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BGO MASTER PLAN 
(แผนแม่บทองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์) หนา้ ก 
 

คาํนํา 
 
 แผนแม่บทองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฉบบันี ้ได้จดัทําขึน้ด้วยความร่วมมือและตัง้ใจ
ของบุคลากรขององค์การร่วมกนัจดัทําขึน้ เป็นแผนระยะยาว มุ่งเป้าประสงค์แห่งความสําเร็จใน
วิสยัทศัน์ท่ีได้วางไว้ โดยแบง่ระยะเวลาการดําเนินงานออกเป็น 3  ระยะ สิน้สดุในปี พ.ศ.2562 ใน
แต่ละระยะของแผนได้กําหนดยุทธศาสตร์ดําเนินการของแต่ละช่วงระยะเวลา เพ่ือใช้เป็นกรอบ
และแนวทางกําหนดกลยทุธ์ในการดําเนินงานขององค์การให้บรรลเุป้าหมายตามความคาดหวงั 
อนันําไปสู่ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
พ.ศ.2535 และเพ่ือเป็นแผนในการกํากับการดําเนินกิจการขององค์การให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทัง้นี ้แนวทางในการจัดทําแผนแม่บทนีเ้ป็นไปภายใต้บทบญัญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2551-2554) และแผนปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2551-2554) มุ่งเน้นการดําเนินงานภายใต้
หลกัธรรมมาภิบาลทัง้ด้าน คุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ 
และความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ด้วยการจัดการท่ีมี
ประสทิธิภาพ 
 ดงันัน้ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรลุวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเคร่ืองมือกํากับทิศทางในการดําเนินงาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั สามารถบรรลวุิสยัทศัน์ได้ในระยะเวลาท่ีกําหนด จึงขอให้ผู้ปฏิบตัิงาน
ทกุฝ่ายใช้แผนแม่บทฉบบันี ้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยทุธ์หรือแผนปฏิบตัิการของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท และนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการทํางาน เพ่ือให้งานขององค์การ
ประสบความสําเร็จ มีความก้าวหน้า เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาตยิิ่งขึน้ตอ่ไป 
 
 
 

(นางก่องกานดา  ชยามฤต) 
   ผู้ อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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บทนํา 
 

 อง ค์การสวนพฤกษศาสต ร์  มีสถานภาพเ ป็น รัฐวิ สาห กิจ  สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้รับการจดัตัง้ขึน้ในปี 2535 ด้วยวตัถปุระสงค์ให้ประเทศไทย
มีสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืช เป็นสถานอนุรักษ์และ
สถานศกึษาพนัธุ์ไม้ในสภาพธรรมชาติ เป็นศนูย์ศกึษา ค้นคว้า วิจยั และพฒันาบคุลากรระดบัสงู
ด้านพืชและการจดัการสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสถานท่ีเชิดชูความงาม คณุค่าของพรรณไม้ไทย 
ให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่สากล  การดําเนินงานท่ีผา่นมาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ดําเนินการรองรับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลมาอย่างต่อเน่ือง นับเป็นองค์การ
สนบัสนุนการพฒันาประเทศท่ีสําคญัยิ่งองค์กรหนึ่งของรัฐในด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนด้านการท่องเ ท่ียวเชิงอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นการพฒันาสงัคมท่ียั่งยืน
อย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานให้องค์การมาอย่างต่อเน่ือง 
และองค์การก็สามารถดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ได้มาโดยลําดบั   
 ความสําเร็จในการจดัตัง้สวนพฤกษศาสตร์ต้องมีการวางแผนระยะยาวมีทิศทางชดัเจน
และมีการร่วมมือระหว่างนานาชาติ เพ่ือการเป็นศนูย์กลางในด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพของโลก โดยเฉพาะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสงูมาก ดงันัน้ เพ่ือเป็นการกําหนดกรอบทิศทางแห่งความสําเร็จ สนบัสนนุการดําเนินงาน
ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ สอดคล้องกบัแนวนโยบาย
แห่งรัฐด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
รัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้กําหนดแผนแม่บทองค์การสวน
พฤกษศาสตร์เป็นแผนระยะยาวขององค์การขึน้ กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย
ในทิศทางการดําเนินกิจการเพ่ือให้สมัฤทธิผลตามความคาดหวงัของแต่ละช่วงระยะเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เ พ่ือเป็นเคร่ืองมือกํากับการดําเนินงานขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์  ให้หน่วยงานต่างๆ นําไปเป็นกรอบในการจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปีเพ่ือใช้ใน
การดําเนินงานของหน่วยงานตอ่ไป 
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หลักการเหตุผลและเป้าประสงค์ในการจัดทาํแผนแม่บท 
 
 เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วิสยัทศัน์ ท่ีตัง้ไว้ตาม
ระยะเวลาท่ีคาดหวงั มีแผนกํากบัการดําเนินงานท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสม เป็น
แนวทางในการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ สอดคล้องกบัแผน
บริหารราชการแผ่นดิน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 1) เป็นแหลง่การเรียนรู้ อนรัุกษ์ และรวบรวมพนัธุ์พืช 
 2) เป็นแหลง่สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์  
 3) เป็นแหล่งเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ในความสําคญัของทรัพยากร
พรรณพืช 
 4) สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มจากงานพฤกษศาสตร์ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและ
ยัง่ยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดทาํแผนแม่บท 
 

1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานขององค์การในระยะยาว และเป็นแผน
ยทุธศาสตร์ดําเนินงานในแตล่ะช่วงระยะเวลา  5 ปี  

2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ รวมทัง้กําหนดตวัชีว้ดัให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี สําหรับ
หน่วยงานตา่ง ๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพการดําเนินงานขององค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ 
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แนวทางในการจัดทาํแผน 
 

1. ศึกษาบทบาทอํานาจหน้าท่ีขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวมทัง้องค์ประกอบ
หลกัและบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล 

2. ประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานขององค์การท่ีผา่นมา 
3. วิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค ในการดําเนินงานขององค์การ  
4. ศึกษาถึงกรอบแนวทางในการพฒันาท่ีสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม   

