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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป  

 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 
ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืช ทั้งพืชชั้นสูงและพืชชั้นต่ํา 

ประมาณได้กว่า 15,000 ชนิด พืชพรรณหลายชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ หลายชนิดเป็นยา
สมุนไพร สามารถนําใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆ และจากการประเมินสถานการณ์ด้านพืชของ
ไทยในปัจจุบัน พบว่าความรู้และการศึกษายังเป็นไปอย่างมีขอบเขตจํากัด ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ 

ในเดือนตุลาคม 2534 คณะกรรมการ ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่ง
ประเทศไทย ได้จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยขึ้น
ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรด้านพืชที่จะทวีขึ้นในอนาคต และวิตกว่าพืชพรรณต่างๆ หลายชนิดจะหมดสิ้นไป 
ทั้งท่ียังไม่เป็นที่รู้จัก จึงได้มุ่งสนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์พรรณพืช โดยเฉพาะงานด้านสวน
พฤกษศาสตร์ 

ที่ประชุมได้สรุปความเห็นว่า  ประเทศไทยยังไม่มีสวนพฤกษศาสตร์ที่แท้จริง  อันจะ
เป็นองค์ประกอบที่จะผลักดันให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยจาก
ทรัพยากรด้านพืชอย่างเต็มกําลัง ตลอดจนการเพ่ิมนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงในสาขาพืชให้
เพียงพอสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการนี้ควรจัดให้มีองค์กรเฉพาะที่มีความคล่องตัวใน
การดําเนินงาน มีนักวิชาการระดับสูงในหลายสาขามาปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีงบประมาณ
สนับสนุนที่เหมาะสม และควรรีบดําเนินการจัดตั้งขึ้นก่อนที่ทรัพยากรด้านพืชเหล่านี้จะหมด
สิ้นไป 

จึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย โดยให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรเฉพาะ เพ่ือทําหน้าที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ นํามาจัดปลูก 
ขยายพันธุ์ โดยเฉพาะไม้ประจําถิ่น ไม้หายากและไม้ที่กําลังจะสูญพันธุ์   ทั้งนี้จะเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางพรรณพืชอันล้ําค่าของประเทศไว้ และเพ่ือการศึกษาหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนต่อไป ข้อเสนอนี้ได้พ้องกับดําริของ ดร.สง่า สรรพศรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดร.ไพจิตร เอ้ือทวีกุล 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ดร.อาณัติ อาภาภิรม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และ สหกรณ์  และ ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   อุตสาหกรรม   
ในขณะนั้น กอรปกับในปี พ.ศ. 2535 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 5 รอบ ของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รัฐบาลจึงได้เสนอให้โครงการนี้เป็นโครงการเฉลิม
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พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในวาระพระชนมพรรษาครบ 60 
พรรษา  ทั้งนี้ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0202/2325 ลงวันที่ 
14 มีนาคม 2535 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2535   โดยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ใน
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอน 40 ลงวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ.2535  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็น     ผู้กํากับดูแลและวางนโยบายร่วมกับคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ให้องค์การมีความก้าวหน้าในระดับนานาชาติให้ประเทศไทยมีสวน
พฤกษศาสตร์ที่ได้ระดับมาตรฐานสากล และเป็นสถานที่เชิดชูความงามและคุณค่าพรรณไม้
ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก 

ในปี พ.ศ. 2537 ทางองค์การฯ ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวน
พฤกษศาสตร์ในภาคเหนือขององค์การฯ ที่
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
Queen Sirikit Botanic Garden” 

ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลมีนโยบายใน
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยนํา
หน่วยงานราชการที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันไว้ในหน่วยงานเดียว องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึง
ได้โอนย้ายจากสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนี่ 102 ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหน้าที่ในการ
อนุรักษ์พรรณไม้หายาก และพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ โดยการเก็บ
รวบรวมพรรณไม้ไว้ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงและให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้ง
การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสําหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการดําเนินงานที่ผ่าน
มาองค์การฯ ได้พัฒนาพ้ืนที่จัดแสดงพรรณไม้ อนุรักษ์พืชในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์หรือพ้ืนที่แหล่ง
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ชุ่มน้ํา โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 7 เมษายน 2535 ให้มี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพ่ือจัดปลูกเป็นหมวดหมู่ 
2) ทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ข้อมูล เอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพร่ 

และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์การอื่นทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร 

3) ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทย 
4) ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น

จากพืช รวมทั้งส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน 

5) เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สําหรับการ
สันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์ 

6) ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ 

7) นําเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือจําหน่ายซึ่งของที่เก่ียวกับ
กิจการพฤกษศาสตร์ 

8) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจการอื่นที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องหรือ
ใกล้เคียงกับกิจการพฤกษศาสตร์ 

 
1.3 อ านาจหน้าท่ี 

 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 7 

เมษายน 2535 มาตรา 7 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งจึงได้กําหนดอํานาจ
หน้าที่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

1) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ทรัพย์สินต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย 
จําหน่าย เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดทั้งรับทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้ 

2) ว่าจ้างหรือรับจ้างทํากิจการที่เก่ียวกับกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
3) ขายหรือแลกเปลี่ยนพรรณไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช ตลออดจนทํา

การค้าและให้บริการเก่ียวกับกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร ์
4) กู้ ยืม ให้กู้ยืมหรือให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกัน ด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สิน 

เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินที่มีจํานวน
เงินคราวละห้าล้านบาทขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังก่อน 
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5) ร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจํากัด 
หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือนิติบุคคลใด ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว 

6) ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าเกี่ยวกับกิจการตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 
1.4 ประเภทกิจการ 

 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริมหรือประเภทที่ไม่

แสวงหากําไร ทําหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรพรรณพืชของประเทศไทย 

 
1.5 พื้นที่ด าเนินงาน 

 
ปัจจุบันองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีสวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่ในกํากับดูแลจํานวน 6 

แห่ง ดังนี้ 
1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีพ้ืนที่

ดําเนินงานจํานวน 6,500 ไร่ หรือ 2,600 Acre หรือ 1,040 Hectare 
2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ อ.ชาติตระการ        

จ.พิษณุโลก มีพ้ืนที่ดําเนินการ มีพ้ืนที่ดําเนินการ 1,380 ไร่ หรือ 552 Acre หรือ 220.8 
Hectare  

3) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง พ้ืนที่ดําเนินการ 830 ไร่ หรือ 332 
Acre หรือ 132.8 Hectare  

4) สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น มีพ้ืนที่ดําเนินการ 1,530 ไร่ หรือ 612 
Acre หรือ 244.8 Hectare  

5) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีพ้ืนที่ดําเนินการ 340 ไร่ หรือ 136 Acre 
หรือ 54.4 Hectare  

6) สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดตั้ง 

 
 

 
 

1 ไร่ = 0.40 Acre หรือ 0.16 Hectare 
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1.6 ลักษณะเฉพาะทางธุรกจิ 
 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหน้าที่ในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี้ 
1) ด้านการสร้างองค์ความรู้ ประกอบด้วย 

1.1) งานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ต้อง
ประกอบด้วยงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และงานวิจัยเพื่อการพัฒนา โดย
ผลงานศึกษาวิจัยนั้นต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน เพ่ือก่อให้เกิดการต่อยอดและการพัฒนาองค์
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  

1.2) งานหอพรรณไม้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ
ทางด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช มีการรวบรวมตัวอย่างพรรณ
ไม้แห้ง โดยมีจํานวนชนิดพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ดอง  

1.3) ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการทดลอง
ด้านพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา และ
นิเวศวิทยา รวมถึงสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น พฤกษเคมี การปรับปรุงพันธุ์พืช 
เทคโนโลยีชีวภาพ และกีฎวิทยา เป็นต้น โดยต้องมีห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย 
ตามประเภทและจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

1.4) งานด้านการอนุรักษ์ เพ่ือให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั่งยืน การสํารวจ เก็บ
รวบรวม ขยายพันธุ์ไม้ โดยต้องมีจํานวนพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามรวบรวมไว้ในสวน
พฤกษศาสตร์ในปัจจุบันได้ทําการรวบรวมพันธุ์พืชโดยยึดตามบัญชีพืชที่ถูกคุกคาม 
(Thailand Red Data : Plants, ONEP 2006) 

2) ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 
2.1) การจัดการสวนพฤกษศาสตร์ มีพ้ืนที่จัดแสดงพรรณไม้ตามกลุ่มพืช เป็น

ศูนย์รวบรวมพรรณไม้นานาชนิด จัดปลูกรวบรวมพรรณไม้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ทาง
วิชาการ และความสวยงาม โดยจัดปลูกพืชเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ ตามหลักอนุกรมวิธานพืช 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามสภาพธรรมชาติ มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ รวมทั้งสภาพ
ภูมิประเทศของพื้นที่ พรรณไม้ที่รวบรวมมาต้องเป็นตัวแทนของพืชที่ใช้ศึกษาทางด้าน
เศรษฐกิจ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ สําหรับพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามต่างๆ 
จะต้องรวบรวมสําหรับการอนุรักษ์นอกถ่ิน โดยส่วนหนึ่งนํามาจัดแสดงเพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน มีการรวบรวมพรรณไม้มีชีวิต (Living Collection) พร้อมทั้งข้อมูลต้นไม้ในเชิง
วิชาการ จํานวนไม่น้อยกว่า 6,000 ชนิด จํานวน 20,000 รายการ จํานวนพรรณไม้หายาก
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ร้อยละ 60 ของบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม (Thailand Red Data : Plants) ด้านพื้นที่
จัดแสดงมีการจัดแสดงไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม/วงศ์ โดยพื้นที่จัดแสดงต้องมีการออกแบบวางผัง 
(Landscape) เพ่ือให้มีความสวยงาม ดึงดูดผู้เยี่ยมชมให้เข้าไปในพ้ืนที่และได้รับความรู้ มี
การแสดงปูายชื่อต้นไม้ ปูายข้อมูลวงศ์ ปูายสื่อความหมาย มีการตรวจสอบต้นไม้ภายในพ้ืนที่
วงศ์ มีระบบสาธารณูปโภคเพ่ือดูแลพื้นที่ มีพ้ืนที่พักผ่อนและเจ้าหน้าที่ดูแล 

