รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่เป็นองค์กรกลางในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยการนําทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นมาประยุกต์กับวิทยาการใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างมีดุลยภาพ เพื่อให้เกิดระบบการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น และ
กระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมและประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่การวางแผนการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 โดย
กําหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อ
1) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและ
ท้องถิ่น
3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต่อคณะรัฐมนตรี
4) เก็บรวบรวมและจัดทําบัญชีรายการพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีแหล่งกําเนิดหรือพบได้ใน
ประเทศรวมทั้งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
7) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
8) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่าว
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9) เป็ น ศู น ย์ ก ลางติ ด ตามและประสานการดํ า เนิ น การของหน่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้ มีความเชื่อมโยงกันและ
สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
10) ปฏิ บัติงานหรือดํ าเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรื อคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดให้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมอบหมาย
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.4 ผู้อํานวยการ : นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2553– 30 กันยายน 2554)
คณะกรรมการ
1. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
2. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้
6. นายสุรชัย ศศิสุวรรณ
7. นายแพทย์อํานวย กาจีนะ
8. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
9. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
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อัตรากําลัง : ผู้อํานวยการ 1 คน รองผู้อํานวยการ 2 คน ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 1 คน เจ้าหน้าที่ 30 คน
รวม 34 คน
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“มุ่งผลักดันการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
เพื่อความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ”
พันธกิจ
1) สํ า รวจ ศึ ก ษาวิ จั ย จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญา องค์ ค วามรู้ และพั ฒ นากลไกเครื่ อ งมื อ
มาตรการ มาตรฐานเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ และดู แ ลจั ด การการเข้ า ถึ ง การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2) เสนอแนะนโยบายและมาตรการ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางประสานและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การสร้างขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น
2) การจัดการองค์ความรู้ ศึกษาวิจัยและพัฒนา
3) การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาธุรกิจ
4) การมีส่วนร่วม
5) การบริหารจัดการ

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.6391 ซึ่งอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมาย
โดยเฉพาะมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ที่ได้คะแนน 4.6840 และมิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สพภ. ที่ได้คะแนน 4.6391 สําหรับมิติที่
3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 4.2500 และมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนน
3.2880 เนื่องจาก
¾ สพภ. ได้สนับสนุนการจัดทําแผนงานโครงการของชุมชนที่เป็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพตามแผนจัดการทรัพยากรชีวภาพชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชนและท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผน และนําเสนอแผนงานโครงการเข้าสู่แหล่ง
สนับสนุนงบประมาณ
¾ สพภ. ดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆที่มีความสําคัญซึ่งอยู่ในตัวบุคคล โดยนํามา
จัดทําเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ ซึ่งตัวอย่างขององค์ความรู้ อาทิ ผ้าไทย
กล้วย เฟิร์น เป็นต้น
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¾ สพภ. ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ อาทิ กวาง ชะมด เป็นต้น
โดยการจัดอบรม สัมมนา ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านเทคนิคการเพาะเลี้ยง ด้านกฎหมาย การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ เป็นต้น
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติงาน

55%

4.6391

10%

3.2880

มิติที่ 1

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

10%

4.2500

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์การ

25%

4.6848

100%

4.4763

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวมทุก
มิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เกณฑ์การให้ค ะแนน

น้ําหนัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด (ร้อย
ละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

ค่ าคะแนน

คะแนน

ดํา เนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

55

มิต ิที่ 1 มิติด ้านประสิทธิผลของการปฏิบัต ิงาน
1.1 การส่งเสริมจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชน
และท้องถิ่น

4.6391

1.1.1 การส่งเสริมจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับ
ชุมชนและท้องถิ่น กรณีชุมชนเดิม (35 ชุมชน)

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3.33

3.3300 0.1665

1.1.2 การส่งเสริมจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับ
ชุมชนและท้องถิ่น กรณีชุมชนใหม่ (25 ชุมชน)

