รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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 2552 – 30 กันยายน 2553)
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
(อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน)

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
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อัตรากําลัง : เจ้าหน้าที่ 29 คน พนักงานจ้างเหมาบริการ 17 คน รวม 46 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. 2553 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.6401 ซึ่งอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมาย
มาก สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มาก โดยเฉพาะมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ
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และยุทธศาสตร์ของ สพภ. ที่ได้คะแนน 4.8282 และมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
ดีกว่าเป้าหมาย โดยได้คะแนน 4.4375 เนื่องจากรายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ 2552 (รอบ 9 เดือน) และปีงบประมาณ 2553 (รอบ 9 เดือน) โดยผ่านการเห็นชอบจาก
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นําส่งรายงานให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ที่ได้คะแนน 3.8820 เนื่องจาก สพภ. ได้จัดจ้าง ภาควิชา
การเงินและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ประจําปีงบประมาณ 2553 และมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ที่ได้คะแนน 4.6104
ตามลําดับ เนื่องจากการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การนั้นจะพิจารณาจากกระบวนการ
ในการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดีและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ครบถ้วนและมีประสิทธิผล โดยมีประเด็นในการประเมินที่สําคัญแบ่งออกเป็นบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน

ประสิทธิผลของ
การปฏิบัตงิ าน

55%

4.8282

5.0000

มิตทิ ี่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

3.8820

ประสิทธิภาพของ
มิตทิ ี่ 3
การปฏิบัตงิ าน

10%

4.4375

25%

4.6104

100%

4.6401

มิตทิ ี่ 1

มิตทิ ี่ 4

การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์การ
รวมทุกมิติ

4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวมทุกมิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

55

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 การส่งเสริมจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนัก

4.8282

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.75

4.7500

0.4750

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3500

ระดับ

7

1

2

3

4

5

4.15

4.1500

0.2905

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1500

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2000

1.7 การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ระดับ

4

1

2

3

4

5

4.75

4.7500

0.1900

1.8 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา (ร่าง) กฎหมายการ

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

ระดับชุมชนและท้องถิ่น
1.2 การพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1
1.3 การจัดทําบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ
(กล้วยไม้ไทย)
1.4 การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ
(ไก่ฟ้า/กวาง/ปลาสวยงาม/นกปากขอ)
1.5 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหารายธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
1.6 การเสนอแนะมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เสนอต่อ รมต.

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ
และภู มิปัญญาท้องถิ่น
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
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ผลผลิต
มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการ
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4.2 การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