2.2) โรงเรือนเพาะชํา  ที่จะผลิตพันธุ์ไม้เพ่ือใช้ในการประดับ ตกแต่ง ปลูก
เพ่ิมเติมหรือทดแทนในพ้ืนที่ต่างๆ มีโรงเรือนสําหรับรวบรวมพรรณไม้ประจําถิ่นของแต่ละ
ภาค รวมถึงการรวบรวมพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย เป็นสถานที่ทดลองเพ่ือหาวิธีการ
ที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์และการอนุบาลพืช โดยเฉพาะพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคาม
ต่างๆ และโรงเรือนในโรงเรือนเพาะชํา เพ่ือการรวบรวม เพาะขยายพันธุ์ หรือการอนุบาลพืช
ที่มีบัญชีหรือฐานข้อมูลพืชที่นํามาปลูกและเพาะขยายพันธุ์ มีการจัดระบบการเพาะ
ขยายพันธุ์และการนําไปใช้ประโยชน์ทุกโรงเรือน 

2.3) ศูนย์ข้อมูลพืช เพ่ือให้มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ทุกรูปแบบ การเก็บรักษา การเพาะขยายพันธุ์พืช 
เรือนเพาะชํา รูปภาพ ภาพวาด มีการจัดการข้อมูลเพ่ือการให้บริการทางวิชาการตามหลัก
มาตรฐานสากล 

2.4) ห้องสมุด  เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่มีการจัดการและ
ดําเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล มีทั้งภาพและรายละเอียด เป็นห้องสมุดทาง
พฤกษศาสตร์ชั้นนําที่มีเอกสาร หนังสือครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านพืช และโดยเฉพาะ
เอกสารทางด้านอนุกรมวิธานของภูมิภาค 

2.5) พิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิวัฒนาการของ
ธรรมชาติ ความหลากหลายและองค์ความรู้ทางด้านพืช ตลอดจนการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากพืช 

2.6) การให้ความรู้ (Education) เผยแพร่และฝึกอบรม เพ่ือเปิดความรู้ไปสู่
สาธารณชน เพ่ือการพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต มีหลักสูตรการให้ความรู้ที่ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมายตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ปฐม มัธยม อุดมศึกษา ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และ
นานาชาติ มีเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเผยแพร่ไม่น้อยกว่าปีละ 10 เรื่อง 

3) ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
3.1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร ต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือ

จัดการงานในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิสถาปัตย์ 
และด้านอ่ืนๆ ครบถ้วนเพ่ือจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอกับ
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การดําเนินงาน มีการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ ทักษะให้สูงขึ้นตลอดระยะเวลา
การทํางาน เพ่ือคุณภาพของงานที่ต้องปฏิบัติ มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ครบถ้วน เพ่ือสนับสนุนการทํางาน มีระบบบริหารจัดการงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือก้าวอยู่ในระดับสากล และมีกระบวนการจัดการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

3.2) ด้านการดูแลบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน  
มีความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ อาคารพ้ืนที่ทําการต่างๆ สํานักงาน อาคาร

สารนิเทศ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารเอนกประสงค์ อาคารจัดแสดง อาคารจําหน่าย
สินค้า ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดนิทรรศการ ห้องเก็บของ ห้องน้ํา ที่จอดรถ รวมถึงบ้าน
พนักงาน ที่มีการดูแลการเจรจาในพื้นที่ การดูแลบํารุงรักษาซ่อมแซมและการจัดการด้าน
ยานพาหนะ 

ระบบความปลอดภัย มีมาตรการปูองกันภัยที่อาจเกิดกับอาคารสถานที่ บุคคล
หรือทรัพย์สิน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่มีการเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเพ่ือความปลอดภัย ปูองกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน งานก่อสร้างมีการออกแบบและก่อสร้างที่มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย ไม่มีความ
เสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป มีการดูแลความ
ปลอดภัยสําหรับผู้เข้าชมพ้ืนที่ มีการดูแลระบบสัญจรภายในพื้นที่ให้มีความสะดวกปลอดภัย 
มีมาตรการปูองกันภัยจากไฟปุา ปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากพืชพันธุ์ไม้ทั้งในพ้ืนที่
และท่ีรวบรวมไว้ 

3.3) ด้านการเผยแพร่ความรู้ 
มีศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการ

ดําเนินงานเชิงพาณิชย์ ส่วนนีจ้ะเป็นส่วนเชื่อมโยงงานสวนพฤกษศาสตร์ออกไปสู่สาธารณชน 
เป็นการเผยแพร่ความรู้ และเป็นส่วนเชื่อมงานทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษา 

มีศูนย์บริการข้อมูลทางวิชาการและมีโครงการเผยแพร่และฝึกอบรม 
เพ่ือให้การศึกษา ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ รวมถึงแก่สาธารณชนทั่วไป 

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพ่ือการดําเนินโครงการศึกษาวิจัย การรวบรวมพรรณไม้และการเพ่ิมศักยภาพของ
นักวิชาการ 

3.4) ด้านกิจกรรมเชิงพาณิชย์ มีกิจกรรมและการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือหา
รายได้ ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมดําเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ มีการ
บริหารจัดการด้านรายได้ผ่านกิจกรรมบริการทางวิชาการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
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การตลาดที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนให้สวนพฤกษศาสตร์มีรายได้ในการดําเนินธุรกิจที่
เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงาน 

 

1.7 โครงสร้างและอัตราก าลัง 
 
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การฯ มีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง

เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้กํากับดูแลและวางนโยบายร่วมกับคณะกรรมการ โดยมี
ผู้อํานวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด รองผู้อํานวยการฝุายบริหาร และฝุายวิชาการ และแบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ศูนย ์4 สํานัก และ 5 สวน ดังนี้ 

(1) ศูนย์วิจัย – พัฒนาสง่า สรรพศรี 
(2) สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง 
(3) สํานักพัฒนาธุรกิจ 
(4) สํานักอํานวยการ 
(5) สํานักตรวจสอบภายใน 
(6) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ 
(7) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 
(8) สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น 
(9) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 
(10) สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา 
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บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ แบ่งออกเป็น พนักงาน จํานวน 

144 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 6 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จํานวน 200 อัตรา และ
ลูกจ้างโครงการ จํานวน 234 อัตรา รวมจํานวน 584 อัตรา  ทั้งนี้หากวิเคราะห์ในส่วนของ
วุฒิการศึกษาของบุคลากรทั้งหมด จะได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 : ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภท  

บุคลากร จ านวน ร้อยละ 

- พนักงาน 144 24.66 
- ลูกจ้างประจํา 6 1.03 
- ลูกจ้างชั่วคราว 200 34.25 
- ลูกจ้างโครงการ 234 40.06 

รวม 584 100.00 
 
จะเห็นได้ว่าอัตรากําลังส่วนใหญ่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์คือลูกจ้างโครงการที่

มีสัดส่วนที่ร้อยละ 40 รองลงมาคือลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ร้อยละ 34.25 ซึ่งเป็นอัตรากําลัง
ในส่วนสนับสนุน และมีความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ เนื่องจากความไม่มั่นใจ
ในสถานภาพและความมั่นคง ความก้าวหน้าในสายงานได้  



 
 

10 แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

ในส่วนของระดับการศึกษาของพนักงานในองค์การฯ จํานวน 142 อัตรา จะเห็นได้
ว่า บุคลากรร้อยละ 50 ขององค์การฯ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 31.69 มี
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท และต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 12.68  

ตารางที่ 2 : ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

- ต่ํากว่าปริญญาตรี 16 12.68 
- ปริญญาตรี 71 50.00 
- ปริญญาโท 45 31.69 
- ปริญญาเอก 10 5.63 

รวม 142 100.00 
 

ในด้านอายุของพนักงานพบว่า อายุเฉลี่ยของบุคลากรในสวนพฤกษศาสตร์มีอายุอยู่
ในช่วง 41 – 50 ปี ร้อยละ 35.21 และ 31 – 40 ปี ซึ่งองค์การฯ ต้องมีการเตรียมวางแผนใน
การสืบทอดตําแหน่งและการทดแทนในกรณีที่มีการเกษียณอายุหรือบุคลากรลาออกก่อน
เกษียณอายุราชการ  

ตารางที ่3 : ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามระดับอายุ  

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 

- 20 – 30 ปี 23 16.20 
- 31 – 40 ปี 48 33.80 
- 41 – 50 ปี 50 35.21 
- 51 – 60 ปี 21 14.79 

รวม 142 100.00 
 

ปัจจัยหนึ่งที่น่าจะมีความสําคัญคือการดําเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ มีความ
เฉพาะแตกต่างจากการดําเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ บุคลากรในสายบริหารมีความ
จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์และ
ต้องการทักษะการบริหารควบคู่กันไป ซึ่งหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติแบบนี้ได้ยาก อีกท้ังในการ
สร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาจําเป็นต้องมีการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
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ในส่วนของทักษะที่สําคัญขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือ ทักษะทางด้านวิชาการ 
งานวิจัย งานพืชสวน และงานการให้ความรู้ ดังนั้นจึงได้นําตําแหน่งของพนักงานภายใน
องค์การฯ มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ทักษะ ได้ดังนี้  

ตารางที่ 4 : ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามระดับต าแหน่ง  

ตําแหน่ง จํานวน ร้อยละ 

- รองผู้อํานวยการ 2 1.41 
- ผู้อํานวยการสํานัก 3 2.11 
- หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสวน 19 13.38 
- หัวหน้างาน 25 17.61 
- พนักงานวิชาการ 29 20.42 
- พนักงานบริหาร 46 32.40 
- พนักงานปฏิบัติการ 10 7.04 
- นิติกร 2 1.41 
- ลูกจ้างประจํา 6 4.22 

รวม 142 100.00 
 

จะเห็นได้ว่าสัดส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการภายในองค์การฯ มีจํานวน 29 
อัตรา จากจํานวนบุคลากรที่มีทั้งหมด จํานวน 142 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 20.42 และเป็น
สายงานที่จะต้องใช้ความรู้และความชํานาญเฉพาะด้าน ดังนั้น หากองค์การฯ ไม่มีการเตรียม
ความพร้อมและเสริมทักษะเฉพาะด้านให้กับบุคลากรในส่วนนี้ จะทําให้องค์การฯ ขาดความ
แข็งแกร่งและการยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์ในอนาคตได้  