5. กําหนดแผนแมบ่ทการดําเนินงานขององค์การ 
  
คาํจาํกัดความที่ใช้ในแผนแม่บทนี ้
 
 องค์การ  หมายถึง  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 แผนแม่บท   (Master Plan) หมายถึง แผนงานหลกัขององค์การท่ีใช้ดําเนินงาน เป็น
การวางแผนเชิงรวมท่ีเก่ียวข้องกบัทุกส่วนงาน ท่ีมุ่งให้มีการประสานแผนงานให้เข้ากนัได้อย่างดี
สําหรับทัง้กิจการ และเพ่ือใช้เป็นต้นแบบของแผนการย่อยตา่ง ๆ ซึง่จะต้องมีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัแผนแมบ่ท 
 วิสัยทศัน์  (Vision) หมายถึง ความคาดหวงัในอนาคตขององค์การท่ีต้องการให้เป็น 
 พันธกิจ  (Mission)  หมายถึง กรอบหรือทิศทางการดําเนินงานขององค์การ ซึ่งต้อง
กําหนดกรอบให้ชดัเจนวา่พนัธกิจมีความครอบคลมุขอบเขตการดําเนินงานอยา่งไร 
 การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการกําหนดวตัถปุระสงค์สําหรับช่วงเวลา
ข้างหน้า และกําหนดสิง่ท่ีจะกระทําตา่งๆ เพ่ือท่ีจะให้บรรลใุนวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว หรืออีกนยัหนึ่ง
หมายถึง การตดัสนิใจเลือกวิธีการกระทําและสิง่ท่ีสมควรจะต้องปฏิบตัเิอาไว้เป็นการลว่งหน้า 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategy Issue) หมายถึงประเด็นหลกัท่ีองค์การฯ ต้อง
คํานึงถึง ต้องการพฒันา ต้องการมุ่งเน้น ซึ่งสามารถนําพนัธกิจมาพิจารณาว่าจะดําเนินการตาม
พนัธกิจข้อใดเป็นพิเศษ และหลงัจากดําเนินการดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว องค์การจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด ทัง้นีใ้นการจดัทําประเดน็ยทุธศาสตร์ต้องคํานึงถึงแผนบริหารราชการ
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แผน่ดนิ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิและแผนปฏิบตัิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบด้วย 

 วัตถุประสงค์  (Objective) หมายถึง จุดมุ่งหมายหรือสภาวะในอนาคตท่ีองค์การ
มุง่หวงัเอาไว้ และพยายามท่ีจะให้บรรลถุึงซึง่สิง่ท่ีได้มุง่หวงัไว้ดงักลา่ว 
 เป้าประสงค์ (Goal)  หมายถึง สิ่งท่ีองค์การต้องการจะบรรลุโดยต้องนําประเด็น
ยทุธศาสตร์ (Strategy  Issue)  มาพิจารณาว่าหากดําเนินการตามประเด็นยทุธศาสตร์จนประสบ
ความสําเร็จแล้ว องค์การจะได้รับประโยชน์อยา่งไร 
 ตัวชีวั้ด  (Key  Performance  Indicator)  หมายถึง สิ่งท่ีจะเป็นตวับง่ชีว้่าองค์การ 
สามารถปฏิบตัิงานบรรลเุป้าประสงค์ท่ีวางไว้ได้หรือไม่  ขัน้ตอนนีจ้ะต้องพิจารณาหาปัจจยัท่ีเป็น
ตวับง่ชีด้งักลา่ว 
 ค่าเป้าหมาย  (Value  Added)  หมายถึง ตวัเลขหรือค่าของตวัชีว้ดัความสําเร็จท่ี
องค์การ ต้องการบรรล ุขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนของการกําหนด หรือระบวุ่า ในแผนงานนัน้ๆ องค์การ
ต้องการทําอะไร ให้ได้เป็นจํานวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด 

 กลยุทธ์  (Strategy)  หมายถึง สิ่งท่ีองค์การจะดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์  
(Goal)  โดยกลยุทธ์นีจ้ะกําหนดขึน้โดยการพิจารณาจากปัจจัยแห่งความสําเร็จ  (Critical  
Success  factors)  เป็นสําคญั กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการท่ีจะบรรลเุป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ 
นัน้  มีปัจจยัใดบ้างท่ีมีผลตอ่ความสําเร็จ และเราจําเป็นต้องทําอยา่งไรจงึจะไปสูจ่ดุนัน้ได้ 

 มาตรฐาน (Standards)  หมายถึง คณุค่าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งฝ่ายบริหารจะใช้เป็น
บรรทดัฐานหรืออ้างอิงถึงมาตรฐานนี ้  (อาจหมายถึง สิ่งท่ีผู้ปฏิบตัิงานพยายามกระทําให้ได้ตรง
ตามรูปแบบดงักล่าว)  มาตรฐานจะช่วยให้สามารถสงัเกตเห็นถึงการเปรียบเทียบผลการทํางาน
ตา่งๆ วา่งานท่ีได้กระทําไปแล้ว สงูกวา่ ต่ํากวา่ หรือเสมอตวั กบัท่ีได้ตัง้เป็นมาตรฐานหรือท่ีกําหนด
เป็นคณุคา่ไว้ 
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บทที่ 1 
บทบาทอาํนาจหน้าที่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  

องค์ประกอบหลักและบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล 
 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2535 ตามพระราชกฤษฎีกา
จดัตัง้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2535  เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสง่เสริมหรือประเภทไม่แสวง
กําไร ทําหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ
ทรัพยากรพรรณพืชของประเทศไทย 
  
วัตถุประสงค์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์   
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535  
 1. รวบรวมพรรณไม้ตา่งๆ เพ่ือจดัปลกูให้เป็นหมวดหมู ่
 2. ทําหน้าท่ีเป็นศนูย์รวมตวัอย่างพรรณไม้แห้ง ข้อมลู เอกสาร สิ่งพิมพ์ เผยแพร่ และ
แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กบัองค์การอ่ืนทัง้ภายในและภายนอกอาณาจกัร 
 3. ขยายพนัธุ์และอนรัุกษ์พรรณไม้ของประเทศไทย  
 4. ศกึษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจยัด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตขึน้จากพืช 
รวมทัง้สง่เสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดงักลา่วของสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
 5. เป็นสถานศกึษาพรรณไม้ในธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานท่ีสําหรับการสนัทนาการ 
พกัผอ่นหยอ่นใจและให้ความรู้โดยเฉพาะด้านพฤกษศาสตร์ 
 6. ปลกูฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทัง้ให้ความรู้แก่เยาวชนให้ตระหนกัถึงคณุค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 7. นําเข้าในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือจําหน่ายซึ่งของท่ีเก่ียวกับกิจการ
พฤกษศาสตร์ 
 8. ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทัง้กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหรือตอ่เน่ืองหรือใกล้เคียง
กบักิจการพฤกษศาสตร์ 
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อาํนาจหน้าที่ ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 
1. ถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ทรัพย์สินตา่งๆ สร้าง ซือ้ จดัหา ขาย จําหน่าย เช่า 

