการดําเนินงานของโครงการ การนําเขาขอมูลจากหนวยงานและการรับฟง
ความเห็นตอฐานขอมูล โดยมีจํานวนผูเขารวมประชุมจํานวน 151 คน จาก 57 หนวยงาน
2) ขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบยืนยันและพรอมใชงาน
สพภ. ไดดําเนินการสํารวจรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปญญา และนํา เขาขอ มูลที่สํ ารวจรวบรวมไดจัดทํ าเปนระบบฐานขอมูล ซึ่งรั ฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ในการ
ประชุมรับมอบนโยบาย และรับการตรวจเยี่ยมหนวยงาน ของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (นายวิเชษฐ เกษมทองศรี) เมื่อวันเสารที่ 17 สิงหาคม 2556 ในการปฏิบัติราชการ ทั้ง นี้ ขอมูล ที่
จัด เก็บ ในระบบฐานขอ มูล สามารถสืบ ค นและปรับ ปรุง ให ทันสมั ยได ต ลอดเวลาหรือเอกสารสิ่ง พิมพ ผลการ
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ดําเนินงานในป งบประมาณ 2557 มีจํา นวนขอ มูลที่ ได รับการตรวจสอบยื นยั นและพรอมใช งาน จํานวน 541
รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพสัตวน้ําที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ปลา) จํานวน 200 รายการ
- บัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพจุลินทรียท นรอนเพื่อการใชประโยชน จํานวน 141 รายการ
- สารานุกรมภูมิปญญาทองถิ่นไทย (ความงามดวยภูมิปญญาไทย) จํานวน 100 รายการ
- ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนประเภทที่ไมไดรับการจดบันทึก (มุข ปาฐะ)
จํานวน 100 รายการ
3.1.2 ผลสําเร็จตามตามวัตถุป ระสงคการจัดตั้ง: สพภ. มีผลสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคการ
จัดตั้งประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนดังนี้
1) การตรวจประเมินผลิ ตภั ณฑชุ มชนและออกตราส งเสริมการขายให ส ามารถวางจําหน ายใน
ชองทางคาปลีกสมัยใหม
ในปงบประมาณ 2557 สพภ. มีจํานวนผลิตภัณฑชมุ ชนที่ผานเกณฑการตรวจประเมินและไดรับ
การสงเสริมการขายติดตราได ทั้งสิ้น 23 ผลิตภัณฑ ไดแก
- วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาไหมบานชุมตาบง ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค ผลิตภัณฑ
ที่ไดรับตราสงเสริมฯ ไดแก สบูเหลวโปรตีนไหมและสบูโปรตีนไหม
- วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ผลิตภัณฑที่ไดรับตราสงเสริมฯ ไดแก สบูเ หลวธัญพืช ครีมขัด ผิวธัญพืช โลชั่น
บํารุงผิวธัญพืช
- วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตําบลบอ ต.บอ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ผลิต ภัณฑที่ไดรับตราสงเสริมฯ
ไดแก ครีมอาบน้ําขลูและเกลือขัดผิวขลู
- วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลน้ําเกี๋ยน ต.น้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียง จังหวัดนาน ผลิตภัณฑที่ไดรับตรา
สงเสริมฯ ไดแก ผลิตภัณฑดูแ ลเสนผม ความงามและผิวพรรณ) เกลือขัดผิวผสมสมุนไพร
ขมิ้น-น้ําผึ้ง สบูเหลวน้ํานมขาว แชมพูผสมสมุนไพรใบหมี-่ อัญชัน ครีมนวดผสมสมุนไพรใบ
หมี-่ อัญชัน ชีวานาแชมพูสมุนไพรมะเฟอง-ใบหมี-่ อัญชัน-ชาเขียว-บัวบก ชีวานาครีมนวดผม
สมุนไพรมะเฟอง-ใบหมี่-อัญชัน-ชาเขียว-บัวบก ชีวานาแฮรโทนิคบํารุงเสนผม-หนังศรีษะ
ชีวานาเจลลางหนามะเฟอง-บัวบก ชีวานาโทนเนอรมะเฟอง-บัวบก ชีวานาเจลอาบน้ํามะ
เฟอง-บัวบก ชีวานาโลชั่นบํารุงผิวมะเฟอง-บัวบก
- วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาชีวภาพเศรษฐกิจพอเพีย ง ตําบลเปอ จังหวัดนาน ผลิต ภัณฑที่
ไดรับตราสงเสริมฯ ไดแก ผลิตภัณฑชาสมุนไพรเจียวกูหลาน
- วิสาหกิจชุมชนกลุมประดิษฐและแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน ตําบลแมทา จังหวัด เชีย งใหม
ผลิตภัณฑที่ไดรับตราสงเสริมฯ ไดแก ผลิตภัณฑชาสมุนไพรตางๆ เชน ชามะตูม กระเจี๊ย บ
ชาบัวบก และชาตะไคร-ใบเตย
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นอกจากนี้ สพภ. ไดจัดทําและเผยแพรกระบวนการรับรอง และกระบวนการติดตามประเมินผล
ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองวาไดมีการดําเนินการตามเกณฑอยางตอเนื่อง โดยมีจํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ผาน
เกณฑก ารตรวจประเมินและได รับ การสง เสริมการขาย สามารถวางจํา หนา ยในชองทางคา ปลีกใหม โดยวาง