ปัจจัยหนึ่งคือการดําเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ มีความเฉพาะแตกต่างจากการ
ดําเนินงานอื่น บุคลากรสายบริหารมีความจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องการ
บริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และต้องการทักษะบริหารควบคู่กันไป ในขณะนี่พนักงานใน
สายวิชาการต้องมีทักษะในด้านการบริหารจัดการควบคู่กันไป ซึ่งหาบุคลากรที่มีคุณสมบัตินี้
ได้ยาก อีกทั้งในการสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา 
จําเป็นต้องมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการวางแผนสืบทอด
ตําแหน่งให้กับตําแหน่งในระดับบริหาร และตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้องค์การฯ สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการเลื่อนเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น หรือลาออกของ
พนักงาน 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายและยุทธศาสตร์  

 

 

2.1 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้มี

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยการให้
ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลแก่ประชาชน รวมทั้งให้มีการจัดทําแผนแม่บทในการดําเนินการ 
โดยบูรณาการแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดําเนินการ
ร่วมกับสํานักเลขาคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนแม่บท
พร้อมกรอบระยะเวลาในการดําเนินการเรื่องต่างๆ โดยให้ผลการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องมา
ประกอบการพิจารณาดําเนินการแล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรี  โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เสนอให้กระทรวง ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวบรวมและเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการแผน โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และมอบหมายให้สํานักงบประมาณใช้ประกอบการ
พิจารณางบประมาณประจําปีต่อไป โดยยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีสาระสําคัญดังนี้  

ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) 

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Strategy) 

ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) 

4 ยุทธศาสตร์ 
1. Growth & 

Competitiveness 
2. Inclusive Growth 
3. Green Growth 
4. Internal Process 

8 ยุทธศาสตร์ 
1. การเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของสินค้า 
บริการ การค้า และการ
ลงทุน 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

4 ยุทธศาสตร์ 
(ผนวกรวมประเด็นอาเซียนแล้ว) 

1. Growth & 
Competitiveness 

2. Inclusive Growth 
3. Green Growth 
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ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) 

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Strategy) 

ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) 

28 ประเด็นหลัก 
56 แนวทางการดําเนินงาน 

การคุ้มครองทางสังคม 
3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และโลจิสติกส์ 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
5. การพัฒนากฎหมาย กฎ 

และระเบียบ 
6. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และความตระหนักถึงการ
เป็นประชาคมอาเซียน 

7. การเสริมสร้างความมั่นคง 
8. การเพ่ิมศักยภาพของเมือง

เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน 

4. Internal Process 
30 ประเด็นหลัก 

79 แนวทางการดําเนินการ 
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2.2 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 
 

วิสัยทัศน์ 
 
ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการทํางานเพ่ือประชาชน และรักษาผลประโยชน์

ของประเทศชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีด
สมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการ
ทํางานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่า
เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน 

ระบบราชการไทยจะต้องให้คุณค่า ความสําคัญและยึดมั่นในปรัชญา หลักการและ
แนวทาง ดังนี้ 

- ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐกําหนดทิศทางการ
ทํางานในระยะยาวให้ชัดเจน สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล คํานึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อไปปรับปรุงบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยประโยชน์ วางระบบการจัดการข้อร้องเรียน
และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเตรียมระบบการบริหารในภาวะฉุกเฉินเพ่ือ
เป็นที่พ่ึงของประชาชนในภาวะวิกฤต 

- ลดบทบาทภารกิจของภาครัฐให้ดําเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจที่รัฐควร
ดําเนินการลดความซ้ําซ้อน ปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน และเพ่ิมขีดสมรรถนะของหน่วยงาน 
พัฒนารูปแบบการบริหารและกระบวนการทํางานใหม่ สร้างขีดสมรรถนะ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์การให้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยมาสนับสนุนในการทํางาน ทํางานด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

- บูรณาการการทํางานของภาครัฐและในระดับต่างๆ พัฒนารูปแบบการทํางาน
ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันเพ่ือรองรับการดําเนินงานโยบายสําคัญของประเทศและ
ระดมสรรพกําลังบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพ่ือผลักดันการนํานโยบายไปสู่
การปฏิบัติ รวมถึงเพ่ิมบทบาทของภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมที่มีความพร้อม เช่น ภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เข้ามาร่วมดําเนินการ 

- เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพ้ืนที่ ให้เป็นศูนย์ความเจริญใน
ระดับภูมิภาคเชื่อมโยงอาเซียน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน การใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 

- ลดการควบคุมที่ก่อให้เกิดภาระ อุปสรรคหรือความยุ่งยากต่อการประกอบ
กิจการหรือการดําเนินชีวิตของประชาชน สร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่
พ่ึงของประชาชน และร่วมมือกับภาคส่วนอื่นในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- พัฒนาและสรรหาผู้มีความสามารถสูงเข้ามารับราชการ สร้างผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงในทุกระดับ เสริมสร้างทัศนคติท่ีดี สร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
จัดสวัสดิการ ทบทวนระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม 



 
 

15 แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

- สร้างความพร้อมและขับเคลื่อนระบบราชการไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
เวทีโลก 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในช่วงระยะปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 

สามารถแยกออกได้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น ดังนี้ 
ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
1) การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
2) การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมือ

อาชีพ 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
6) การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ

แผ่นดิน 
ก้าวสู่สากล 
7) การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเปูาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ 
(Trustworthy) 
ประชาชนได้รับการตอบสนอง
และมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการ ตลอดจนมีความ
เชื่อถือไว้วางใจในการทํางาน
ของทางราชการ 

- ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการ
และการดําเนินงานของ
ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- ความเชื่อมั่นของประชาชน
ที่มีต่อส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1) การสร้างความเป็นเลิศใน
การให้บริการประชาชน 

2) การพัฒนาองค์การให้มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย 
บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ 

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพย์ของ
ภาครัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

2. พัฒนาสุขภาพ (Healthy)  
ระบบราชการไทยมีการพัฒนา
เป็นองค์การที่มีสุขภาวะ มีขีด
สมรรถนะสูง การทํางานทันสมัย 

- ผลิตภาพของภาครัฐเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

- ส่วนราชการสามารถพัฒนา
ขีดสมรรถนะของการบริหาร

4) การวางระบบการ
บริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ 

5) การส่งเสริมระบบการ
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เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเปูาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ 

คล่องตัว บุคลากรมีความผาสุก 
มีขวัญกําลังใจและผูกพันกับ
องค์การ มีความสําเร็จตาม
เปูาหมายชีวิตไปพร้อมๆ กับ
เปูาหมายขององค์การ 

จัดการองค์การ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

บริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

3. มุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainable)  
สังคมเกิดการปรับตัวอย่างสมดุล 
ภาครัฐสามารถทํางานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นได้เป็นอย่างดี มี
การบูรณาการโดยการอาศัย
ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวนํา มี
ภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกได้อย่างยั่งยืน  

- ความสําเร็จของการโอนถ่าย
และทํางานร่วมกับภาคส่วน
อ่ืนในสังคมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

6) การยกระดับวามโปร่งใส
และสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

7) การสร้างความพร้อมของ
ระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซ๊ยน  

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
1.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
1.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ 
1.3 พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
2.1 พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง 
2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบราชการ 
2.3 เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม 
2.4 สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.1 บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า 

และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ของภาครัฐ 
 

http://www.opdc.go.th/lite/content0802.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0803.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0803.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0804.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0804.html
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
4.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
4.2 ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหาร

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน 
5.1 ทบทวนบทบาทภารกิจและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม 

ถ่ายโอนภารกิจงาน และกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จําเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วน
ต่าง  

5.2 ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
6.1 ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
6.2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน 
7.1 พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
7.2 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

2.3 นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions)  

กระทรวงการคลังได้นําระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับเปูาประสงค์ของภาครัฐและแนวทางการพัฒนา
ประเทศ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีแนวคิดให้มีการจัดทําแนวนโยบาย
ของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement of Direction: SOD) ขึ้น ตั้งแต่ปี 2549 เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการกําหนดแนวทางการพัฒนาและกรอบการประเมินผล
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและมีความสัมพันธ์ในเชิงบูรณาการ ครอบคลุมภารกิจหลัก
ของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยให้หน่วยงานกํากับ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีส่วนร่วมในการกําหนด SOD ประกอบด้วย 

http://www.opdc.go.th/lite/content0805.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0806.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0806.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0807.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0807.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0808.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0808.html


 
 

18 แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
หน่วยงานซึ่งพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพิจารณาแผนการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ 

2. กระทรวงการคลัง โดย สคร. ในฐานะผู้ถือหุ้น และ 
3. กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
สคร. ได้จัดทํา SOD ของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2550 และมีกระบวนการพัฒนาและ

การทบทวนร่วมกับหน่วยงานกํากับ และผู้เกี่ยวข้อง เป็นประจําทุกปี และมีการรายงานผล
การจัดทํา SOD ให้แก่คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) รับทราบ  

 

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น /ภาครัฐ (Statement of Direction) ส าหรับองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประจ าปี 2556  

 
กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปทิศทางที่สําคัญของภาครัฐ 
(Statement of Direction) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลและชี้ประเด็นที่ อ.ส.พ. 
ควรให้ความสําคัญและเร่งดําเนินการ รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
การประเมินผลการดําเนินงานของ อ.ส.พ. ต่อไป  ซึ่งแนวนโยบายผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ 
(Statement of Direction) สําหรับ อ.ส.พ. ได้แก่ 

แผนระยะสั้น 
1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจการ

ดําเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือรองรับทิศทางการดําเนินงานในอนาคต 
2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา 

ทั้งในและต่างประเทศ ในการค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและเชิงพาณิชย์ 
3) จัดทําแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามระบบ

ประเมินผลการดําเนินงาน และแผนการพัฒนาองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการงาน
ด้านพฤกษศาสตร์ 

แผนระยะยาว 
1) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้มีองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการงานด้าน

พฤกษศาสตร์ที่สามารถเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนําในภูมิภาคเอเชียและในระดับ
สากลได ้

2) พัฒนาหลักสูตรด้านพฤกษศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ
เพ่ือสร้างบุคลากรด้านพฤกษศาสตร์ 