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.2500

ระดับ

7

1

2

3

4

5

4.5

4.5000 0.3150

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.2500

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

5
5
4
3
2
3

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
4

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.0000

ระดับ

6

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.3000

ระดับ
ระดับ

2.5
2.5
10
10
10
10
25
20

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5
3

0.1250
0.0750

70

75

80

85

90

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1.2 การพัฒ นาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับประเทศ
1.3 การพัฒ นาสร้างเครือข่ายสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4 จัดทําสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เรื่องผ้าไทย
1.5 จัดทําบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (กล้วยและเฟิร์น)
1.6 การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ (กวาง)
1.7 การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ (ชะมด)
1.8 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหารายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
1.9 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหารายธุรกิจการใช้สมุนไพรในการเลี้ยง
สัตว์ (สัตว์ปีก)
1.10 การจัดทํามาตรการคุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.11.1 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์(งานวิจัยเดิม ปี 2553)
1.11.2 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์(งานวิจัยใหม่ ปี 2554)
มิต ิที่ 2 มิติด ้านคุ ณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มิต ิที่ 3 มิติด ้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มิต ิที่ 4 มิติด ้านการกํากับดูแ ลกิจการและการพัฒนาองค์ การ
4.1 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการพัฒนา
ตนเองของคณะกรรมการ
4.2 การเรียนรู้และพัฒ นาบุคลากร

ร้อยละ
ระดับ
ระดับ

ระดับ
5
น้ําหนักรวม 100

5.0000
3.0000
3.2880
81.44 3.2880
4.2500
4.25 4.2500
4.6840
4.6050 4.6050
5

0.2500
0.2500
0.2000
0.1500
0.1000
0.1200

0.3288
0.4250
0.9210

5.0000 0.2500
ค่ าคะแนนที่ได้ 4.4763

6
2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554
คะแนน พ.ศ.
2552
2553
2554

มิติที่ 1
4.6250
4.8282
4.6391

มิติที่ 2
4.8743
3.8820
3.2880

มิติที่ 3
5.0000
4.4375
4.2500

มิติที่ 4
4.8810
4.6104
4.6840

รวม
4.7386
4.6401
4.4763

5
4
2552

3

2553
2

2554

1
0
มิตท
ิ ี่ 1

มิตท
ิ ี่ 2

มิตท
ิ ี่ 3

มิตท
ิ ี่ 4

รวม

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 55) ค่าคะแนนที่ได้ 4.6391
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สพภ. ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีความ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้งและพันธกิจ ดังนี้
ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สพภ.ได้สนับสนุนการ
จัดทําแผนงานโครงการของชุมชนที่เป็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพตามแผนจัดการทรัพยากร
ชีวภาพชุมชน และนําเสนอแผนงานโครงการเข้าสู่แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มี
จํานวนชุมชนที่เสนอแผนงานโครงการเข้ามาโดยจําแนกได้เป็น ชุมชนเดิม (ชุมชนที่ สพภ. ได้เข้าไปส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) จํานวน 35 ชุมชน และชุมชนใหม่
(ชุมชนที่ สพภ. ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
จํานวน 25 ชุมชน
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สพภ. ได้ศึกษา
และทดลองเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เรื่องข้าวและ ระบบฐานข้อมูลบัญชี
รายการทรัพย์สินชีวภาพไทย เรื่องกล้วยไม้ไทย นอกจากนี้ สพภ. ได้วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ
ทรัพยากรชีวภาพ (หมายถึง ข้อมูลด้านวัตถุดิบ การผลิต การตลาด การจัดจําหน่าย) จํานวน 8 กลุ่มธุรกิจ อาทิ
ธุรกิจสปา การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า พืชป่า ยาพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย สมุนไพร อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ เป็นต้น
ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการ การเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น สพภ. ดําเนินการจัดทํา
สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เรื่อง ผ้าไทย จํานวน 6 หมวด รวมทั้ง การจัดทําบัญชีรายการทรัพย์สินทาง
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ชีวภาพเรื่อง กล้วย แบ่งเป็น กล้วยพันธุป่า 42 ชนิด กล้วยพันธุ์ปลูก จํานวน 121 ชนิด และเฟินแบ่งเป็นเฟินพันธุ์
ป่า 200 ชนิด เฟินพันธุปลูก 100 ชนิด โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมี
ความรู้ในสาขานั้นๆ และมีแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะโดยให้ผู้สนใจเข้าไป
สืบค้นผ่านทางเว็บไซต์
ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และดําเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่าว สพภ. ได้รวบรวมและคัดแยกเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปั ญ ญาโดยตรง ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี มติ ค ณะรั ฐ มนตรี อนุ สั ญ ญาและข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศ
ผลงานวิจัย เป็นต้น จากนั้น สพภ. ได้วิเคราะห์ข้อมูล ประชุมรับฟังความคิดเห็น และได้นําเสนอหลักเกณฑ์และ
วิธีการขึ้นทะเบียนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทรัพยากรชีวภาพเสนอ รมต.กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ และได้มีการถ่ายทอดหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
3.2