จําหนายชองทาง online ซุปเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อ จํานวน 19 ผลิตภัณฑ
2) ผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการสงเสริมการตลาด
ในป งบประมาณ 2557 สพภ. มี จํา นวนผลิ ต ภั ณฑที่ ทํ าการส ง เสริม การตลาดทั้ งสิ้ น 42
ผลิตภัณฑ โดยคิดเปนจํานวนเงินจากการขายผลิต ภัณฑชุม ชน 2,144,044 บาท คิดเป นรายไดที่เพิ่ม ขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2556 จํานวน 435,039 บาท โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานของ สพภ. ดังนี้
- เขารวมจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑในงาน BIG+BIH ตุลาคม 2013 รวมกับกระทรวง
พาณิชย ในระหวาง วันที่ 19 - 23 ต.ค.56 ณ ศูนยประชุมไบเทค บางนา โดยนําผลิตภัณฑที่
ไดรับตราสงเสริมฯ จํานวน 19 ผลิตภัณฑ เขารวมงาน เกิดรายได 9,713 บาท
- เขารวมจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑในงานมหกรรมชี้ชองรวยโคราช 2013 ในระหวาง
วันที่ 1-3 พ.ย.56 ณ เดอะมอลลโคราช โดยนําผลิตภัณฑที่ไดรับตราสงเสริมฯ จํานวน 19
ผลิตภัณฑ เขารวมงาน เกิดรายได 14,158 บาท
- เขารวมจัดนิทรรศการในการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อคนรักปา ครั้งที่ 3 ในระหวางวันที่ 19
– 20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค
- เขา รวมจัด นิท รรศการในร วมงาน 7 Innovation Awards ประจํ าป 2014 ในวันที่ 5
มีนาคม 2557 ณ หอประชุมปญญาภิวัฒน สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
- เขารวมงานแสดงสินคาแฟชั่นและงานแสดงสินคาเครื่องหนัง 2557 (Biff&Bill2014) กับ
กระทรวงพาณิชย ในระหวางวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3 เมือง
ทองธานี โดยนําผลิตภัณฑผา ฝายยอมครามและผาไหมยอมสีธรรมชาติเขารวมจัดแสดง เปน
ผลใหเกิดรายได 38,850 บาท
- เขารวมจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑในงาน BIG+BIH เมษายน 2014 รวมกับกระทรวง
พาณิชย ในระหวางวันที่ 19 – 23 เมษายน 2557 ณ ศูนยประชุมไบเทค บางนา โดยนํา
ผลิตภัณฑที่ไดรับตราสงเสริมฯ จํานวน 19 ผลิตภัณฑเขารวมงาน เกิดรายได 6,640 บาท
- เขารวมงานมหกรรมชี้ชองรวยกรุงเทพ 2014 ณ เดอะมอลลบางกะป กรุ งเทพมหานคร
ระหวางวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2557 เปนผลใหเกิดรายได 1,486 บาท
- การรับฝากผลิตภัณฑเพื่อการจําหนายของรานฟาใสแกลอรี่ป ระจําเดือนมิถุนายน ระหวาง
วันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2557 เปนผลใหเกิดรายได 10,491 บาท
- การจัดหาชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑชมุ ชนกับ บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด หรือ TOPS
Supermarket โดยนําผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ําเกี๋ยน จ. นาน ไปจําหนาย 18
สาขา ตั้งแต ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557 สรางรายไดเปนเงิน 353,701 บาท
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3) การจับคูดําเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ
สพภ. ได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาพัฒ นาต อยอดทางธุ ร กิจ เพื่อ ให มี การนํ าทรัพยากรชี วภาพที่ มี
ศักยภาพเชิงพาณิชยมาพัฒนาใหไดการรับรองมาตรฐาน หรือยกระดับไปสูผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือแขงขันได
ในตลาด สนับ สนุนใหเ กิด การจั บ คู ธุรกิจระหวาง กลุ มวิสาหกิจชุ มชนที่ สพภ. ไดเ ขาไปดํ าเนินการสรางความ
เขมแข็งใหกลุม พัฒนาผลิตภัณฑ หรือเคยใหคําปรึกษาดานธุรกิจ รวมทั้งกลุมที่เขารับการบมเพาะธุรกิจกับ สพภ.
เพื่อจั บคูทางธุรกิจกั บผูป ระกอบการที่เ ปนชองทางขยายการตลาดใหกับ ผลิต ภั ณฑทรัพยากรชี วภาพ ผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 สพภ. สามารถจับคูดําเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพไดเปนจํานวน 12 คู ไดแก
- ลงนามบัน ทึกข้อตกลงความร่ วมมื อ การส่ งเสริ มและพัฒ นาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ
(ธุ รกิ จสปาและเกษตรอินทรี ย)์ ระหว่าง BEDO องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และกลุ่ ม
เกษตรอินทรี ยล์ ุ่มนําลี เมือวันที 11 มกราคม พ.ศ. 2557