ค่าคะแนนที่ได้

4.6401

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 55) ค่าคะแนนที่ได้ 4.8282
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สนับสนุนให้ชุมชนจัดทําแผนการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่
ในชุมชนและท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2553 ชุมชน จํานวนชุมชนที่เสนอโครงการของชุมชนเข้าสู่แหล่งงบประมาณ 35
ชุมชนและได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํานวน 10 ชุมชน สามารถจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับ
ชุมชนได้แล้วเสร็จ ผลจากการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ชุมชนมีข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเอง สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและทรัพยากรชีวภาพของชุมชน จัดทําโครงการการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ระดับชุมชน นอกจากนี้ สพภ.ได้สนับสนุนส่งเสริมชุมชนจัดทําโครงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน และเสนอเข้าสู่แหล่งงบประมาณ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่การเป็นเศรษฐกิจชุมชน
ระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระบบที่รวบรวม
ข้อมูลสิ่งมีชีวิตประเภทต่าง (Taxonomy Data) ข้อมูลการนําไปใช้ประโยชน์ (Usage Data) ข้อมูลของถิ่นที่ตั้ง
และพิกัดตําแหน่ง (Locality Data) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันระหว่าง สพภ. และหน่วยงานเครือข่าย
การจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลฯ จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่าง
สพภ. และหน่วยงานเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ
จัดทํามาตรฐานข้อมูลร่วม การทําให้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีรูปแบบ (Format) ต่างกันสามารถแลกเปลี่ยนกัน
ข้อมูลระหว่างกันได้ โดยขั้นแรกจะต้องศึกษาก่อนว่าระหว่างหน่วยงานมีข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนอยู่ในรูปแบบ
ใด (Format) จากนั้นจะปรับให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน สําหรับโครงการนี้จะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานผ่าน Web (Web Service) ได้ในรูปแบบของ XML (Extensible Markup Language) ภายไต้
มาตรฐาน Thai Darwin Core++ ซึ่งถูกพัฒนามาจาก Darwin Core ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อมูลที่มีจํานวน
องค์ประกอบข้อมูล 48 องค์ประกอบ เหมาะสําหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มาตรฐานปัจจุบันรุ่น 1.4 (version) และสามารถกําหนดเพิ่มเพื่อขยายให้รองรับกับข้อมูลในส่วนขยายได้
ตัวอย่างขององค์ประกอบที่จะแลกเปลี่ยน เช่น การลําดับชื่อทางอนุกรมวิธาน (Taxonomy) ที่สําคัญ ได้แก่ ชื่อ
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วงศ์ ตระกูล สายพันธุ์ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ และชื่อเรียกท้องถิ่น รวมถึงความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยา
แหล่งที่พบ (Collection) เช่น ชื่อจังหวัด วัน-เดือน-ปีที่พบ ผู้ค้นพบ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่พบ ลักษณะรูปร่าง
พฤติกรรม การใช้ประโยชน์เบื้องต้น และหน่วยงานที่จัดเก็บ
หน่วยงานเครือข่าย เช่น กรมประมง กรมการข้าว องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัม ภ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเรื่องอาหารประจําท้องถิ่นไทย
4 ภาค และระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพของประเทศไทย เรื่องจุลินทรีย์ (เห็ด) ระบบและ
เครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1 สามารถเชื่อมโยงและดึงข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเรื่องอาหารประจําท้องถิ่นไทย 4 ภาค และระบบฐานข้อมูลบัญชี
รายการทรัพย์สินชีวภาพของประเทศไทย เรื่องจุลินทรีย์ (เห็ด) เพื่อสามารถให้บุคคลทั่วไป เช่น นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน เข้ามาดู ค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
จํานวนผู้เข้าใช้ระบบไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และสมัครสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 ราย ผู้เข้ามา
ใช้ระบบ เช่น นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีจํานวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย (Unique
IP Address) เข้ามาใช้ระบบฯ ผ่าน Internet และมีผู้สมัครเป็นสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า 100 ราย
จัดทําเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ทาง website และสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองการนํา
ข้อมูลมาจัดพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มเพื่อพร้อมเผยแพร่ และการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ผ่าน
website รวมถึงสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนคุ้มครอง เช่น แนวทางการจดทะเบียน ระเบียบวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นต้น
การพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ (ไก่ฟ้า/กวาง/ปลาสวยงาม/นกปากขอ)โดยทําการ
ส่งเสริม สนับสนุน เกิดการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ (ไก่ฟ้า/กวาง/ปลาสวยงาม/นกปากขอ) เพื่อให้เกิดการสร้าง
เครือข่าย การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ทางด้านเทคนิค การตลาด นําไปสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ สพภ. ได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้