ให้เช่าซือ้ ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการเก่ียวกบัทรัพย์สินใดๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกราชอาณาจกัร ตลอดทัง้รับทรัพย์สนิซึง่มีผู้อทิุศให้ 

2. วา่จ้างหรือรับจ้างทํากิจการท่ีเก่ียวกบักิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
3. ขายหรือแลกเปล่ียนพรรณไม้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตขึน้จากพืช ตลออดจนทําการค้า

และให้บริการเก่ียวกบักิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
4. กู้  ยืม ให้กู้ ยืมหรือให้ยืมเงิน โดยมีหลกัประกัน ด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สิน เพ่ือ

ประโยชน์แก่กิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในกรณีท่ีเป็นการกู้ ยืมเงินท่ีมีจํานวนเงินคราว
ละห้าล้านบาทขึน้ไปต้องได้รับอนมุตัจิากรัฐมนตรีและกระทรวงการคลงัก่อน 

5. ร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์รวมทัง้การเข้าเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ
เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจํากดัหรือนิตบิคุคลใด ทัง้นี ้เม่ือได้รับอนมุตัจิากรัฐมนตรีแล้ว 

6. ตัง้หรือรับเป็นตวัแทน ตวัแทนค้าตา่งหรือนายหน้าเก่ียวกบักิจการตามวตัถปุระสงค์
ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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สวนพฤกษศาสตร์ 
 
 สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสถาบนัเก่าแก่มากท่ีสุดสถาบนัหนึ่ง ท่ีเกิดขึน้มาพร้อมกับ
ความเจริญของอารยะประเทศ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวิชาการ วฒันธรรม และศิลปะ
ของประเทศนัน้ วตัถปุระสงค์เดิมแตแ่รกเป็นเพียงสถานท่ีรวบรวมพรรณไม้ท่ีสวยงามมาจดัปลกูไว้
ด้วยกนั ขนาดไม่ใหญ่โตนกั ต่อมาได้มีการรวบรวมพรรณไม้ท่ีมีคณุค่าเป็นยาสมนุไพร หรือท่ีมีค่า
ทางเศรษฐกิจไว้ด้วย และมีการขยายพืน้ท่ีกว้างขวางขึน้ ทําให้นําไปสู่การศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัพืช
หลายสาขาควบคู่กันไปอย่างต่อเน่ือง ต่อมามีการรวบรวมพรรณไม้จากต่างถ่ินมาปลูกมากขึน้ 
กลายเป็นแหลง่ศกึษาธรรมชาติท่ีให้ประโยชน์ทัง้ทางด้านวิชาการ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการ
พกัผอ่นหยอ่นใจควบคูก่นัไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจด้านพืชของประเทศด้วย 
 สวนพฤกษศาสตร์ท่ีจดัตัง้ขึน้ในระยะแรกๆ กระจายอยู่ทัว่โลกทัง้ในคาบสมทุรอาหรับ 
จีน และเม็กซโิก แตไ่มมี่บนัทกึหลกัฐานปรากฎแน่ชดั ในภาวะท่ีเกิดสงครามขึน้ สวนพฤกษศาสตร์
ไม่ได้รับการดูแล ถูกทอดทิง้ ต้นไม้ถูกหยิบฉวยเคล่ือนย้ายและถูกทําลายไป ท่ีมีบันทึกเป็น
หลกัฐานปรากฎได้แก่สวนพฤกษศาสตร์ในทวีปยโุรปท่ีได้เร่ิมก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1543 โดยการริเร่ิม
ของศาสตราจารย์ Luca Ghini ท่ีเมืองปิซา่ในประเทศอิตาลี ซึง่เป็นแหลง่อารยธรรมของทวีปยโุรป
ในสมยันัน้ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการรวบรวมพนัธุ์พืชท่ีเป็นสมนุไพรและยารักษาโรคมาจดั
ปลกูให้เป็นแหล่งศึกษาของนกัปราชญ์และนกัศึกษาแพทย์ทัง้ในประเทศอิตาลีและท่ีเดินทางมา
จากประเทศใกล้เคียงอ่ืนๆ ต่อมางานด้านพฤกษศาสตร์ได้มีการต่ืนตวัขึน้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ประเทศในทวีปยโุรปและสหรัฐอเมริกาเลง็เห็นความสําคญัของงานด้านพฤกษศาสตร์และได้มีการ
จดัตัง้สวนพฤกษศาสตร์ขึน้มาอีกหลายแห่ง ท่ียงัปรากฏอยูจ่นถึงปัจจบุนั 
 
บทบาทและหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์ 
 
 สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสถาบนัทางวิชาการด้านพืช ท่ีมีองค์ประกอบสําคญัหลาย
ประการรวมอยูด้่วยกนั ท่ีเป็นลกัษณะเดน่ ได้แก่ การปลกูรวบรวมพรรณไม้หลากหลายชนิด ทัง้พืช
เดิมและพืชต่างถ่ินท่ีทราบช่ือและท่ีมาแน่นอนจดัปลกูร่วมกันอย่างเป็นระบบในพืน้ท่ีขนาดใหญ่  
สวนพฤกษศาสตร์เป็นศนูย์กลางทางวิชาการด้านพืช ท่ีมีการอนุรักษ์และขยายพนัธุ์ ศนูย์พฒันา
บุคลากร ศูนย์รวมข้อมูลเอกสารอ้างอิง สิ่งพิมพ์เผยแพร่ ศูนย์การวิจัยค้นคว้า สถานศึกษา
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ภาคสนามและพฒันางานด้านพฤกษศาสตร์ ตลอดจนให้การพกัผ่อนหย่อนใจ ความสนุทรีย์และ
สนัทนาการแก่ประชาชนทัว่ไป 
 นอกจากการเป็นศนูย์รวมพรรณพืชนานาชนิดท่ีมีการจดัปลกูไว้อย่างมีระบบและเสริม
ด้วยการตกแต่งภูมิทัศน์แล้ว สวนพฤกษศาสตร์ท่ีแท้จริงยังต้องประกอบด้วยนักพฤกษศาสตร์ 
กิจกรรมและส่วนสนบัสนุนงานวิชาการด้านพืชท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การให้ความรู้ การฝึกอบรม การ
สมัมนา การศึกษาค้นคว้าวิจัย การรวบรวมและถ่ายทอดข้อมูล การผลิตส่ือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
เพ่ือให้เป็นแหลง่สรรพความรู้ทางวิชาการด้านพืชท่ีสมบรูณ์แบบอยา่งแท้จริง  
 นอกจากนัน้สวนพฤกษศาสตร์ยงัประกอบด้วยส่วนอ่ืนอีก เช่น ท่ีทําการ ศนูย์สารนิเทศ 
หอพรรณไม้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรม โรงเรือนเพาะชําและ
อนุบาลพืช ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ ศนูย์รวมข้อมูลพืช สวนรุกขชาติ เส้นทางเดินชมธรรมชาติ 
ระบบรักษาความสะอาดและความปลอดภยั ร้านขายของท่ีระลกึ และวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ เย่ียมชม  
 