- ลงนามบัน ทึกข้อตกลงความร่ วมมื อ การส่ งเสริ มและพัฒ นาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ
(ธุ รกิจสปาและเกษตรอินทรี ย)์ ระหว่าง BEDO องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และเครื อข่าย
เครื องสําอางสมุนไพรล้านนา เมือวันที 11 มกราคม พ.ศ. 2557
- ลงนามบัน ทึกข้อตกลงความร่ วมมื อ การส่ งเสริ มและพัฒ นาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ
(ธุ รกิ จสปาและเกษตรอินทรี ย)์ ระหว่าง BEDO องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และบริ ษทั
ชิดา้ สปา เอเชีย จํากัด เมือวันที 11 มกราคม พ.ศ. 2557
- ระดับวิสาหกิจชุมชนมีการซื อ-ขาย ระหว่างเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพือผลิตเส้นใยไผ่ให้แก่ บริ ษทั ไทยนําโชค จํากัด
- ระดับวิสาหกิจชุมชนมีการซื อ-ขาย ระหว่างวิสาหกิ จชุ มชนไร่ สานฝั นกับสหกรณ์ชุ มชน
ศรี ษะอโศก จ.ศรี สะเกษ
- “ชาใบหม่ อน” กลุ่ม วิสาหกิ จบ้านเขาแหลม ต.แม่ เปิ น อ.แม่เ ปิ น จ. นครสวรรค์ กับ
ผูป้ ระกอบการผลิตชาสมุนไพร บริ ษทั ฮุย้ ชุน (ประเทศไทย) จํากัด
- ผลิตภัณฑจากกลุมวิสาหกิจชุมชน ต. ทาโพธิ์ จ. พิษณุโลก กับภาคเอกชน หจก. ทรีนี เฮลธฟุล
- ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.นําเกี ยน อ. ภูพียง จ. น่าน กับภาคเอกชน หจก. ทรี นี
เฮลธฟุล
- ผลิ ตภัณฑ์จากกลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชน ต.นําเกี ยน อ. ภูพียง จ. น่ าน กับภาคเอกชน บริ ษทั
เซ็นทรัลฟู้ด รี เทล จํากัด
- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทีเอกชนจะลงทุน ดําเนิ นการโรงแปรรู ปในสั บปะรด
เพือใช้ในอุตสาหกรรมสิ งทอที อ. บ้านคา จ. ราชบุรี MOU ประกอบด้วย 1) สํานักงาน
พัฒ นาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค์ การมหาชน) 2) สํ า นัก งานปฏิ รู ป ทีดิน เพื อ
เกษตรกรรม 3) สหกรณ์ก ารเกษตรปฏิ รูปทีดิ นบ้านโป่ งกระทิง จํากัด 4) ศู น ย์บริ การ
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และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบ้านบึง 5) องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้าน
บึง 6) บริ ษทั ไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากัด และ 7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือจับคูธุรกิจดานพลังงานจังหวัดสระแกว เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2557 ประกอบดวยองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง สํานักงานพัฒนาเศษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) บริษัทใยสระแกวคอลซัลแตนน จํากัด และบริษัท บานโปง
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือจับคู่ธุรกิจด้านพลังงาน จังหวัดอุบลราชธานี เมื อวันที
29สิ งหาคม 2557 ประกอบด้วยสํ านักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค์ การ
มหาชน) บริ ษทั สถานีพลังงานทดแทนชุมชนคําเขือนแก้ว จํากัด และวิสาหกิ จชุมชนสถานี
พลังงานชุมชนอําเภอสิ รินธร
4) แหลงความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดรับการดูแลบํารุงรักษา หรือฟนฟูอยางตอเนื่อง
สพภ. ไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของ
ชุมชนและทองถิ่น โดยใชเครื่องมือสรางการมีสวนรวม เชน กระบวนการชุมชน PES CSR หรือ SE เพื่อใหผูรับ
ประโยชนและชุมชนในพื้นที่ดําเนินการอนุรักษ ดูแล และฟนฟูกันเอง ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557
สพภ. มีพื้นที่ (ตําบล) แหลงความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการดูแลบํารุงรักษา หรือฟนฟูอยางตอเนื่อง จํานวน
9 เครือขาย
- คุง้ บางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- ตําบลคลองประสงค์ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี
- ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
- ตําบลนําเกียน อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
- ตําบลกุดบาก อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
- ตําบลม่วงกลวง อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
- ตําบลลุ่มสุ่ ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