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 3.2880

สพภ. ได้มอบหมายภาควิชาการเงินและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 4 โครงการ ผลการสํารวจปรากฏ
ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพภ. ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 81.44 โดยผลการ
สํารวจแต่ละโครงการสรุปได้ตามตารางดังนี้
โครงการทีส่ ํารวจ
โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพระดับชุมชนและท้องถิ่น
โครงการส่ ง เสริ ม และแก้ ไ ขปั ญ หารายธุ ร กิ จ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
โครงการพั ฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ยฐานข้ อ มู ล ความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศผ่านเว็บไซต์
โครงการมหกรรมทรั พ ยากรชี ว ภาพและภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

น้ําหนัก
3

คะแนนเฉลี่ย
4.1689

ร้อยละ
83.38

2

4.0542

81.08

2

3.8627

77.25

3

4.1266

82.53

4.0720

81.44

ทั้งนี้ สพภ. ควรศึกษาและใช้ประโยชน์จากผลการสํารวจความพึงพอใจดังกล่าว โดยเฉพาะ
ความเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ สพภ. ต่อไป
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.2500
สพภ. ได้จัดทําฐานข้อมูลและบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ
12 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 9 เดือนแรก) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
และได้รายงานผลให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ มีการเปรียบเทียบผลการ
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คํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (รอบ 9 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(รอบ 9 เดือนแรก) พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ได้ แ ล้ ว เสร็ จ สพภ. ได้ ดํ า เนิ น งานตามแผนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้แล้วเสร็จใน 2 แผนหลักคือ นโยบายลดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปปฏิบัติงานของ
โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชนท้องถิ่น และนโยบายด้านการลดค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และมีการจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมี
เป้าหมายที่ชัดเจน
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 25) ค่าคะแนนที่ได้
4.6840
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการ
ประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมินตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีค่าคะแนนที่ได้ 4.6050 โดยจําแนกตาม
ประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือ
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิมภายในเวลาที่กําหนด
บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สําคัญ
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างสม่ําเสมอ
คณะกรรมการกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง
(รองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ)
การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนใน
รายงานประจําปีงบประมาณ หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

น้ําหนัก
(แปลงเป็น
100)

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม = 5)

80
20

4.0000

15

4.1000

10

5.0000

10

5.0000

10
15

5.0000
4.6000
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น้ําหนัก
(แปลงเป็น
100)

ประเด็นการประเมินผล

ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่าง
ถูกต้องเชื่อถือได้
2
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่
ประชุมอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
มีการจัดให้มีกจิ กรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
2.2
คณะกรรมการ

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม = 5)

20
10

5.0000

10

5.0000

100

4.6050

ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.6050 คะแนน
1.1 การให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่ หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิม
5
2.2 การส่งเสริมความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ

4
3

1.2 การติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบงานที่สําคัญ

2
2.1 การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ

1
0

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและ
ไม่ใช่การเงินในรายงานประจําปี…

1.3 การดูแลติดตามผลการ
ดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่
การเงิน
1.4 การกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารระดับสูง (รองจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)