องค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์ 
 
 สวนพฤกษศาสตร์มีบทบาทหน้าท่ีหลายด้าน ทัง้การรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ การ
ศึกษาวิจัย การให้ความรู้ รวมทัง้การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และพืน้ท่ีสันทนาการ การ
ตอบสนองบทบาทเหล่านัน้ ต้องอาศยัองค์ประกอบต่างๆกนั เช่น สวนจดัแสดงพนัธุ์ไม้ต่างๆ สวน
เพ่ือความสวยงาม พิพิธภณัฑ์ ห้องปฏิบตัิการตา่งๆ สถานท่ีสําหรับการอบรมให้ความรู้ สิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสถานท่ีสําหรับการบริหารจดัการสวนพฤกษศาสตร์ นอกจากนีย้งัมี
ส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีจะทําให้ สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์  และผู้คนนิยมเข้า
ค้นคว้าหาความรู้และพกัผ่อนหย่อนใจ สวนพฤกษศาสตร์แตล่ะแห่งอาจมีองค์ประกอบท่ีแตกตา่ง
กัน เพ่ือตอบสนองวตัถุประสงค์การก่อตัง้ท่ีแตกต่างกัน รวมถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ ซึ่งสามารถ
จําแนกพืน้ท่ีออกเป็นกลุม่ตามบทบาทหน้าท่ีและการใช้ประโยชน์ได้ดงันี ้

1. พืน้ที่สาํหรับสันทนาการ 
(1) พืน้ท่ีจดัแสดงเพ่ือความสวยงามและลานกิจกรรม – เพ่ือเป็นท่ีพกัผ่อนแก่ผู้ เย่ียมชม 

และเป็นการดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อน  และได้รับความรู้จากส่วนอ่ืนๆของสวน
พฤกษศาสตร์ไปในโอกาสเดียวกนั  

(2)  พืน้ท่ีบริการ – สวนพฤกษศาสตร์จะต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง  ๆ  ตัง้แต ่
ถนนทางเข้า ทางรถยนต์ ทางเดินเท้า ร้านขายอาหาร/เคร่ืองด่ืม ระบบกําจดัขยะ ระบบบําบดันํา้
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เสีย ลานจอดรถ ระบบรักษาความปลอดภยั ฯลฯ เพ่ือความสะดวกของผู้ เข้าเย่ียมชม ป้ายเป็น
วิธีการท่ีทําให้ผู้ คนได้เรียนรู้เร่ืองราวสําคญัของพืน้ท่ี และกระตุ้นให้ผู้มาเย่ียมชมอยากรู้อยาก
คุ้นเคยกบัพืน้ท่ีมากยิ่งขึน้  

2.  พืน้ที่สาํหรับการให้ความรู้ 
(1) พืน้ท่ีจดัแสดงพรรณไม้ตามกลุ่มพืช – สวนพฤกษศาสตร์เป็นศนูย์รวบรวมพรรณ

ไม้นานาชนิด  จึงต้องมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ปลกูรวบรวมพรรณไม้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ทาง
วิชาการและความสวยงาม โดยจดัปลกูพืชเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ ตามหลกัอนกุรมวิธานพืช เช่น 
วงศ์ไทร (Moraceae) วงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย (Naked-seed) เช่น สน 
(Pinaceae) ปรง (Cycadaceae) และ พญาไม้ (Podocarpaceae) ปลูกเป็นกลุ่มตามลักษณะ
การเจริญเติบโต  เช่น กลุม่ไม้เลือ้ย ปลกูพืชผสมผสานตามลกัษณะพืน้ท่ีอาศยั เช่น สวนหิน และ
พืชนํา้ หรือปลกูตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ เช่น พืชสมนุไพร พืชเส้นใย พืชนํา้มนั เป็นต้น โดยมี
การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพรรณไม้ รวมทัง้สภาพภูมิประเทศของพืน้ท่ีไว้ล่วงหน้า พรรณไม้ท่ี
รวบรวมมาต้องเป็นตวัแทนของพืชท่ีใช้ศกึษาทางด้านเศรษฐกิจ การอนรัุกษ์ และการใช้ประโยชน์  
พืชหายากและพืชท่ีถกูคกุคามต่างๆ จะต้องรวบรวมสําหรับการอนุรักษ์นอกถ่ิน โดยส่วนหนึ่งจะ
นํามาจัดแสดงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนและกระตุ้นจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ซึ่ง
จะต้องได้รับการดแูลอย่างดีเป็นพิเศษ พืชตา่งๆท่ีนํามาปลกูต้องมีการวางแผนท่ีดีเพ่ือการณ์ตอ่ไป
ในอนาคต การรวบรวมพืชตามระบบอนุกรมวิธานและตามลกัษณะภมูิประเทศ มีคณุค่าสําหรับ
การศกึษาเปรียบเทียบและการทําวิจยัทางด้านอนกุรมวิธาน  รวมถึงการจดัระบบการจดัการพืน้ท่ี 
และป้ายส่ือความหมาย  