 
 

19 แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

3) พัฒนาห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลาง (Central 
Laboratory) ด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 
 

2.4 แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร ์
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานในช่วงปี 2556 – 2560 ซึ่งกําหนด
วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานไว้ดังนี้  

  วิสัยทัศน์ 
  เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  To be Outstanding Botanical Gardens in SE-Asia 
  เป้าประสงค์ 

1. อนุรักษ์พรรณไม้ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศ และฟ้ืนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

2. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช และสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน
การจัดการสวนพฤกษศาสตร์ 

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างจิตสํานึกด้านพฤกษศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  

4. สร้างเอกลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์แต่และแห่งให้มีความโดดเด่นและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  

5. เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. เสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

  พันธกิจ 
1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความ

หลากหลายทางชีวภาพ (เพ่ือให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและองค์ความรู้
ทางด้านพืชเพ่ือการศึกษาของประชาชน) 

2. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้สู่
ประชาชนให้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรพรรณพืชให้เกิดประโยชน์เชิงสังคมและ
เชิงพาณิชย์) 

 
 
 



 
 

20 แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
ในการกําหนดวิสัยทัศการดําเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อให้มีภาพที่

คาดหวังของการดําเนินงานที่ชัดเจน จึงได้กําหนดช่วงระยะเวลาของการดําเนินงานออกเป็น 
3 ช่วงเวลา และกําหนดวิสัยทัศน์ในแต่ละช่วงเวลาไว้ดังนี้ 

 
ปี 2556 – 2558 ปี 2559 – 2561 ปี 2561 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณค่า (Value Driven) 
- Edutainment (องค์ความรู้ + ความสนุกสนาน ตื่นเต้น น่าค้นหา) = สวนสวยแห่งความรู้คู่ความ

เพลิดเพลิน 
- Green & Clean Organization เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 5 ปี (2556 – 2560)  
จากตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่องค์การฯ กําหนดเป็น 3 ช่วงระยะ จึงได้กําหนดเป็น

ยุทธศาสตร์การดําเนินงานระยะ 5 ปี (ปี 2556 – 2560) จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ศึกษา วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 

(Green & Clean Organization)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

Leading Botanical 
Garden of Thailand  
เป็นสวนพฤกษศาสตร์
ชั้นนําในประเทศไทย 

Outstanding 
Botanical Garden in 
SE-Asia เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ชั้นนําใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และเป็นที่รู้จัก
ในภูมิภาคเอเชีย 

Outstanding 
Botanical Garden 
in the world เป็น
สวนพฤกษศาสตร์ชั้น
นําในภูมิภาคเอเชีย
และเป็นที่รู้จักใน
ระดับโลก 



 
 

21 แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

โดยกําหนดให้การดําเนินงานขององค์การฯ ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ให้ความสําคัญกับ
การเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม (Green & Clean Organization)  

 

 

 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานในช่วงปี 2556 – 2560 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
1. พัฒนาสวนสวย

แห่งการเรียนรู้
คู่ความ
เพลิดเพลิน 
(Garden of 
Edutainment)  

สวนแต่ละแห่งมี
เอกลักษณ์ มีความ
สวยงาม และเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์แต่ละ
แห่งไม่ต่ํากว่า 
 

80% 80% 80% 85% 85% 85% 

ความพึงพอใจของ
ผู้มาใช้บริการ 

80% 80% 80% 85% 85% 85% 

2. ส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้ เผยแพร่
และถ่ายทอดองค์

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ทางด้านพืช
ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการให้
ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

30 30 30 30 30 30 

ศูนย์รวมตวัอย่างพืชเพือ่สํารองพนัธกุรรมพชื 3 กลุ่ม 

ปรับปรุงระบบคมนาคม เสน้ทางสัญจร, ปูายสื่อความหมาย,    
สิ่งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภค 



 
 

22 แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ความรู้สู่
ประชาชน 

จะเป็นการสรา้ง
จิตสํานึกในการรัก
และหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. ศึกษา วิจัย และ
พัฒนาพรรณพืชเพื่อ
เป็นฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

พรรณไม้หายาก
ของประเทศไทย
ได้รับการอนุรักษ์ 
ศึกษา พัฒนา และ
ส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

จํานวนชนิดพรรณ
ไม้แห้งท่ีรวบรวมไว้
ในสวน
พฤกษศาสตร์ 
(สะสม) 
 
 
 

      

 จํานวนผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในวารสาร
สากลปลีะไม่น้อย
กว่า 

10 เร่ือง 10 เร่ือง 10 เร่ือง 10 เร่ือง 10 เร่ือง 10 เร่ือง 

4. ส่งเสริมภาพลักษณ์
และพัฒนาธุรกิจ 

ประชาชนรับรู้และ
รู้จักสวน
พฤกษศาสตรม์าก
ยิ่งข้ึน 

จํานวนผู้เข้าเยี่ยม
ชมที่เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 

 มีรายได้จากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น 

รายได้จากการ
ดําเนินงานท่ี
เพิ่มขึ้นไมต่่ํากว่า 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 

5. พัฒนาเป็นองค์กรที่
รักษาสิ่งแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อ
สังคม (Green & 
Clean 
Organization) 

ประชาชนมีความ
ช่ือมั่นและยอมรับ
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
แสดงความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

ความสําเร็จในการ
ดําเนินการ
โครงการร่วมกับ
ภาคประชาชนและ
หน่วยงานภายนอก 

- 80% 80% 80% 85% 85% 

6. เพิ่มสมรรถนะการ
บริหารจดัการและ
พัฒนาองค์กร 

องค์การฯ สามารถ
พัฒนาขีด
สมรรถนะและ
ความพร้อมในการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรมีค่า
เกณฑไ์ม่ต่าํกว่า 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 

  ได้รับการรับรอง
ระบบการจัดการ
ด้านคุณภาพ 

      

จํานวนชนิดพรรณไม้แห้ง 80% ของไมท้ี่กระจายพันธุ์ในประเทศ 

จํานวนชนิดพรรณไม้แห้งของกล้วยไม้,ขิง-ข่า 60%th, 10%SE-Asia 

จํานวนชนิดพรรณไม้แห้งของพืชถิน่เดียว/พืชเสี่ยงต่อการสญู
พันธุ์ 60%th, 10%SE-Asia  

จํานวนชนิดพันธุ์ไม้ในพืช 3 กลุ่มสําคญัที่ไดร้ับการอนรุักษ์ไว้ใน
สวนพฤกษศาสตรม์ีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 

ISO9001 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน (Gardens of Edutainment) 

1.1 ก าหนดเอกลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งให้มีความโดดเด่น  
1.1.1 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่ ให้โดดเด่นด้านการรวบรวม

พืชในตระกูลกล้วยไม้ ขิง-ข่า และไม้หายากของประเทศไทย 
1.1.2 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ ให้โดดเด่นในด้านการ

รวบรวมพืชในกลุ่ม Rhododendron และ Magnolia  
1.1.3 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ให้โดดเด่นด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระบบนิเวศ 

Wetlands และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.1.4 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น ให้โดดเด่นในการเป็นแหล่งรวบรวมพืชและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
1.1.5 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านพืชกับวัฒนธรรม 

(Green Heritage)  
1.1.6 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา ให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาพฤกษศาสตร์บนเกาะ 

โดยนําเสนอเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จ
พระเทพฯ 60 พรรษา 
 

1.2 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์  ด้วยการปรับปรุงและตกแต่งพรรณไม้มีชีวิต 
(Living Collection) ให้สอดคล้องกับฤดูกาล (Seasonal Event) พัฒนาและตกแต่งสวนตาม
แนวความคิด (Theme Garden) ให้มีความสวยงาม โดยให้มีการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้
เข้ามาใช้บริการ จัดทําศูนย์รวมกล้วยไม้ ปรับปรุงพื้นที่รวบรวมพรรณไม้ให้มีความโดดเด่น ให้มี
การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการที่มีความน่าสนใจ เพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ที่อยู่
ในกระแสความสนใจของประชาชน (In trend) การสร้างเรื่องราว (Story) ให้น่าสนใจและน่า
ค้นหากับกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่งโดย
การนําระบบเกษตรอินทรีย์มาใช้เพื่อให้เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง (Green 
Garden)  

1.3 ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการให้บริการ  โดยการ
ปรับปรุงระบบไฟฟูา โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบน้ํา ห้องน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ถนน 
ระบบขนส่งและระบบสัญจรภายใน สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการให้บริการของ
นักท่องเที่ยว/การให้บริการทางการศึกษา รองรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม การซ่อมแซมและ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิมให้มีความพร้อมในการใช้งานและการให้บริการ รวมถึงระบบรักษาความ
ปลอดภัยและการขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที่  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน 

2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงพฤกษศาสตร์ได้ทุกฤดู (Year Plan) เน้นให้มีจัด
เทศกาลในแต่ละช่วงฤดู อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือจูงใจให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวในสวน
พฤกษศาสตร์มากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต่างๆ ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่ง รวมถึง
กิจกรรมการให้ความรู้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เพ่ือเสริมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก
ในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และทําให้ประชาชนรู้จักสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

2.2 พัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และขยายไปยังกลุ่ม 
เป้าหมายใหม่ จากนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกงานสําหรับนักศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ใน
ประเทศไทย และขยายไปสู่นักศึกษาในระดับนาชาติ ค่ายเยาวชนรักษ์ธรรมชาติในระดับนานา
ประเทศ 

2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การ
ประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ การเพ่ิมเครือข่ายอาสาสมัครทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนอีกด้วย 

2.4 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน โดยการนําสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบ Interactive มาให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีจัดแสดงพรรณไม้ เพ่ือสร้าง
ความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น และดึงดูดใจเยาวชนรุ่นใหม่ให้สนใจศึกษาพรรณไม้มากยิ่งขึ้น การ
พัฒนาหน้าโฮมเพจขององค์การฯ ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง และการสืบค้นข้อมูล 
รวมถึงเพ่ิมเติมการให้บริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ศึกษา วิจัย และพัฒนาพรรณพืชเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.1 เร่งส ารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย โดยเน้นสํารวจและ
รวบรวมกล้วยไม้ ขิง-ข่า และพรรณไม้หายากตามบัญชีรายชื่อพรรณไม้หายากของประเทศไทย 
(Red List) การสํารวจพรรณไม้ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ รวมถึงการสํารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ที่เป็นไม้ที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ที่องค์การฯ มี
สวนพฤกษศาสตร์ประจําภูมิภาคสํารวจ และดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของแมลง เพ่ือรองรับการจัดทําพิพิธภัณฑ์แมลงในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