อย่ างยั่ งยื นควบคู่ กั บการคุ้ มครองและการอนุ รั กษ์ ร่ วมกั บหน่ วยงานกรมปศุ สั ต ว์ คณะประมง คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทยจํากัด
สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม สมาคมผู้บํารุงพันธุ์นกปากขอแห่งประเทศไทย ชมรมไก่ฟ้าแห่งประเทศไทย ชมรม
สัตว์เลื้อยคลานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่18 มกราคม 2553 ณ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)
วิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และพิจารณาข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จํานวน 3 เรื่อง คือ (1) การวิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ (2)
การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจจากฐานชีวภาพ (กลุ่มพืชสมุนไพร กลุ่มไม้หอม และกลุ่มสัตว์ป่า) และ (3)
การส่งเสริมการพัฒนาธุร กิจจากทรัพยากรชีวภาพ (ธุ รกิจปลาสวยงาม) กําหนดแนวทางและวิธีการนําไปใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยการสํารวจความต้องการของผู้ประกอบการ OTOP ในงาน OTOP CITY 2009 จํานวน
195 ราย และผู้ประกอบการจาก 35 ชุมชนในการส่งเสริมของ สพภ. จํานวน 335 ราย รวมทั้งสิ้น 530 ราย ซึ่ง
แนวทางการถ่ายทอดความรู้ที่ผู้ประกอบการต้องการ 2 อันดับแรก คือ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน
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การจัดทํา (ร่าง) กฎหมายการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สพภ.นําเสนอ (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพและ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นชี ว ภาพ ที่ ผ่ า นการประชาพิ จ ารณ์ แ ละปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร สพภ.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 3.8820
สพภ. ได้มอบหมายภาควิชาการเงินและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการสํารวจ
ปรากฏว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพภ. ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 79.41 โดย
โครงการที่ได้รับความพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ โครงการจัดมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ปี 2553 (ระดับพอใจอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 87.41) โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ
(การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์) (ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 83.67) โครงการเครือข่ายสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.34) และ
โครงการนําร่องจ่ายค่าตอบแทนให้ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นหลักประกัน
ความยั่งยืนด้านการใช้ประโยชน์และการบริหารตามหลัก PES (ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.12)
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.4375
สพภ. ได้จัดทําฐานข้อมูลและบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ
12 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 9 เดือนแรก) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
และได้รายงานผลให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ มีการเปรียบเทียบผลการ
คํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (รอบ 9 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(รอบ 9 เดื อ นแรก) ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงอย่ า งไร พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์ ถึ ง สาเหตุ ข องการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวและจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ มีการดําเนินงาน
ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยผลการ
ดําเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
และมีการจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจน
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 25) ค่าคะแนนที่ได้
4.6104
ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20 ) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7130
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการ
ประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํากับดู แลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมินตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 น้อยกว่าปีที่แล้ว (ปี พ.ศ. 2552 สพภ. มีผล
การประเมิน = 4.8810 คะแนน) ทั้งนี้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สพภ. เข้าสู่ระบบประเมินผลตามคํา
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รับรองการปฏิบัติงานเป็นปีแรก จึงได้รับการยกเว้นการประเมินในเรื่องการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่
หรือได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการกําหนดแผน ทิศทาง นโยบาย
ขององค์การมหาชน และการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
ผลการประเมิน จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การกําหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมาย
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และระบบ Balanced scorecard
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดและการกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผูบ้ ริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก
(แปลงเป็น 100)