(2) พืน้ท่ีจดันิทรรศการ/ประชุม/อบรม - นิทรรศการเป็นวิธีการท่ีทําให้ผู้คนได้เรียนรู้
เร่ืองราวสําคญัของพืน้ท่ีนัน้  มกัไม่ให้รายละเอียดลกึซึง้มากนกั แต่กระตุ้นให้ผู้มาเย่ียมชมอยากรู้
อยากคุ้นเคยกบัพืน้ท่ีมากยิ่งขึน้  ควรเลือกประเภทส่ือท่ีสนองความต้องการของผู้มาเย่ียมชมได้ดี
ท่ีสุดของแต่ละพืน้ท่ีเป็นกรณีไป จึงจําเป็นต้องจัดทําแผนการพฒันาส่ือของแต่ละพืน้ท่ีเป็นการ
เฉพาะ สําหรับการจดัประชมุ/อบรม/สมัมนา เป็นการให้ความรู้เชิงลกึ ให้ข้อมลูมาก จํานวนผู้ รับ
ความรู้จะน้อยและใช้งบประมาณสูง แต่มีความจําเป็นโดยเฉพาะการให้ความรู้กับครู อาจารย์ 
หรือผู้ นําชมุชน ท่ีสามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ต่อไป กิจกรรมการประชมุ/อบรม/สมัมนามกัจดัใน
อาคาร ซึ่งต้องมีความพร้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัดกิจกรรม เช่น เคร่ืองฉาย
ภาพ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง เป็นต้น รวมถึงพืน้ท่ีสําหรับรับประทานอาหาร ท่ีพกัผ่อนนอก
ห้องประชมุ และห้องสขุา 



BGO MASTER PLAN 
(แผนแม่บทองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์) หนา้ 10 
 

(3) ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูล และศูนย์สารนิเทศ - สวนพฤกษศาสตร์ นอกจากจะเป็น
แหล่งรวบรวมแล้ว ยงัเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัพรรณไม้แก่ประชาชนอีกด้วย ชุดภาพน่ิง 
ภาพยนตร์ และหนงัสือประเภทตา่ง  ๆ  ให้ความรู้ลกึลงในรายละเอียดแก่ผู้มาเย่ียมชมได้ดี ดงันัน้  
สวนพฤกษศาสตร์จึงจําเป็นต้องมีห้องสมดุ รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัพืช ส่วนศนูย์ข้อมลู
เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมลูและความรู้ตา่งๆ ให้เป็นหมวดหมู่ สืบค้นได้ง่าย และเข้าถึง
สะดวก รวมถึงการสืบค้นบนอินเตอร์เน็ตด้วย ศนูย์สารนิเทศ จะเป็นดา่นแรกสําหรับการติดต่อกบั
สวนพฤกษศาสตร์ เป็นศนูย์รวบรวมข้อมลูทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กบัประชาชน
ทัว่ไป 

3.  พืน้ที่สาํหรับการศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้ 
(1) หอพรรณไม้/พิพิธภณัฑ์แมลง - เป็นศนูย์รวมตวัอย่างพรรณไม้แห้ง (Herbarium 

Specimen)  และตวัอย่างแมลงสําหรับการศกึษาด้านอนกุรมวิธานโดยเปิดโอกาสให้นกัวิชาการ
ทัง้ในและนอกประเทศ  ได้มีโอกาสมาใช้ประโยชน์  ตวัอย่างอ้างอิงทัง้หมด จะเก็บรวบรวมมาจาก
ทัว่ประเทศ รวมถึงจากต่างประเทศบางส่วน เก็บไว้ในอาคารท่ีมีระบบการจดัการท่ีดีรองรับ ควบคมุ
ความชืน้และอุณหภูมิได้ เพ่ือรักษาตวัอย่างให้เส่ือมสภาพช้าท่ีสุด และมีระบบการป้องกันกําจัด
แมลงและเชือ้ราท่ีเหมาะสม ตัวอย่างจะถูกจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ ตามลําดับชัน้ เพ่ือให้ผู้ ท่ีจะ
ทําการศกึษาสามารถศกึษารายละเอียดตา่งๆ ได้อยา่งสะดวกและตลอดเวลา โดยมีเคร่ืองมือท่ีจําเป็น
สําหรับการศกึษาไว้ให้ด้วย เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องจลุทรรศน์ และเคร่ืองช่วยวาดรูป เป็นต้น 

(2) ห้องปฏิบตัิการ - สวนพฤกษศาสตร์ท่ีสมบูรณ์และได้มาตรฐานสากล จะต้องมี
ห้องปฏิบตัิการท่ีมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยั เพ่ือให้นกัวิจยัได้ใช้ทดลองด้านพฤกษศาสตร์สาขา
ต่างๆ ท่ีควรจะครอบคลุมสาขาวิชาการทางพฤกษศาสตร์ เช่น อนุกรมวิธาน พนัธุศาสตร์ กาย
วิภาค สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา รวมถึงสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น พฤกษเคมี การปรับปรุงพนัธุ์พืช 
เทคโนโลยีชีวภาพ และกีฏวิทยา เป็นต้น รวมถึงต้องมีอาคารท่ีพกัรับรองสําหรับนกัวิจยัท่ีต้องการ
ศกึษาวิจยัในสวนพฤกษศาสตร์ และผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมาให้คําปรึกษาในด้านตา่งๆ  

(3) พืน้ท่ีป่าธรรมชาติ - มีการสํารวจพรรณไม้และทําแผนท่ี รวมทัง้ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน ซึ่งต้องดําเนินการในระยาว มีการศึกษาวิจยัด้านต่างๆ การสร้าง
แปลงศกึษาถาวร เพ่ือให้เป็นพืน้ท่ีสําหรับการวิจยัอย่างต่อเน่ือง มีการจดัระบบการเก็บข้อมลูเพ่ือ
ใช้วางแผน สามารถใช้เป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติ การมีระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์ จะทําให้ทราบจํานวนชนิดและจํานวนต้นไม้ทัง้หมด เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
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จดัสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น บคุลากร พืน้ท่ี และงบประมาณ เพ่ือการบํารุงรักษา ดแูล ขยายพนัธุ์ 
และปรับปรุงพืน้ท่ีเพ่ือให้มีความสวยงามอยูต่ลอดเวลา 

4. พืน้ที่สาํหรับบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ 
(1) สํานักงาน – เป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานของสวนซึ่ง