- ตําบลดงบัง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
5) การจดความคุมครองทางกฎหมายแกทรัพยากรชีวภาพ และ/หรือภูมิปญญาทองถิ่น และ/หรือ
ทรัพยสินทางปญญา
สพภ. ไดส่งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการดําเนิ นการยืนคําขอจดทะเบี ยน ทรั พยากรชี วภาพ
และ/หรื อภูมิปัญญาท้องถิน และ/หรื อทรั พย์สินทางปั ญญา ต่อกรมทรั พย์สิน ทางปั ญญาและหน่ วยงานอื นๆ ที
เกี ยวข้อ งทังในและต่างประเทศ เพือเป็ นการปกป้ อ งและคุม้ ครองสิ ทธิ ในทรั พย์สินของทรัพยากรชี วภาพภูมิ
ปั ญญาท้องถินและอันเกิดจากผลงานที สพภ. ให้การสนับสนุน ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 สพภ. มี
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จํานวนทรัพยากรชีวภาพ และ/หรื อภูมิปัญญาท้องถิน และ/หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาทีเสนอจดความคุม้ ครองทาง
กฎหมาย 15 รายการ ได้แก่
- ดําเนินการเสนอขอจดแจ้งลิขสิ ทธิ จํานวน รายการ ได้แก่ บัญชี รายการทรัพย์สินชี วภาพ
เฟิ น บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพเห็ด บัญชีรายการทรัพย์สินชี วภาพกล้วย บัญชี รายการ
ทรัพย์สินชีวภาพกล้วยไม้ไทย บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพรา สารานุกรมภูมิปัญญาการ
ใช้ยาสมุนไพรไทย สาราสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถินไทยภูมิปัญญาข้าวไทย สารานุ กรม
ภูมิปัญญาผ้าไทย และสารานุกรมภูมิปัญญาอาหารท้องถินไทย 4 ภาค
- ดําเนินการเสนอขอจดอนุ สิทธิ บตั ร จํานวน รายการ ได้แก่ วัสดุคอมพอสิ ตจากเส้น ใย
ธรรมชาติและกระบวนการผลิตสําหรับเป็ นวัสดุเสริ มแรง
- ดําเนินการเสนอขอจดรายการการคุม้ ครองภูมิปัญญา จํานวน 3 รายการ ได้แก่ ขึนทะเบียน
มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม“นําตาลมะพร้ า ว” ขึ นทะเบี ย นมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม“แมวไทย” และจดทะเบียนสิ ทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่ วนบุคคล
“สมุนไพรใบข่อย”
- สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร จํานวน 2 รายการ ไดแก น้ําหมากเมาสกลนคร “Sakon Nakhon Mak
Mao Berry Juice” และผาครามธรรมชาติสกลนคร และ/ หรือ “Sakon Nakhon Natural
Indigo Dyed Frabic” และ/ หรือ “Pha KhramThammachad Sakon Nakhon”
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 12) คาคะแนนที่ได 4.5955
3.2.1 การใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให บ ริก าร สพภ. ไดดํ าเนิ นการ
วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา พรอมทั้งกําหนดแนวทางการปรับ ปรุงงาน
ตามผลการสํารวจ และไดรับเสนอใหแ กทางคณะกรรมการ สพภ. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงตามผลสํารวจ
ในปงบประมาณ 2557 สพภ. ไดดําเนินการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจไดแ ลวเสร็จ และไดจัด ทํารายงานผล
การปรับปรุงงานตามผลการสํารวจตอคณะกรรมการ สพภ.
3.2.2. การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ และความเชื่อมั่นตอการดําเนินการ
ตามบทบาทหนาที่ของ สพภ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่ง สพภ. ไดมอบหมายใหบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น
จํากัด เปนผูดําเนินการ ทั้งนี้เปนการสํารวจความพึงพอใจในงานใหบริการตามภารกิจหลัก โดยจํานวนงานบริการที่
จะสํารวจ และรายละเอียดวิธีการสํารวจไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนแลว
การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ในงาน 3 ประเภท ไดแ ก 1) การบูรณาการ
เครือขายสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น (Bio-Gang) 2) โครงการ
PES และ 3) โครงการคุงบางกะเจา
ผลการสํารวจผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ สพภ. ภาพรวมเปนรอยละ 87.61 อยูใน
ระดับคะแนน 4.5220
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ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจโดยจําแนกตามปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพของการใหบริการ
ปจจัยสําคัญที่มผี ลตอคุณภาพของการใหบริการ
1) ดานพนักงาน/บุคลากรผูใหบริการ
2) ดานวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