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม = 5)

80
10
15
10
10

5.0000
5.0000
4.8800
5.0000

10

5.0000

10
15
20
10
10

4.4000
3.5667
5.0000
5.0000

ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์การ = 4.7130 คะแนน

1) มี ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารในการพิ จ ารณากํ า หนดแผน ทิ ศ ทาง
กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายเพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
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- คณะกรรมการบริ ห ารได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2553 ซึ่งดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในการประชุมครั้งที่ 8/2552
วันที่ 23 สิงหาคม 2552 และมอบหมาย สพภ. ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราเงินเดือน จัดทํา Job
Description และประเมินค่างาน เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการให้เป็นแบบ Flat Organization ซึ่ง สพภ. ได้จัด
จ้ า งจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การ และได้ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษาการทบทวนการวิ เ คราะห์ SWOT
ยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โดยได้มอบข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ของการทบทวนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนที่
ยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 และครั้งที่
5/2553 วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
- คณะกรรมการบริหารได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปี 2554 ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 6 สิงหาคม 2553 และได้มีข้อสังเกตในรายละเอียดของแผนงาน
โครงการ ปี 2554 ให้สํานักงานปรับปรุงแก้ไขการกําหนดกลุ่มแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์นําเสนอคณะกรรมการ
อีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 10/2553 วันที่ 7 กันยายน 2553 ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการปี 2554 ในแต่ละยุทธศาสตร์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสํานักงาน เพื่อเป็นการ
การสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ทิศทาง นโยบาย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 โดยมีการซักซ้อมสร้างความ
เข้าใจในนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร บุคลากร การจัดกลุ่ม
แผนงานตามโครงสร้างที่มีการปรับเปลี่ยนตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพภ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน
และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2553 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจสามารถดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
และภารกิจของสํานักงาน ทิศทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554 และสํานักงานได้ดําเนินการปรับปรุงจัดทํา
รายละเอียดเสนอแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2554 เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 10/2553 วันที่ 7 กันยายน 2553
- สพภ. ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง โดยเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ให้ความ
เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 30 กันยายน 2553 และ คณะกรรมการบริหารได้ให้ความเห็นชอบแผนเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2552 โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ
2) คณะกรรมการบริหารดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและภารกิจหลักอย่าง
สม่ําเสมอ มีการมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน และมีการติดตามผลตามข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร
สพภ. ได้กํากับให้ สพภ. ปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการการบริหารงานของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ซึ่งกําหนดให้องค์การมหาชนส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักอย่างน้อย
เป็นรายไตรมาสแก่รัฐมนตรีที่กํากับดูแล
3) สพภ. ได้จัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ก่อนการประชุมโดยเฉลี่ยมากกว่า 7
วัน ซึ่งร้อยละ 96 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวน
กรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ประชุมทุกเดือน เพื่อมอบหมายนโยบาย ติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก การเงินและการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ โดยดําเนินการตามวาระแผนการประชุมที่กําหนดไว้ได้เป็น
ส่วนใหญ่
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4) คณะกรรมการบริหารได้จัดการประชุมเพื่ อดําเนินการกํ าหนดแบบการประเมินตนเอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และได้ประเมินตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2553 โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินตนเอง ข้อสังเกต และมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
5) สพภ. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ โดยสามารถนํา
ผลจากการจัดกิจกรรมมาประยุกต์ใช้กับ สพภ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่การจัดสัมมนาร่วมกับ
UNDP เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม PES : Payment for Ecosytem Service
วันที่ 15 ธันวาคม 2552 การศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพในงาน “ชมสวนราช
พฤกษ์”จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2552 เพื่อติดตาม เสนอแนะการดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแผนงานโครงการปี 2553 การเชิญอาจารย์ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําเสนอรายละเอียดการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นทุนระยะยาวต่อคณะ
กรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 13/2552 วันที่ 30 ธันวาคม 2552 การเข้าร่วมประชุม The 5 th National
Symposium on Ethnobotany ,and The 4 th Asia – Pacific Forum on Ethnobotany และศึกษาดูงาน
Shanghai Expo 2010 ระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2553 ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณะ
กรรมการบริหารศึกษาดูงาน จํานวน 7 คน รวมทั้งการสัมมนาวิชาการในเรื่อง ความต้องการ รูปแบบ และ
แนวทางการให้บริการแก่ธุรกิจจากฐานชีวภาพ (สมุนไพร) แนวทางการผลักดัน PES อย่างเป็นรูประธรรมใน
ประเทศไทย สัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ โอกาสและศักยภาพในการสร้างธุรกิจ และธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศักยภาพ
จากชุมชนไทยก้าวไกลสู่สากล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (น้ําหนักร้อยละ 5 ) ค่าคะแนนที่ได้ 4.2000
มีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร สพภ. ตามคําสั่งที่ 2/2553 ลงวันที่ 22
มกราคม 2553 ซึ่งคณะทํางานได้นําผลการประเมินและวิเคราะห์ขีดสมรรถนะหลักไปจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ลากร และดํ า เนิ น การได้ ค รบตามแผน รวมถึ ง มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนต่ อ ผู้ อํ า นวยการ
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาและบริ ห ารงานบุ ค คล และคณะกรรมการบริ ห าร พร้ อ มทั้ ง จั ด ทํ า แผนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) คณะกรรมการบริ ห ารและผู้บ ริ ห ารระดั บ สูง ให้ ค วามร่ วมมื อ สนั บสนุ น ติ ดตาม เร่ งรั ด
ดําเนินการ ให้คําแนะนําถึงแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงานของ สพภ. รวมทั้งให้ความสําคัญกับระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบของ ก.พ.ร. เป็นอย่างดี
2) มีความพยายามในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ สพภ. ให้มีประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนความสําเร็จในการดําเนินงาน การตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สพภ. ควรจัดลําดับความสําคัญของภารกิจที่จะมุ่งเน้น และให้ความสําคัญหรือมุ่งเน้นใน
วัตถุประสงค์บางข้อเป็นพิเศษ เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ โดย ควรเน้นการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญของประเทศที่สามารถต่อยอดจากเศรษฐกิจชุมชนสู่
ระดับประเทศ ทั้งนี้ สพภ. ควรกําหนดนโยบายในเรื่อง Product Champion แล้วส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้ง
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จัดสรรทรัพยากรไปที่ Product Champion เหล่านั้น มีการกําหนดแผนงาน เป้าหมายการดําเนินงาน ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ และระยะเวลาให้ชัดเจน นอกจากนี้ควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้มีการจดทะเบียน
คุ้มครองความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
2) ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานควรจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการวัดผลที่เน้นระดับความสําเร็จ
ของโครงการ เป็นการวัดผลสําเร็จที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากโครงการหลักที่ สพภ.ได้เริ่มดําเนินงานสามารถจะ
วั ด ผลในรู ป แบบผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เช่ น “รายได้ เ ฉลี่ ย ของชุ ม ชนจากการใช้ ป ระโยชน์ แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” “มูลค่าของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Size และ Value)” “การลดการพึ่งพา” (เช่น มูล
ค่าที่ชุมชนประหยัดจากการซื้อวัตถุดิบจากภายนอกชุมชนในการผลิต อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้สอย) เป็นต้น
3) ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานควรจะเน้นไปยังการส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตที่
ได้รับการสนับสนุนจาก สพภ. และผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นบริษัทและประชาชนทั่วไป ทั้งรูปแบบที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบขายตรง และรูปแบบขายปลีก โดย สพภ. สามารถติดตามและประเมินผลในรูปแบบ สัดส่วนการซื้อขาย
(รูปแบบขายตรง) มูลค่า และจํานวนครั้งซื้อขาย รวมถึงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ สพภ. สนับสนุน เป็นต้น
4) ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ควรจะศึกษาและประยุกต์จากกรอบ 2010 Biodiversity
Indicators Partnership เพื่อช่วยให้ สพภ. มีการเปรียบเทียบและปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การผลักดันต่อไปได้อย่างสม่ําเสมอ เช่น การประยุกต์นํา Ecological Footprint มาใช้เป็นดัชนีชี้วัด เป็นต้น
5) การเจริญเติบโตของสังคมเมือง (Urbanization) ในประเทศทําให้การพั ฒนาเรื่ องฐาน
ชีวภาพ (Biodiversity) สามารถครอบคลุมถึงเรื่อง Urban Ecology และ Vertical Farming ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี
ของ สพภ. ในการสร้างองค์ความรู้ด้านฐานชีวภาพให้กับประชากรที่อาศัยในเมืองได้
6) ในการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ สพภ. ควรเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่สําคัญในรายงานประจําปีให้ครบถ้วน อาทิ ประวัติคณะกรรมการ รายงานความรับผิดชอบในการ
จัดทํารายงานทางการเงินของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ การเข้าประชุมของคณะกรรมการ
7) ในการพัฒนาบุคลากร สพภ. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีที่ตอบสนองความ
ต้องการการพัฒนาของบุคลากรแต่ละคนได้อย่างแท้จริง และควรติดตาม ประเมินผลก่อนและหลังการพัฒนาขีด
สมรรถนะบุคลากร เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
………………………………….