ปฏิบัติงานตามภาระกิจต่างๆ  ทัง้งานด้านบริหาร งานด้านธุรการ งานด้านวิชาการ หรือด้าน
ปฏิบตักิาร  ทัง้กลุม่สายงานหลกั สายงานท่ีปรึกษา และสายงานสนบัสนนุ 

(2) เรือนเพาะชํา – เป็นส่วนสําคญัของสวนพฤกษศาสตร์ ท่ีจะผลิตพนัธุ์ไม้เพ่ือใช้ใน
การประดบั ตกแต่ง ปลกูเพิ่มเติม ทดแทน ในพืน้ท่ีต่างๆ รวมถึงการรวบรวมพนัธุ์เพ่ือการอนุรักษ์
นอกถ่ินอาศยั เป็นสถานท่ีทดลองเพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการขยายพนัธุ์และการอนุบาลพืช 
โดยเฉพาะพืชหายากและพืชท่ีถกูคกุคามต่างๆ นอกจากนี ้เรือนเพาะชํายงัเป็นส่วนสําคญัในการ
เก็บรักษาต้นพนัธุ์และปลกูพืชเพ่ือใช้ในการศกึษาวิจยัทางพฤกษศาสตร์ สาขาตา่งๆ  
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สวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล 

 
สวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง มีวตัถปุระสงค์ในการก่อตัง้แตกต่างกนั จึงมีองค์ประกอบท่ี

แตกตา่งกนัไปด้วยเพ่ือให้สอดรับกบัเป้าหมายของการดําเนินงาน เช่น  
สวนพฤกษศาสตร์คิว ประเทศสหราชอาณาจกัร เดิมเป็นอทุยานของราชวงศ์ จึงมีอาคาร

เก่าแก่ ทางประวตัิศาสตร์เช่น พระตําหนกั และ Orangery มีเป้าหมายในการดําเนินการ คือ การ
เป็นศนูย์ตวัอย่างอ้างอิงระดบัโลกท่ีเข้าถึงง่าย การศึกษาวิจยัด้านต่างๆ การส่งเสริมการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน การเผยแพร่กิจกรรมผ่านการเป็นสวนระดบัโลก และการส่งเสริม
การศกึษาในรูปแบบตา่งๆ นอกจากพืน้ท่ีสวนและอาคารจดัแสดงแล้ว จึงมีหอพรรณไม้ขนาดใหญ่ 
ศนูย์การวิจยั (Jodrell Laboratory) และหน่วยงานส่งเสริมการเรียนรู้ เม่ือมีโครงการเก็บรวบรวม
เมล็ดพืชทัว่โลก จึงได้ก่อสร้างธนาคารเมล็ดพนัธุ์ (Millennium Seed Bank) เพิ่มเติมขึน้ใน
ภายหลงั  

สวนพฤกษศาสตร์สงิคโปร์  มีวตัถปุระสงค์เดมิในการก่อตัง้เพ่ือรวบรวมพืชเศรษฐกิจตา่งๆ 
ทดลองปลกู และปรับปรุงพนัธุ์ จึงมีพืน้ท่ีจดัแสดงพืชเศรษฐกิจและสวนกล้วยไม้ มีหน่วยงานเพ่ือ
รวบรวม ปรับปรุงพนัธุ์และขยายพนัธุ์กล้วยไม้ มีสวนขิงเพ่ือสอดรับกับการเป็นศูนย์จดทะเบียน
ลกูผสมพืชวงศ์ขิงท่ีได้รับมอบหมายจากสมาคมพืชสวนโลก สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์มีงานวิจยั
ทางอนกุรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีดําเนินการมาตัง้แต่ระยะแรก จึงมีหอพรรณ
ไม้และห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ แต่ไม่มีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีโดยตรงในการวิจัยทาง
พฤกษศาสตร์อ่ืนๆ จึงไม่มีห้องปฏิบตัิการสาขาอ่ืนๆ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์สงักดักบั National 
Park Board จงึมีอีกบทบาทหนึ่งในการเป็นสวนสาธารณะในเมือง พืน้ท่ีสว่นหนึ่งเปิดให้ประชาชน
เข้าชมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย องค์ประกอบภายในบางส่วนถูกออกแบบเพ่ือการนันทนาการของ
ประชาชน เช่น เวทีกลางนํา้ เป็นต้น        

เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์หลายแห่งร่วมกัน สวนพฤกษศาสตร์
มาตรฐานสากล สามารถจดัหมวดหมูอ่งค์ประกอบได้ดงันี ้ 
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(1) ด้านการสร้างองค์ความรู้  ประกอบด้วย  
งานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย  เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ ต้องประกอบด้วย 

งานวิจยัพืน้ฐาน งานวิจยัเพ่ือการอนุรักษ์  และงานวิจยัเพ่ือการพฒันา โดยผลงานศกึษาวิจยันัน้
ต้องเผยแพร่สูส่าธารณะชนเพ่ือใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 และตีพิมพ์ ไมน้่อยกวา่ 12 เร่ืองตอ่ปี 

งานหอพรรณไม้   เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะทางด้าน
อนกุรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช  มีการรวบรวมตวัอย่างพรรณไม้แห้ง โดยมี
จํานวน  (ชนิด)  พรรณไม้ไทยไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 75 จํานวน 100,000 รายการ 

มีห้องปฏิบัติการที่ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการทดลองด้าน
พฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น อนุกรมวิธาน พนัธุศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา 
รวมถึงสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น พฤกษเคมี การปรับปรุงพนัธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพ และกีฏวิทยา 
เป็นต้น โดยต้องมีห้องปฏิบตัิการพร้อมเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ตามประเภทและจํานวนท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมตอ่การใช้ประโยชน์ในการศกึษาวิจยั 

งานด้านการอนุรักษ์ เพ่ือให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั่งยืน การสํารวจ เก็บรวบรวม 
ขยายพนัธุ์ไม้ โดยต้องมีจํานวนพืชหายากและพืชท่ีถูกคกุคาม เพ่ือดูแลรักษาจํานวน (ชนิด) ไม่
น้อยกวา่ ร้อยละ 60 ของบญัชีพืชท่ีถกูคกุคาม  (Thailand Red Data: Plants, ONEP 2006) 