3.2 เริ่มการส ารวจและรวบรวมพรรณไม้ในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การ
แลกเปลี่ยนตัวอย่างพรรณไม้ การสํารวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน โดยเน้น



 
 

25 แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

การจัดทําข้อตกลงกับหน่วยงานที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นในพ้ืนที่ที่ประเทศพม่า 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม และทางตอนใต้ของประเทศจีน 

3.3 พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการ เน้นศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชให้เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
พัฒนาและจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอให้น่าสนใจ
ให้มีการเผยแพร่ไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ 

4.1 สร้างภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ (Brand Identity) เพ่ือสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
สวนพฤกษศาสตร์ที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ในคุณค่าและจดจําภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง และเน้นสื่อทางอินเตอร์เน็ต สื่อทาง Social Network  

4.2 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ด้วยการจัดนิทรรศการ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ปูายโฆษณา และเพ่ิมการใช้
พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสถานที่ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ สารคดีต่างๆ  

4.3 เพิ่มศักยภาพในการหารายได้ สร้างจุดเน้นของการเน้นให้ความสําคัญของพืชในกลุ่มสําคัญ 3 
กลุ่ม คือ กล้วยไม้ ขิง-ข่า และไม้หายาก ด้วยการจัดทําของที่ระลึก จําหน่ายต้นไม้ กล้าจิ๋ว จัดทํา
แพ็คเก็ตท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละช่วงฤดู เพ่ิมสินค้าและบริการ 
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามที่ได้จากผลงานวิจัย รวมถึงการขยาย
ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า และการเพ่ิมช่องทางในการจําหน่ายในระบบอินเตอร์เน็ต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  พัฒนาเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม (Green&Clean 
Organization) 

5.1 เน้นการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์ดินและน้ํา
ด้วยหญ้าแฝก โครงการศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาของหิ่งห้อยในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ ฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์หิ่งห้อยในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ จัดทําปูายให้ความรู้ รวมถึงการนําข้อมูลจากการ
ศึกษาวิจัยที่มีอยู่มาจัดทําเป็นสื่อให้ความรู้ รวมถึงการประชุมทางวิชาการ/จัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพ่ือร่วมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทย 

5.2 สร้างจิตส านึกให้บุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยการนําระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ภายในองค์กร
และสร้างเสริมค่านิยมในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกระดับ ส่งเสริมให้มี
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมและบริการต่างๆ ขององค์การฯ รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนได้รับทราบเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อม 
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5.3 เสริมสร้างความรักและความตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป ด้วยการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นําระบบ
การจัดการมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ทั่วทั้งองค์กร เสริมสร้างค่านิยมในการร่วมกัน
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดหาพื้นที่สําหรับเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคราชการ อุตสาหกรรม
และเอกชนเข้ามากิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์  รวมถึง
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนละแวกใกล้เคียง ชุมชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกับสวนพฤกษศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุน
กิจกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
6.1 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ด้านความรู้พื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์ 

เพ่ือให้เป็นผู้ที่จักสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Train the Trainer)  เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือการก้าวไปสู่ประชาคม
อาเซียน พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาอ่ืนๆ สําหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
รวมถึงทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร (Communication skills) เสริมสร้างวัฒนธรรมในการ
ทํางานที่มีความหลากหลาย สามารถทํางานข้ามหน่วยงานและสายงานได้ พัฒนาสมรรถนะของ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น 
เสริมสร้างนักบริหารรุ่นใหม่ เพ่ือให้เป็นกลุ่มผู้บริหารที่บุกเบิกหรือเป็นผู้สร้างนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การฯ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรชั้นนํา รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มี
การกํากับดูแลกิจการที่ดีให้กับคณะกรรมการ อนุกรรมการ เพ่ือให้มีการผลักดันการดําเนินงาน
ขององค์การฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการส่งเสริมให้
ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  

6.2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล  ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดการสวน
พฤกษศาสตร์ที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับหน่วยงานในรูปแบบใกล้เคียงกันหรือหน่วยงานที่เป็น 
Best Practice  และการปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากําลัง ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจและการเจริญเติบโต จัดให้มีระบบสรรหา (Recruitment) การรักษา (Retain) พัฒนา
ระบบบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยใช้ระบบการวัดผลการดําเนินงานรายบุคคลที่โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ  พัฒนาและเสริมสร้าง
ระบบแรงงานสัมพันธ์ จัดหาแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กลไกดูแล
รับผิดชอบเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการปรับปรุงกฎ ระเบียบรองรับการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6.3 ปรับปรุงระบบการตัดสินใจ การบริหารความเสี่ยง และก ากับตรวจสอบในการด าเนินงาน โดย
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และการควบคุมภายในที่ดีขององค์การฯ 
การเสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็งของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยทํา
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หน้าที่สอบทานระบบการบริหารงานและการควบคุมภายในที่ดี และจัดให้มีช่องทางสื่อสารให้ผู้
มาใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศขององค์การฯ ได้โดยง่าย รวมถึงพัฒนาการบริหาร
จัดการความเสี่ยง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่มีความรุนแรง ให้มีการ
รายงานอย่างต่อเนื่อง และให้มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกโครงการที่จะดําเนินงาน
เพ่ือผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงการนําระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 มาใช้
ในการดําเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

6.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยจัดทํา ทบทวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนขององค์การฯ รวมถึงการจัดทําและ
ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ที่เป็นรูปธรรมเพิ่มระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และระบบสารสนเทศท่ีจะตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกองค์การฯ  
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ส่วนที่ 3 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การฯ 

ที่ผ่านมา  

 

 
3.1 ผลการประเมินด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

จากการที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่ระบบการประเมินผล โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การประเมินด้านการบริหารจัดการบุคลากรขององค์การฯ พบว่าองค์การฯ ได้คะแนนจากการ
ดําเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง ซึ่งการประเมินผลได้แบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ 
ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนประเมิน 
1. การมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
3.0925 

1.1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

3.0925 

2. การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.9379 

2.1 ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.2756 
2.1.1 การสรรหาและการจัดการอัตรากําลัง 2.1861 
2.1.2 การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3.000 
2.1.3 การวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 1.6406 

2.2 ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0.9250 
2.2.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0.9250 

3. การมีโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.6236 

3.1 ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ 3.4475 
3.2 หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.0800 
3.3 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.5625 
3.4 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 3.1250 
3.5 การเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.3875 

คะแนนรวม 2.4471 
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โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังนี้ 
1.1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนน 

3.0925)  
จากแผนแม่บทองค์การฯ ปี 2554 – 2564 อ.ส.พ. มีการกําหนดยุทธศาสตร์

ไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ถูกกําหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและธุรกิจขององค์กร โดยจาก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อ.ส.พ. มีการกําหนดกลยุทธ์เรื่องการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร รวมถึงมีการจัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของอ อ.ส.พ. พ.ศ. 2555 
– 2559 ซึ่งมีการกําหนดเปูาหมายระยะเวลาแยกแต่ละตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สามารถ
ติดตามผลสําเร็จได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการกําหนดเปูาหมายที่เหมาะสมเพ่ือใช้ติดตามผลการ
ดําเนินงานในแต่ละกลยุทธ์แผนงานในมิติที่แตกต่างกัน เช่น การกําหนดเปูาหมายที่เป็นผลผลิต
และผลลัพธ์ การกําหนดเปูาหมายที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นต้น 

2.1.1 การสรรหาและการจัดการอัตราก าลัง (คะแนน 2.1861)  
ในปี 2555 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตาม ควรมี

การวิเคราะห์และทบทวนระบบงานด้านต่างๆ เช่น ผลตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
รักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กร สําหรับการบริหารจัดการอัตรากําลังทั้งองค์กร และจัดทํา
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เป็นแผนอัตรากําลังทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการวิเคราะห์กระบวนการทํางาน 
การศึกษาเวลาทํางาน และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เช่น อัตราส่วนระหว่างผลผลิตหลักของ
องค์กรและอัตรากําลัง หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เพ่ือนํามาใช้ในการจัดการ
อัตรากําลังของทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (คะแนน 3.0000)  
ในปี 2555 ยังไม่ได้มีการประเมินค่างาน และยังไม่มีการเปรียบเทียบ

โครงสร้างผลตอบแทนทั้งระบบขององค์กร อย่างไรก็ตาม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานการบริหารงานบุคคล สวัสดิการและการประกอบวิชาชีพ ที่เป็น
ธรรมกับพนักงาน และมีหลักเกณฑ์ในการปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนในภาพรวมที่สอดคล้องกับ
การดําเนินงานขององค์กร 

2.1.3 การวัดและประเมินผลการด าเนินงาน (คะแนน 1.6406)  
การกําหนดตัวชี้วัดสามารถจัดทําได้ในระดับผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 

และระดับสํานัก โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรในระดับหนึ่ง สําหรับการ
ประเมินผลในระดับบุคคล มีการกําหนดเงื่อนไข/เกณฑ์การประเมินผลบุคลากร โดยใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับพนักงาน และระดับผู้บังคับบัญชา แต่
เกณฑ์การประเมินยังไม่มีความแตกต่างตามประเภทของงานในสายงานหลักและสายงาน
สนับสนุน ทั้งนี้ ควรมีการติดตามและนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมาใช้
ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดียิ่งขึ้น  

2.2.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนน 0.9250)  
อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา 

ทําให้การวางแผนการฝึกอบรมไม่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือลดช่องว่างด้านความสามารถ
ในตําแหน่งงานหรือความสามารถหลัก ทั้งนี้ ในภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรนั้น ยังต้องมี
การดําเนินงานเพ่ิมเติมอีกค่อนข้างมาก ทั้งในส่วนของการประเมินสมรรถนะ การจัดทําแผน
ฝึกอบรมรายตําแหน่ง แผนฝึกอบรมระยะยาว การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม 
แผนการสืบทอดตําแหน่ง การบริหารจัดการองค์ความรู้ การให้แนวทางในการพัฒนาลูกจ้าง
ชั่วคราวและพนักงาน Outsource เป็นต้น 