เฉลี่ยความพึงพอใจ(รอยละ)
89.55
87.85
85.45
รวม
87.61

ผลการสํารวจความเขาใจและเชื่อ มั่นตอ สพภ. ผูรับบริก ารมีค วามเขาใจและเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินการของ สพภ. ภาพรวมเปนรอยละ 83.84 อยูในระดับคะแนน 3.7680
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.7220
3.3.1 สพภ. เบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวม 171,882,229 บาท จากเงินงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 171,882,229 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
3.3.2 สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน สพภ. มีจํานวนเงินคาใชจายที่ทุกกิจกรรม/
โครงการ เบิกจายและรายงานตามแบบรายงาน IPA 168,468,884 บาท จากจํานวนเงินคาใชจายตามแผนการใช
จายเงินของทุกกิจกรรม/โครงการที่ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ สพภ. ตามแบบ ผป.57 171,882,229 บาท
คิดเปนรอยละ 98.01
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ 18) คาคะแนนที่ได 4.9444
3.4.1 ดานการกํากับ ดูแ ลกิ จการ การประเมิน ระดั บการพัฒ นาดานการกํากับ ดูแ ลกิจการเป น
องคประกอบที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น โดยใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
กํา กั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส ง เสริ ม ใหมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ดี และการสนั บ สนุ น ให
คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ สพภ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยูที่คาคะแนน 4.9000 จําแนก
ตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
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ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
5.0000