 
(2) ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 การจัดสวนพฤกษศาสตร์  มีพืน้ท่ีจดัแสดงพรรณไม้ตามกลุ่มพืช เป็นศนูย์รวบรวม
พรรณไม้นานาชนิด  จัดปลูกรวบรวมพรรณไม้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการและ
ความสวยงาม โดยจัดปลูกพืชเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ ตามหลกัอนุกรมวิธานพืช เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามสภาพธรรมชาติ มีการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับพรรณไม้ รวมทัง้สภาพภูมิประเทศของ
พืน้ท่ี พรรณไม้ท่ีรวบรวมมาต้องเป็นตวัแทนของพืชท่ีใช้ศกึษาทางด้านเศรษฐกิจ การอนรัุกษ์ และ
การใช้ประโยชน์  สําหรับพืชหายากและพืชท่ีถกูคกุคามต่างๆ จะต้องรวบรวมสําหรับการอนรัุกษ์
นอกถ่ิน โดยสว่นหนึง่นํามาจดัแสดงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน มีการรวบรวม  Living  Collection  
Database พร้อมข้อมลูต้นไม้ ในเชิงวิชาการ จํานวนไม่น้อยกว่า 6,000 ชนิด จํานวน 20,000 
รายการ จํานวนพรรณไม้หายาก ร้อยละ 60 ของ Red Lest (ชนิด)  ด้านพืน้ท่ีจดัแสดง มีการจดั
แสดงไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม/ วงศ์ โดยพืน้ท่ีจดัแสดงต้องมีการการออกแบบวางผงั Landscape 
เพ่ือให้มีความสวยงามดงึดดูผู้ เย่ียมชมให้เข้าไปในพืน้ท่ีและได้รับความรู้ มีการแสดงป้ายช่ือต้นไม้  
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ป้ายข้อมลูวงศ์  ป้ายส่ือความหมาย มีการตรวจสอบต้นไม้ภายในพืน้ท่ีวงศ์  มีระบบสาธาณปูโภค
เพ่ือดแูลพืน้ท่ี มีพืน้ท่ีพกัผอ่น และเจ้าหน้าท่ีดแูล 
 โรงเรือนเพาะชํา ท่ีจะผลิตพันธุ์ ไม้เพ่ือใช้ในการประดบั ตกแต่ง ปลูกเพิ่มเติมหรือ
ทดแทนในพืน้ท่ีต่างๆ มีโรงเรือนสําหรับรวบรวมพรรณไม้ประจําถ่ินของแต่ละภาค รวมถึงการ
รวบรวมพนัธุ์ เพ่ือการอนุรักษ์นอกถ่ินอาศยั เป็นสถานท่ีทดลองเพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการ
ขยายพนัธุ์และการอนบุาลพืช โดยเฉพาะพืชหายากและพืชท่ีถกูคกุคามตา่งๆ และโรงเรือนในการ
เก็บรักษาต้นพันธุ์ และปลูกพืชเ พ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์  ทัง้ นี  ้ ต้องมี
โรงเรือนเพาะชํา เพ่ือการรวบรวม เพาะขยายพนัธุ์ หรือการอนบุาลพืช ท่ีมีบญัชีหรือฐานข้อมลูพืชท่ี
นํามาปลกูและเพาะขยายพนัธุ์ มีการจดัระบบการเพาะขยายพนัธุ์และการนําไปใช้ประโยชน์ ทุก
โรงเรือน 
 ศูนย์ข้อมูลพืช เพ่ือให้มีแหลง่รวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหลง่เรียนรู้ สําหรับรวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกบัพรรณไม้ทกุรูปแบบ การเก็บรักษา การเพาะพนัธุ์พืช เรือนเพาะชํา รูปภาพ ภาพวาด 
มีการจดัการข้อมลูเพ่ือการให้บริการทางวิชาการตามหลกัมาตรฐานสากล  

ห้องสมุด เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีการจัดการและดําเนินงานตามหลกั
มาตรฐานสากล มีทัง้ภาพและรายละเอียด เป็นห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ชัน้นําท่ีมีเอกสาร
หนงัสือครอบคลมุสาขาวิชาทางด้านพืช และโดยเฉพาะเอกสารทางด้านอนกุรมวิธานของภมูิภาค 
 พิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางด้านวิวฒันาการของธรรมชาต ิ
ความหลากหลาย และองค์ความรู้ทางด้านพืช ตลอดจนการอนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช 
 การให้ความรู้ (Education)  เผยแพร่และฝึกอบรม  เพ่ือเปิดความรู้ไปสู่สาธารณชน
เพ่ือการพฒันายิ่งขึน้ต่อไปในอนาคต  มีหลกัสตูรการให้ความรู้ท่ีครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายตัง้แต่
ก่อนวยัเรียน ปฐม มธัยม อดุมศกึษา ประชาชน ผู้ ด้อยโอกาส และนานาชาติ  มีเอกสารสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการเผยแพร่ไมน้่อยกวา่ปีละ 10 รายการ 
 

(3) ด้านสนับสนุนการดาํเนินการ ประกอบด้วย 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร  
ต้องมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ  เ พ่ือจัดการงานในด้านต่างๆ  ทัง้ทางด้าน

พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภมูิสถาปัตย์ และด้านอ่ืน ๆ ครบถ้วนเพ่ือจดัการงาน
สวนพฤกษศาสตร์ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการดําเนินงาน  มีการพัฒนาศักยภาพ
พนกังานให้มีความรู้ ทกัษะ ให้สงูขึน้ตลอดระยะเวลาการทํางาน เพ่ือคณุภาพของงานท่ีต้องปฏิบตั ิ 
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มีอปุกรณ์และเคร่ืองมือในการปฏิบตัิงานครบถ้วนเพ่ือสนบัสนนุการทํางาน มีระบบบริหารจดัการ
งานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพ่ือก้าวอยูใ่นระดบัสากล  และมีกระบวนการจดัการ
ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

ด้านการดแูลบริหารจัดการส่ิงอาํนวยความสะดวกพืน้ฐาน   
มีความพร้อมเก่ียวกับสถานท่ี  อาคารพืน้ท่ีทําการต่างๆ สํานักงาน ส่วนสารนิเทศ 

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว  อาคารอเนกประสงค์  อาคารจัดแสดง ส่วนจําหน่ายสินค้า ส่วน
ประชาสมัพนัธ์ ห้องประชุมห้องบรรยาย ห้องสมัมนา ห้องจดันิทรรศการ ห้องเก็บของ ห้องนํา้ ท่ี
จอดรถ รวมทัง้บ้านพกัพนกังาน  มีการดแูลการจราจรในพืน้ท่ี  การดแูลบํารุงรักษาซ่อมแซม การ
จดัการด้านยานพาหนะ 