3.1   ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ (คะแนน 3.4475)  
มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น นโยบาย ทิศทางการ

ดําเนินงานขององค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนใหญ่ จะเป็นไปในลักษณะการแจ้งให้
ทราบมากกว่าการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม มีการ
สื่อสารกับพนักงาน โดยการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานในประเด็นต่างๆ เช่น ด้าน
ทัศนคติ ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมและขวัญกําลังใจ เป็นต้น ทั้งนี้ ควรมีการ
นําผลการสํารวจดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ โดยอาจดําเนินการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ และความคาดหวังของพนักงาน เพ่ือนํามาจัดทําแผนในการพัฒนาและการช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของพนักงาน รวมทั้งควรดําเนินการในการศึกษาและกําหนด
ปัจจัยที่สร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน 
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3.2   หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (คะแนน 3.0800)  
มีการจัดทําจรรยาบรรณของพนักงาน ลูกจ้าง และคณะกรรมการ โดยมีการ

เผยแพร่เอกสารให้พนักงานรับทราบ ทั้งในเรื่องของจรรยาบรรณ และความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในช่องทางต่างๆ ทั้งนี้มีการจัดทําข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2555 และมีการจัดอบรมเรื่องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และให้กับพนักงานทุกคนให้พนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ อย่างไรก็ตามควรมีการสื่อสารเนื้อหาและหลักเกณฑ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น 
การจัดกิจกรรมหรือการรณรงค์โดยมีการสื่อสารเนื้อหาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์    
เป็นต้น  

3.3   หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (คะแนน 3.0800)  
มีฐานข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นในด้านต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลตําแหน่งงาน 

ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ควร
ปรับปรุงฐานข้อมูลทั้งหมดให้มีความเป็นปัจจุบัน เพ่ือที่จะสามารถนํามาใช้ในการจัดทํารายงาน
สารสนเทศ ทั้งในด้านการปฏิบัติการทางด้านบุคคล การวางแผนจัดการภายในองค์กร และการ
วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน อีกท้ังควรมีการนําข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการภายในองค์กรและเพ่ือการวางแผน
กลยุทธ์ (Strategic Planning) เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์หรือนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.4   ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม (คะแนน 3.1250)  
มีการกําหนดคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ และผู้ดูแลรับผิดชอบ และมี

การประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือนํานโยบายดังกล่าวมาถ่ายทอดเป็น
แผนงานด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ควรมีการกําหนดแผนงานระยะสั้น/ระยะยาว ให้มี
ความเป็นรูปธรรม รวมถึงแผนงานด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับภัยพิบัติด้วย อีกท้ัง ควรจัดทํา
มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือให้การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยฯ ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.5   การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (คะแนน 1.3875)  
การดําเนินงานฝุายทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นการดําเนินงานในเชิงรับ โดยจะมี

การให้คําแนะนําหรือช่วยชี้แจงเมื่อหน่วยงานสอบถามปัญหามายังฝุายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ 
ควรมีการวิเคราะห์ปัญญา อุปสรรคเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละสายงาน รวมถึงควรมี
การเพ่ิมบทบาทการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้บริหารในสายงาน เพ่ือที่ทางฝุาย
ทรัพยากรบุคคลนั้นจะได้กําหนดกลยุทธ์ หรือ แผนงานที่สอดคล้องกับความต้องการ และ
สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
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3.2 การเปรียบเทียบกับ Best Practice  

 

ประเด็น คู่เปรียบเทียบ (ธ.ก.ส.) สถานะปัจจุบัน (อ.ส.พ.) แนวทางการพัฒนา 

1) การมีนโยบายและ
กลยุทธ์ด้านการ
บริหารและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

- มีนโยบาย HRM & 
HRD โดยใช้ค่านิยม S 
P A R K 
S = Sustainability 
P = Participation 
A = Accountability 
R = Respect 
K = Knowledge  
- มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดี เน้นการ
พัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีความสุขใน
การทํางาน และส่งเสริม
ให้พนักงานนําศักยภาพ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เต็มประสิทธิภาพ 
 
 

- มีนโยบายและกลยุทธ์
ด้านการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร ซึ่ง
กําหนดจากแผน
ยุทธศาสตร์ประจําปี 
2556 – 2560  
- มีแผนกลยุทธ์การ

พัฒนาบุคลากรปี 
2551 – 2554 
(เพ่ิมเติม) โดยมี
ประเด็นหลัก คือ 
ดําเนินงานอย่างบูรณา
การ โดยใช้ 
Competency และ
สร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

- กําหนดกลยุทธ์หรือ
นโยบายด้าน
ผลผลิต 
ประสิทธิภาพ 
(Productivity)  
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ประเด็น คู่เปรียบเทียบ (ธ.ก.ส.) สถานะปัจจุบัน (อ.ส.พ.) แนวทางการพัฒนา 

2) มีระบบในการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

   

2.1) ระบบในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

   

2.1.1)  มีการ
สรรหาและการจัดการ
อัตรากําลัง 

- มีกระบวนการประมาณ
การอัตรากําลัง 
- มีกระบวนการจัดทําคํา

บรรยายลักษณะงาน
และการวิเคราะห์
คุณลักษณะและความ
ต้องการของงาน 

- อยู่ระหว่างการทดลอง
ใช้โครงสร้างใหม่ (เริ่ม
เดือนกันยายน 2556) 
- อยู่ระหว่างจัดทํา Job 

Description  

- จัดทํา Job 
Description ให้
แล้วเสร็จ และควร
เพ่ิมองค์ประกอบ
หลักใน Job 
Description ได้แก่ 
คุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของแต่ละตําแหน่ง 
Job Specification 
ระบุการให้อํานาจ
การตัดสินใจและ
สายการบังคับ
บัญชา 

2.1.2) การ
บริหารผลตอบแทนละ
สิทธิประโยชน์ 

- มีโครงสร้าง
ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
กับพนักงาน 
- มีการจัดการเริ่มตั้งแต่

กระบวนการประเมินค่า
งาน 
- มีการเชื่อมโยงระบบ

การประเมินผลการ
ดําเนินงานส่วนบุคคล
กับค่าตอบแทน 

- ไม่มีการเปรียบเทียบ
โครงสร้างผลตอบแทน
กับรัฐวิสาหกิจอ่ืน 
นอกเหนือจากอัตรา
เงินเดือนพนักงานแรก
บรรจุ 
- ยังไม่มีการประเมินค่า

งาน 

- จัดทําแผนการ
เปรียบเทียบ
เงนิเดือนและ
ผลตอบแทนที่เป็น
แรงจูงใจให้
พนักงานเป็นการ
เพ่ิมเติม เพื่อให้
สามารถ
เปรียบเทียบ
โครงสร้าง
ผลตอบแทนกับ
ตลาดได้อย่าง
ชัดเจน 

2.1.3) การวัด
และประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- มีการพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- ยังไม่มีการประเมินค่า
งาน 
- ยังไม่มีการกําหนด

- กําหนดค่างาน
เปรียบเทียบความ
แตกต่างตําแหน่ง
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- มีการใช้ประโยชน์จาก
การวัดและประเมินผล
การดําเนินงานของ
พนักงาน 

ตัวชี้วัดในระดับฝุาย/
สํานักและระดับบุคคล  

งานระหว่าง
พนักงานกับระดับ
ผู้บังคับบัญชา 

2.2) ระบบในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   

2.2.1) การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- มีการวิเคราะห์
ความสามารถหลัก 
- มีการวางแผนการ

ฝึกอบรม 
- มีการประเมินผลการ

ฝึกอบรม 
- มีการเชื่อมโยงระบบ

ประเมินผลกับการวาง
แผนการพัฒนา
ศักยภาพ 

- ไม่มีการจัดทํา 
competency และ
วิเคราะห์ 
competency gap 
ของพนักงาน 

- จัดทําการวิเคราะห์ 
Competency 
และ Gap ของ
พนักงานเพ่ือ
นํามาใช้ในการ
วางแผนฝึกอบรม
ระยะสั้นและระยะ
ยาว ให้อดคล้องกับ
ทิศทางการ
ดําเนินงาน 
- จัดทํา Training 
Roadmap ของแต่
ละบุคคล/สายงาน 
เพ่ือให้มีทิศทางการ
พัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจน 

3) การมีโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุน
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

   

3.1) การเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารและ
แรงงานสัมพันธ์ 

- มีกระบวนการสื่อสาร
กับพนักงาน 
- มีกระบวนการแรงงาน

สัมพันธ์ 
- มีการทบทวนความ

จําเป็นในการปรับปรุง
วิธีการสื่อสารและ
แรงงานสัมพันธ์ 

- มีการสื่อสารทางคู่มือ, 
Website และการจัด
ประชุมสัมมนา 

- ควรมีการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
พนักงาน เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางสื่อสาร
ระหว่างพนักงาน
กับผู้บริหาร 
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3.2) หลักปฏิบัติ
และกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

- มีการจัดทํา Code of 
Conduct  
- มีการกําหนดกฎ 

ระเบียบที่สอดคล้อง 
- มีการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์
- มีการใช้ระบบ

คณะกรรมการเพ่ือให้
การบริหารทรัพยากร
บุคคลมีธรรมาภิบาล 

- มีการจัดทํา
จรรยาบรรณของ
พนักงาน ลูกจ้าง และ
คณะกรรมการ โดยมี
การสื่อสารให้ทราบ
หลายช่องทาง 

- ควรมีการจัดการ
แก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดย
ควรระบุเป็น
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ว่าด้วย
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
โดยเฉพาะ และ
เปิดเผยข้อมูล
พนักงานในกรณี
เกี่ยวข้องกับ 
Conlict of 
interest ซ่ึง
สามารถใช้
สนับสนุนระบบการ
ตรวจสอบภายในให้
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3.3) ระบบ
สารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