1.75

5.0000

0.5
1
1.75
2

3.0000
5.0000
5.0000
5.0000

2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ
คะแนนรวม

1

5.0000

10

4.9000

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.9000 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบ ัติงานประจําป ภายใน
เวลาที่กําหนด
5.0
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่ อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการ

4.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผล
การดําเนิน งานขององคการมหาชนรายไตรมาส

3.0
2.0
1.0

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการรว มแสดงความคิ ดเห็นที่เกี่ยวกับผล
ประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบ ัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่

1.5 การเปดเผยขอ มูลและความโปรงใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่
กํากับดูแลองคการมหาชน

1.4 การเขารว มการประชุมของคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารมีการพิจารณากําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบาย โดยใหความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ในดานการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงาน
ที่สําคัญ สพภ. ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญทั้ง 7 เรื่องอันไดแก การควบคุม
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ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริห ารความเสี่ย ง การจัดการสารสนเทศ การบริห ารจัด การทรัพยากรบุคคล
การรายงานดานการเงิน และการรายงานดานภารกิจหลัก สพภ. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ตอคณะกรรมการครบทุกไตรมาส และไดจัดทําสรุปความเห็นหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจากการ
ประชุมไวครบถวนทุกครั้ง
- สพภ. ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน โดยมี
เนื้อหาของรายงานเปนไปตามบทบัญญัตมิ าตรา 41 แหง พ.ร.บ.องคการมหาชน พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหรายงานที่
นําเสนอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตองกลาวถึงผลงานในปที่ผานมา และคํา
ชี้แ จงเกี่ยวกับ นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา โดย สพภ. ไดมีการ
รายงานผลการเปนไปตามเปาหมายในปงบประมาณ 2557 จํานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
- การใหความสําคัญแกการเขาประชุมของคณะกรรมการบริหาร มีผลการเขารวมประชุม
ของคณะกรรมการบริหารในปงบประมาณ 2557 คิด เปนรอยละ 100 ของจํานวนการประชุมที่มีกรรมการเขา
ประชุมรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารได ติด ตาม ดู แลผลการดําเนินงาน ทั้งในดานการเงิ นและไมใช
การเงิน อยางสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบขอวินิจฉัยในที่ประชุมที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน ตลอดจนมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมีการกํากับใหมีการประเมินผล
งานผูบริหารสูงสุด 2 ระดับขององคกร
- สพภ. มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญตอองคการมหาชนทั้งในดานการเงิน
และไมใชการเงิน (ด านภารกิจหลัก) อยางถูกตองเชื่อถือไดในรายงานประจําปงบประมาณ โดยมีการเป ดเผย
คําอธิบ ายและการวิเคราะหทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ ยนแปลงของตัวเลขที่สําคั ญ
พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแกไข
- สพภ. มีการเปดเผยงบการเงิน โดยประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ งบดุล งบกําไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเว็บไซต
ขององคการมหาชนมีการเผยแพรประวัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน
และตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน พรอมทั้งโครงสรางของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ไดครบทุกคณะ และมีการ
เปดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธขององคการมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพภ. มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ โดยในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการไดกําหนดเนื้อหาเปนไป
ตามกรอบการประเมินผลไดอยางครบถวน อันไดแก โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติตาม
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการ การทําหนาที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ
กับฝายบริหาร และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานุการในดานตาง ๆ
ในสวนของการจั ด ให มีกิ จกรรมเพื่อ พัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ สพภ. ไดจัดกิจกรรม ประกอบดวย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ย วของกับองคการมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคลองกับภารกิจหลักของ
องคการมหาชน มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนกับ งานของ
องคการมหาชน โดยมีการระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจํานวนกรรมการที่เขารวม
3.4.2 ดานการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง
สพภ. จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งโดยสถาบัน
องคกร คณะบุคคลหรือบุคคลที่มีความเปนกลางและเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจากภายนอกที่ค ณะกรรมการ
องคการมหาชนเห็นชอบ ทั้งนี้ ประเด็นการประเมินจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชน
ดวย โดยแสดงขอเท็จจริงในการประเมินผลทั้งในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคกร พรอม
ทั้งไดจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งเสนอตอคณะกรรมการ
องคการมหาชน และสงสําเนารายงานดังกลาวมายังสํานักงาน ก.พ.ร. สพภ. มีการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอ
หรือขอสังเกตของคณะกรรมการองคการมหาชนไดแลวเสร็จในวันที่ 15 ตุลาคม 2557
3.4.3 ขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให สพภ. แกไขปรับปรุง
ในปงบประมาณ 2557 สพภ. ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ให สพภ. แกไขปรับปรุง จํานวน 13 เรื่อง ไดแ ลวเสร็จทั้งหมด คิด เปนรอยละ 100 และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของ

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดีขององคการมหาชน
สพภ. มีผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยผลการดําเนินงานในปงบประมาณ
2557 เป นไปตามเปาหมายทั้ง ด านประสิ ทธิผ ลของการแผนปฏิ บัติ ง าน ดา นคุ ณภาพการให บ ริการ ด า น
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ เนื่องจาก สพภ. ไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรทั้งในสวนของระดับปฏิบัติงานและระดับบริหาร แมวาในปงบประมาณ 2557
จะไดรับ ผลกระทบจากสถานการณการชุม นุมทางการเมือง โดยผู ชุมนุมป ดศูนยราชการ ทําใหการเดิ นทางไม
สะดวก ตองยายสถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนเอกสารสําคัญไมสามารถเขาไปนําออกจากศูนยราชการได ทําใหงาน
ลาชากวากําหนดก็ตาม

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) โครงสรางต นแบบขอมูล สําหรับศูนย กลางขอมูล ของประเทศ (National Bio-Economy
Database Clearing House) เปนจุดเริ่มตนที่ดตี อ การรวบรวมขอมูลที่เกีย่ วของกับทรัพยากรชีวภาพ ของประเทศ
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ทั้งนี้เปนภารกิจที่ตองอาศัยความรวมมือจากภาคสวนตางๆ เปนอยางมาก เพื่อใหระบบมีขอมูลที่มีความถูกตอง
และมีความครบถวนสมบูรณ ทังทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเศรษฐกิ จ และ ด้านกฎหมาย ดังนั้น สพภ.จึงตองเรง
สรางการทํางานเชิงบูรณาการใหมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาระบบภายในองคกรใหสอดคลองกับภารกิจ
2) ผลิตภัณฑชุมนุมที่ไดรับการตรวจประเมินและไดรับตราสงเสริมการขาย ไปวางจําหนายใน
ชองทางคา ปลีกยั งมีสัด สวนนอยมาก เมื่อเที ยบกับ จํานวนผลผลิต ในภาพรวมทั้ งหมด ดัง นั้น สพภ. จึงควรเรง
ประชาสัมพันธใหสวนของวิสาหกิจชุมชนตางๆ เขารวม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหผานมาตรฐานของการประเมิน
ไดรับตราสงเสริมการขาย และสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑที่เขารวมโครงการใหมีจํานวนมากยิ่งขึ้น
3) พื้นที่ (ตําบล) แหลงความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการดูแลบํารุงรักษา หรือฟนฟูอยาง
ตอเนื่องแมวาจะบรรลุผลตามเปาหมาย แตเ นื่องจากผลลัพธที่แ ทจริงของการบํา รุงรักษาหรือฟนฟูจําเปนตอง
พิจารณาการดําเนินงานในระยะยาว ดังนั้น สพภ. ควรมีระบบการเฝาติดตามผลในแตล ะระยะอยางตอเนื่อ งใน
ปงบประมาณตอ ๆ ไป
4) สพภ. ควรพิจารณาดําเนินกิจกรรมใหครอบคลุมวัตถุประสงคการจัดตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เรื่องการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประเมินขอมูล รวมทั้งความตองการดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ย วกับการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการเปนศูนยกลางติดตามและประสานการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ
และเอกชนที่เกีย่ วของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพใหมีความเชื่อมโยง
กันและสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
………………………………….