1.5 การประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ
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1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
โดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วนใน 5 ประเด็นที่กําหนดไว้
- คณะกรรมการมีการติดตามและทบทวนความเพียงของระบบการบริหารจัดการองค์การ
มหาชนที่สําคัญ ได้แก่ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ
สารสนเทศอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
- คณะกรรมการมีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่าง
สม่ําเสมอ
- คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมในระดับสูง ซึ่งจากการประชุมจํานวน
ทั้งหมด 12 ครั้งในปีงบประมาณ 2554 การประชุมทุกครั้งมีจํานวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
- มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการและนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์
- สพภ. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ และมีรายงาน
สรุปผลจากการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
สพภ. ได้ จั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ทบทวนและวิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นา
บุคลากรปี 2553
และจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรปี 2554 และมีการประเมินสมรรถนะบุคลากร
เปรียบเทียบระหว่างปี 2553 กับปี 2554 ผลการประเมินปรากฏว่าบุคลากรที่ได้รับการประเมินจํานวน 31 คนมี
ขีดสมรรถนะที่ดีขึ้นหรือเหมาะสมกับตําแหน่ง

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) คณะกรรมการบริ หารและผู้บริหารระดับสูง ให้ความร่ วมมือ สนั บสนุ น ติดตาม เร่งรัด
ดําเนินการ ให้คําแนะนําถึงแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงานของ สพภ. รวมทั้งให้ความสําคัญกับระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบของ ก.พ.ร. เป็นอย่างดี
2) สพภ. ดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆที่มีความสําคัญซึ่งอยู่ในตัวบุคคล ทําให้องค์
ความรู้ได้มีการสืบทอดและไม่สูญหายไปกับตัวบุคคล โดยนํามาจัดทําเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ข้อมูลมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการและเชิงพาณิชย์ต่อไป
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3) สพภ. ดําเนินงานโดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งได้แ สดงความคิ ด เห็น โดยมี ก ารกํ า หนดรู ป แบบการดํ า เนิ น งานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม รวมทั้ ง การ
ดําเนินงานของโครงการต่างๆ มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน
4) สพภ. ได้จัดทํามาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนซึ่งชุมชนสามารนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ซึ่งช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญหารายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน และเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

3. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สพภ.มีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามใน
การส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้นําผลิตภัณฑ์ไปขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ แต่ละหน่วยงานมี
ขั้นตอนการตรวจรับรองที่ใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ สพภ. ควบคุมไม่ได้ ดังนั้น สพภ.
ควรพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานในปัจจัยที่องค์การสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การบูรณาการแผนการทํางานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กําหนดไว้
2) สพภ. ควรมีการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจที่จะมุ่งเน้น ควรให้ความสําคัญหรือมุ่งเน้น
ในวัตถุประสงค์บางข้อเป็นพิเศษ เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ โดย ควรเน้นการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญของประเทศที่สามารถต่อยอดจากเศรษฐกิจชุมชนสู่
ระดับประเทศ ทั้งนี้ สพภ. ควรกําหนดนโยบายในเรื่อง Product Champion แล้วส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้ง
จัดสรรทรัพยากรไปที่ Product Champion เหล่านั้น มีการกําหนดแผนงาน เป้าหมายการดําเนินงาน รวมทั้ง
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และระยะเวลาให้ชัดเจน นอกจากนี้ควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้มีการจด
ทะเบียนคุ้มครองความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
3) ปัญหาอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งของ สพภ. ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากร
ชีวภาพคือ ขาดความคล่องตัวในการดําเนินงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องของ
กฎ ระเบียบในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น สพภ. ควรทํางานเชิงรุกโดยกําหนดแนวทางในการจัดการกับปัญหา
อุปสรรคดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ แม้ว่าอาจจะต้องใช้
ระยะเวลากว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
4) สพภ. ควรพิจารณากําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ในแต่ละเรื่อง อาทิ อาจพิจารณาถึงความสามารถนําไปประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ การคงอยู่ของ
การประกอบธุรกิจ เป็นต้น

………………………………….