- มีการจัดเก็บหรือพัฒนา
ฐานข้อมูลของข้อมูลที่มี
อยู่ 
- มีการพัฒนาระบบ

เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรบุคคล 

- มีฐานข้อมูลบุคลากร
และนํามาใช้จัดการได้
บางส่วน 

- ควรมีการนําข้อมูล
ด้านการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร
มาใช้สนับสนุนใน
การกําหนดกลยุทธ์
ด้านบุคลากร 
เพ่ือให้ผู้บริหารใช้
ในการตัดสินใจและ
กําหนดทิศทางใน
การพัฒนาบุคลากร 

 
3.4) ความปลอดภัย 

สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อม 

- มีการให้ความสําคัญ
และให้การสนับสนุน
จากผู้บริหาร 

- มีคณะกรรมการด้าน
ความปลอดภัยฯ และมี
การจัดทํารายงาน 

- ควรเร่งทําคู่มือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยให้
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- มีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบ 
- มีการจัดทํามาตรฐาน

การปฏิบัติงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- ไม่มีการฝึกซ้อมการ
ดับเพลิง และการหนี
ไฟ มีแต่ฝึกดับไฟปุา 

แล้วเสร็จโดยเร็ว 

3.5) การเพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

- ฝุายทรัพยากรบุคคลมี
ข้อมูลแสดงสถานะ
ปัญหาทางด้าน
ทรัพยากรบุคคลของแต่
ละหน่วยงาน 
- มีการวิเคราะห์ความ

ต้องการของแต่ละ
หน่วยงาน 
- มีเครื่องมือ วิธีการ 

แผนงานในการให้
คําแนะนําปัญหาของแต่
ละหน่วยงาน 
- มีช่องทางที่เปิดให้มีการ

ตอบคําถามและรับฟัง
ความคิดเห็นขอ
พนักงาน 

- มีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
พนักงานในการ
ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงานของ อ.ส.พ. 

- ปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้
เป็นไปในเชิงรุก 
โดยเข้าไปเป็น 
Strategic Partner 
ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและจัดทํา
แผนกลยุทธ์ด้าน 
HR Capacity 
Building  
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3.3 SWOT Analysis  
จุดแข็ง 
S1 มีนักวิชาการทางพฤกษศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถและน่าเชื่อถือ 

และมีบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร 
S2 บุคลากรที่เป็นพนักงานประจําสําเร็จการศึกษาร้อยละ 50 ในระดับ

ปริญญาตรี ร้อยละ 31.69 มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท 
จุดอ่อน 
W1 การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลยังไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
W2 ระบบรักษาบุคลากรขององค์การฯ ยังไม่รองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งอาจทําให้องค์การฯ สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความ
ชํานาญไปทํางานในประเทศที่ได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงกว่า 

W3 นักพฤกษศาสตร์ยังมีไม่เพียงพอ และขาดผู้เชี่ยวชาญการทํางานเฉพาะ
ด้านวิศวกรรม การหารายได้ รวมถึงนักวิจัยพัฒนาเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้
ให้เกิดผลทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 

W4 บุคลากรยังขาดความรู้และความชํานาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และขาด
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

W5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับยังไม่รองรับต่อการดําเนินงานในระดับนานาชาติ ทั้ง
ด้านภาษี การจัดซื้อจัดจ้าง และสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศมาทํางานในองค์การฯ 

W6 สัดส่วนบุคลากรส่วนใหญ่ร้อย 74 เป็นลูกจ้างโครงการและลูกจ้างชั่วคราว
รายวัน ซึ่งเป็นอัตรากําลังในส่วนสนับสนุน และมีความเสี่ยงในการสูญเสีย
บุคลากรที่มีคุณภาพ เนื่องจากความไม่ม่ันใจในสถานภาพและความม่ันคง 
ความก้าวหน้าในสายงานได้ 

โอกาส 
O1 นโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางศึกษา 

(Education hub) ศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติ 
(MICE) มีสถาบันทางการศึกษารองรับ ซ่ึงการคมนาคมสะดวก  

O2 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ทําให้มีโอกาสในการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ ในภูมิภาคได้มากข้ึน 

อุปสรรค 
T1 สภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่สูงขึ้น  
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน  

 

 

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) จัดเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดและเป็น
ทรัพยากรหลักขององค์การ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านอ่ืนๆ เช่น เครื่องจักร 
อุปกรณ์ วัตถุดิบ และเงินทุน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือใช้ในผลิตสินค้าหรือให้บริการกับ
องค์การฯ นั้น การที่องค์การฯ จะอยู่รอดและสามารถดําเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันในตลาดได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนในองค์การ การจัดระเบียบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถร่วมแรงร่วมใจประสานกันได้เป็นอย่างดี โดยมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน 
เพ่ือให้งานต่างๆ สอดคล้องสําเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย เพ่ือผลสําเร็จองค์กรโดยส่วนรวม และสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเหมาะสม    โดยมีกรอบของการบริหารที่ดี   โดยยึดหลักธรรมมาภิ
บาล หลักคุณธรรม หลักความยุติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า  ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็น
มาตรฐานและมีทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้อง โดยใช้ระบบบริหารบุคคลเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้
องค์การฯ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และสามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
กําหนดไว้ ดังนั้น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการบริหารและกล
ยุทธ์ขององค์การฯ ซึ่งในการดําเนินการด้านนี้ องค์การฯ จะได้ศึกษาเปรียบเทียบกับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีพันธกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร รวมทั้งสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และที่สําคัญคืนเป็น
รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประเมินผลการดําเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มได้รับ
คะแนนสูง องค์การฯ จึงได้นํามาเป็นต้นแบบเพ่ือการเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2) การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) และการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล (HR Development)  
3) การมีโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญ ในด้านต่างๆ เพ่ือนํามาจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2557-2561 อีกท้ังยังมีการกําหนดวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ การพัฒนาบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และจัดทําเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็น
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กรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพ่ือสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจใน
ทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 

มุ่งบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 

4.2 พันธกิจ (Mission)  
1) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล  (HR Management) องค์การสวน

พฤกษศาสตร์ให้มีมาตรฐาน 
2) พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development) ให้มีศักยภาพ  
3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
4.3 ค่านิยม (Core Value)  
 

ค่านิยม  

อุทิศ และ อนุรักษ์ 
Devote and Preserve 
 

 
Devote  =  อุทิศ เสียสละ เพื่อภารกิจขององค์กร 

 D= Develop   มุ่งม่ันพัฒนาหน้าที่การงาน  
 E= Encourage   ให้บริการด้วยความเต็มใจ  
 V= Value   มีความภาคภูมิใจในองค์กร  
 O= Organization  ทํางานเพ่ือองค์กร  
 T= Team    ทํางานเป็นทีม  
 E= Expertise   มีความรู้ความชํานาญงานในหน้าที่  
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Preserve  =  ปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
 P= Participation  ทุกคนมีส่วนร่วม 
 R= Research    ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์  
 E= Environment  รักษาสิ่งแวดล้อม  
 S= Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม  
 E= Ethics   มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 R= Relationship  มีความผูกพันและสามัคคี  
 V= Very important  ให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
 E= Education   ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  

 
4.4 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การพัฒนาบุคลากร ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) 
ในการทํางานของบุคลากร ตลอดจนทัศนคติท่ีจําเป็นในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่ง
คุณลักษณะเหล่านี้ส่วนหนึ่งประกอบขึ้นจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
ค่านิยมของบุคคล หรือพฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่งๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) การบริการที่ดี (Service 
Mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) จริยธรรม (Integrity) ความร่วม
แรงร่วมใจ (Teamwork) ความสามารถในเชิงคิดวิเคราะห์ (Cognitive/Intellectual 
Competencies) ความสามารถในเชิงจัดการ (Managerial Competencies) ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลและกลุ่มบุคคล (Interpersonal Competencies) 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเป็นต่อผลสําเร็จของงาน (Personal Effectiveness) และ
ความสามารถเพ่ือสนองตอบปัจจัยความเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Change 
Enable Competencies) โดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานได้ดังนี้  
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HR Strategy map 
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โดยปัจจัยแห่งความสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มี 4 ปัจจัยที่สําคัญ ดังนี้ 
1) การสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างจริงจัง 
2) การได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เนื่องจากการดําเนินงานงานบาง

รายการต้องดําเนินการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3) การลงมือปฏิบัติของหน่วยงานและการเคร่งครัดในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา 
4) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง 
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4.5 กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐานและรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์  
1.1 ปรับโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจและการก้าวสู่สากล (Foundation) 

1.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ที่เหมาะสม 
เปรียบเทียบกับหน่วยงานในรูปแบบใกล้เคียงกันหรือหน่วยงานที่เป็น Best 
Practice  

1.1.2 ปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากําลังให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและ
การเจริญเติบโต 

1.1.3 จัดทําคําบรรยายลักษณะงานและมาตรฐานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแต่งตั้งบุคลากรในตําแหน่งหน้าที่และพัฒนาให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ 

1.1.4 วางแผนอัตรากําลังให้มีความเหมาะสม และสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

1.2 ปรับปรุงระบบการสรรหา ทดแทน และพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Retain Recruit 
and Succession the Stars) 
1.2.1 ส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพ่ือทดแทนบุคลากร เช่น แผนการ

สืบสอดตําแหน่ง (Succession Plan) เป็นต้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
และเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาทํางานภายในองค์การฯ ได้ง่าย
มากขึ้น 

1.2.2 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

1.2.3 จัดทําโครงการ “กลุม่ดาวเด่น Fast Tract” เพ่ือส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูง 

1.3 พัฒนาระบบการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
1.3.1 ศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างผลตอบแทน (Compensation Structure) 

กับหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงองค์การฯ เพ่ือหาแนวทางในการสร้าง
ผลตอบแทนจูงใจ (Incentive Pay) และผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น (Fringe 
Benefits)  

1.3.2 พัฒนาระบบบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) ที่สอดคล้องกับ
ค่างาน 
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1.3.3 กําหนดหลักเกณฑ์ในการปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนในภาพรวมที่สอดคล้องกับผล
การดําเนินงานขององค์การฯ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

1.4 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เน้นความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
1.4.1 นําระบบประเมินผลแบบ 360 องศา มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.4.2 ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลรายบุคคลมาใช้ในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในบุคลากรทุกระดับชั้น 
1.4.3 กําหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเปูาหมายของระดับหน่วยงานสู่ระดับ

บุคคล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร 

 กลยุทธ์  
2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ (General Human Resource Development)  

2.1.1 สํารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองและจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
2.1.2 วิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency)  
2.1.3 จัดทําแผนการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว และแผนฝึกอบรมรายตําแหน่ง 

(Training Roadmap) ของบุคลากรแต่ละสายงานให้มีความเหมาะสม คุ้มค่า 
สอดคล้องกับ Core Competency และ Succession Plan   

2.1.4 พัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรในด้านความรู้พื้นฐานด้าน
พฤกษศาสตร์ เพ่ือให้เป็นผู้ที่รู้จัก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Train the Trainer)  

2.1.5 พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมในการทํางานที่มีความหลากหลาย สามารถ
ทํางานข้ามหน่วยงานและสายงานได้ 

2.1.6 พัฒนาสมรรถนะของผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ เช่น ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น 

2.1.7 จัดวางแนวทางพัฒนาพนักงาน (Outsource) และลูกจ้างชั่วคราวให้ชัดเจน 
2.1.8 เสริมสร้างนักบริหารรุ่นใหม่ เพ่ือให้เป็นกลุ่มผู้บริหารที่บุกเบิกหรือเป็นผู้สร้าง

นวัตกรรมในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การฯ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กร  
ชั้นนํา 

2.1.9 จัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมในการนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
2.2 สร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสวนพฤกษศาสตร์  

2.2.1 พัฒนาทักษะเฉพาะทางเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะทักษะด้านพฤกษศาสตร์ 
พืชสวน และการให้การศึกษา 

2.2.2 แลกเปลี่ยนบุคลากรกับสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านพฤกษศาสตร์ (Botany) การจัดการ
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พืชสวน (Horticulture) โดยเฉพาะการดูแลพันธุ์ไม้ที่รวบรวม (Living 
Collection การให้ความรู้ (Education) และการบริหารจัดการ ในโครงการ
แลกเปลี่ยนนักวิชาการกับสวนพฤกษศาสตร์สากลในภูมิภาค (Exchange 
Scientists)  

2.2.3 เพ่ิมอาสาสมัครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ การให้บริการ การ
จัดการสวนพฤกษศาสตร์ และในด้านการบริหาร ทั้งที่เป็นอาสาสมัครใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2.3 สร้างและเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2.3.1 สร้างองค์ความรู้ด้านอาเซียนที่เก่ียวข้องให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น 
2.3.2 พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอ่ืนๆ สําหรับ

เจ้าหน้าที่ให้บริการ รวมถึงทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร 
(Communication skills)  

2.3.3 พัฒนาทักษะด้านการให้บริการ (Hospitality) เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน
ที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น  

2.3.4 จัดการดูงานแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นในอาเซียนเพ่ือศึกษาเรียนรู้และการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.4 บริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management) และการสืบทอด
ตําแหน่ง 
2.4.1 จัดทําคู่มือ แนวทางในการกําหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีชัดเจนเพ่ือ

นําไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
2.4.2 จัดให้มีระบบการให้คําแนะนํา ระบบพ่ีเลี้ยง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กัน 
2.4.3 จัดทําคู่มือการทํางานเพ่ือสามารถปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานเดียวกัน 

รวมทั้งจัดให้มีการเตรียมแผนสร้างบุคลากรทดแทน 
2.5 เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

2.5.1 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในองค์การฯ ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป็นแนวทางในการทํางาน และยกระดับธรรมาภิบาลขององค์การฯ ให้อยู่ใน
ระดับท่ีเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล รวมทั้งกําหนดให้มีกลไกเพ่ือ
รับผิดชอบดูแลในเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลขึ้นภายในองค์การฯ  

2.5.2 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนค่านิยม และหล่อหลอมวัฒนธรรมใหม่ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาองค์การฯ ส่งเสริมบุคลากรขององค์การฯ เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
รวมทั้งสร้างกลไกลงโทษที่มีประสิทธิภาพ วางแนวทางการเชื่อมโยงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลไว้กับระบบงานอื่นๆ 
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2.5.3 สร้างจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมภายในองค์การฯ ให้
ปฏิบัติงานด้วยความประพฤติชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ 
ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการทํางาน 

2.5.4 ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ของงานและจริยธรรมสูง เพ่ือให้เป็นผู้นํา
ต้นแบบที่ดีสําหรับการปฏิบัติงานขององค์การฯ 

2.5.5 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในองค์การฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) โดยการดําเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี คํานึงถึงบริการที่มีคุณภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบ
เชิงบวกแก่ผู้เข้ามาใช้บริการขององค์การฯ  

2.6 ทบทวน ปรับปรุง และเผยแพร่หลักปฏิบัติ กฎระเบียบมาตรฐานจรรยาบรรณ และ
แนวทางทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่บุคลากร อ.ส.พ. 
2.6.1 พัฒนา ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้เป็นรูปธรรม 
2.6.2 พัฒนามาตรฐานจรรยาบรรณและการนําไปใช้ในการปฏิบัติภายในองค์การฯ 

อย่างเป็นรูปธรรม 
2.6.3 สื่อสารให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณถึงบุคลากรภายในองค์กร อย่าง

น้อย 4 ช่องทาง คือ เอกสารคู่มือ Intranet วารสาร และนิทรรศการ 
2.6.4 จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยเน้นให้พนักงานส่วนร่วม 

2.7 ส่งเสริมการนําระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) เพ่ือการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 
2.7.1 แต่งตั้งคณะทํางานบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)  
2.7.2 จัดทําแผนระยะยาวและระยะสั้นเพ่ือส่งเสริมการนําระบบการจัดการองค์

ความรู้ความใช้ภายในองค์กร 
2.7.3 จัดให้มีระบบจัดเก็บความรู้หลักขององค์การฯ เพ่ือเป็นฐานให้บุคลากรสามารถ

สืบค้นความรู้ได้อย่างคล่องตัว 
2.7.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้

อย่างเป็นระบบ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์การฯ แห่งการเรียนรู้ 
2.7.5 จัดทําระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้จากที่เกษียณและผู้ที่ลาออกจากองค์การฯ 

รวมถึงองค์ความรู้ภายในหน่วยงานในสายงานเดียวกันและข้ามสายงาน 
2.8 จัดทําแนวทางในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2.8.1 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนค่านิยม และหล่อหลอมวัฒนธรรมใหม่ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาองค์การฯ ส่งเสริมบุคลากรขององค์การฯ เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
รวมทั้งสร้างกลไกลงโทษที่มีประสิทธิภาพ วางแนวทางการเชื่อมโยงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลไว้กับระบบงานอื่นๆ 
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2.8.2 สร้างจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมภายในองค์การฯ ให้
ปฏิบัติงานด้วยความประพฤติชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ 
ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการทํางาน 

2.8.3 ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ของงานและจริยธรรมสูง เพ่ือให้เป็นผู้นํา
ต้นแบบที่ดีสําหรับการปฏิบัติงานขององค์การฯ 

2.8.4 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในองค์การฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) โดยการดําเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี คํานึงถึงบริการที่มีคุณภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบ
เชิงบวกแก่ผู้เข้ามาใช้บริการขององค์การฯ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการสื่อสารกับพนักงานอย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 
1.1.1 พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร 
1.1.2 พัฒนากระบวนการสื่อสารภายในองค์กรให้ครอบคลุม อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

โดยให้ครอบคลุมวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง สิทธปิระโยชน์ สวัสดิการ 
กฎระเบียบ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้เป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ข่าวสารอื่น  

1.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบข้อบังคับให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.2.1 จัดให้มีกฎ ระเบียบรองรับเพ่ือสามารถจ้างงานฝีมือบุคลากรสาขาเฉพาะด้าน 

ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศได้ 
1.3 พัฒนาวางระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
1.3.1 พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นํา

เทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการบุคลากร 
1.3.2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรทุกระดับขององค์การฯ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
1.4 พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม เพ่ือคุณภาพชีวิต

และสภาพแวดล้อมการทํางานอย่างเป็นสุข 
1.4.1 กําหนดผู้รับผิดชอบในด้านนโยบาย การปฏิบัติงาน ความปลอดภัย สุขอนามัย

และสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทั้งกรณีฉุกเฉิน กรณีท่ัวไป และกรณีแผนรองรับ
ภัยพิบัต ิ
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1.4.2 กําหนดนโยบาย แผนงานการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยในการทํางาน 

1.4.3 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
1.4.4 จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานของบุคลากร 
1.4.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

1.5 เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ส่วนที่ 5 
แผนการด าเนินงาน  

 

 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเปูาหมายที่ตั้งไว้ จึงได้กําหนด

แผนการดําเนินงานในปี 2557 – 2561 ไว้ 3 แผนงาน คือ 1) แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมในการ
กําหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ 2) แผนงานปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการ
บุคลากร และ 3) แผนงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร โดยมีโครงการ
ดําเนินงานดังนี้ 

 

การด าเนินงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1) แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในทุก
ระดับ 

     

1.1) โครงการสํารวจและระดมความ
คิดเห็นของพนักงาน 

     

1.2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร      
1.3) โครงการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน

และมาตรฐานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง 

     

1.4) โครงการทบทวนนโยบายและ
แผนพัฒนาบุคลากร 

     

1.5) โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังที่
เหมาะสม 

     

1.6) โครงการกลุ่มดาวเด่น Fast Tract       
1.7) โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง 

(Succession Plan) 
     

2) แผนงานปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร
จัดการบุคลากร 

     

2.1) โครงการจัดทําตัวชี้วัดในระดับ
หน่วยงานและในระดับบุคคล 

     

2.2) โครงการสร้างระบบพนักงานผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (Talent Plan)  

     

2.3) โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูล      



 
 

50 แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

การด าเนินงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
บุคลากร 

2.4) โครงการสร้างเกณฑ์การบริหาร
ค่าตอบแทนให้เป็นรูปธรรม 

     

2.5) โครงการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน      
3) แผนงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อ

ต่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

     

3.1) โครงการเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร
และแรงงานสัมพันธ์ 

     

3.2) โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

     

3.3) โครงการสร้างระบบบริหารจัดการ
ความรู้บนอิเล็คทรอนิค 

     

3.4) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านทาง
ระบบอิเล็คทรอนิค 

     

3.5) โครงการจัดสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

     

 