ระบบความปลอดภยั  มีมาตรการป้องกันภยัท่ีอาจเกิดกับอาคารสถานท่ี บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั  มีระบบความปลอดภยัเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานมีการ
เลือกใช้เคร่ืองมือท่ีถกูต้องเพ่ือความปลอดภยั ป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ งานก่อสร้างมีการ
ออกแบบและก่อสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรงและปลอดภยั ไม่มีความเส่ียงจากอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้
กบับคุลากรภายในและประชาชนทัว่ไป มีการดแูลความปลอดภยัสําหรับผู้ เข้าชมพืน้ท่ี มีห้องปฐม
พยาบาลซึง่มีเตียงและเคร่ืองปฐมพยาบาลรวมทัง้ยาเพ่ือใช้บริการเม่ือเกิดอบุตัิเหตตุอ่พนกังานและ
ผู้ เข้าชม  มีการดแูลระบบการสญัจรภายในพืน้ท่ีให้มีความสะดวกปลอดภยั  มีมาตรการป้องกนัภยั
จากไฟป่า ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากพืชพนัธุ์ไม้ ทัง้ในพืน้ท่ีและท่ีรวบรวมไว้   

การสาธารณูปโภค ต้องมีระบบไฟฟ้า ระบบนํา้ประปา ระบบส่ือสาร และระบบ
ชลประทานท่ีดี มีอ่างเก็บนํา้เพียงพอในการเก็บกกันํา้ไว้ใช้ในพืน้ท่ีโดยแยกสว่นนํา้ท่ีใช้ในการดแูล
พืชพนัธุ์กบันํา้ท่ีใช้ในการอุปโภคซึ่งต้องเป็นระบบนํา้ประปาท่ีสะอาด  มีระบบบําบดันํา้เสีย เช่น 
ระบบบําบดัทางชีวภาพ การกรองด้วยพืช และสามารถนํานํา้จากการบําบดันํา้เสียจากอาคารมา
ใช้รดนํา้ต้นไม้ได้  

การอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการบริการด้านพืน้ท่ี ถนนหลักในสวนและ
ทางเข้ามีการออกแบบให้ส่ือความหมายท่ีเหมาะสมกบัการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ จดัให้มีสถานท่ี
เท่ียวชมพืน้ท่ีอนัเป็นองค์ประกอบการจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือดึงดูดผู้ เข้าเท่ียวชมให้มี
ความสนใจเข้าเท่ียวชม  โดยจดัให้มีสถานท่ี  สิ่งจดัแสดงและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่  
อาคารจัดแสดง เส้นทางเดินชมพรรณไม้ ซึ่งต้องมีวิทยากรในการแนะนําและอธิบายเพ่ือสร้าง
คณุค่าของกิจกรรมนัน้ ๆ   มีจุดชมวิว ลานจัดแสดง รูปปัน้และปฏิมากรรม ท่ีพกัผ่อน ซุ้ม ท่ีนั่ง 
สนามเดก็เลน่  ให้มีอาคารร้านขายสนิค้า ร้านอาหาร และท่ีจอดรถ 
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ด้านการเผยแพร่ความรู้  
มีศนูย์ฝึกอบรม สมัมนา เพ่ือเป็นแหลง่เผยแพร่ความรู้และสนบัสนนุการดําเนินงานเชิง

พาณิชย์ สว่นนีจ้ะเป็นสว่นเช่ือมโยงงานสวนพฤกษศาสตร์ออกไปสู่สาธารณะชน เป็นการเผยแพร่
ความรู้ และเป็นสว่นเช่ือมงานทางด้านการศกึษากบัสถาบนัการศกึษา  

มีศนูย์บริการข้อมลูทางวิชาการและมีโครงการเผยแพร่และฝึกอบรม เพ่ือให้การศกึษา 
ให้ความรู้ แก่ นกัเรียน นิสติ นกัศกึษา ในทกุระดบั รวมถึงแก่สาธารณะชนทัว่ไป 

ต้องมีการสร้างความร่วมมือ มีเครือข่ายของการทํางานในแต่ละด้าน กับทัง้ส่วน
ราชการอ่ืน สถาบันการศึกษา เอกชน ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์ 

 
ด้านกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 
มีกิจกรรมและการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือหารายได้ มีสินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคล้อง

กบักิจกรรมดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์  มีการบริหารจดัการด้านรายได้ผ่านกิจกรรมบริการทาง
วิชาการ มีส่ือการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ การตลาด ท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนให้สวนมีรายได้ใน
การบริหารกิจการ 
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มาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ภมูภิาค 
 

สวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาคจะดําเนินการบางส่วนของวตัถปุระสงค์การก่อตัง้ จึงต้องการ
องค์ประกอบเพียงบางส่วน เพ่ือให้การดําเนินงานในระยะแรกเป็นไปอย่างคล่องตวัองค์ประกอบ
มาตรฐานของสวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาค ต้องประกอบด้วยกิจกรรมด้านตา่งๆ ดงันี ้

ด้านการสร้างองค์ความรู้ 
การสร้างองค์ความรู้สวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาคจะเร่ิมจากการศกึษาความหลากหลายของ

พรรณไม้ในพืน้ท่ีของสวนฯ การสํารวจเพ่ือศึกษาความหลากหลายของพืชในพืน้ท่ีใกล้เคียง และ
การรวบรวมพนัธุ์พืชในท้องถ่ินท่ีหายาก ใกล้สญูพนัธุ์ หรือมีศกัยภาพในการพฒันาเพ่ือเพิ่มมลูค่า 
การศึกษาวิธีการขยายพนัธุ์พืชหายากหรือใกล้สญูพนัธุ์ต่างๆเพ่ือเพิ่มปริมาณสําหรับการอนุรักษ์ 
หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนๆ ระยะหลงัจากนัน้จะเป็นการกําหนดพืน้ท่ีเพ่ือจดัทําแปลงศกึษาถาวร เพ่ือ
ศกึษาโครงสร้างสงัคมพืชและการศกึษาด้านนิเวศวิทยาตา่งๆ 

ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
สวนพฤกษศาสตร์สาขาจะมีพืน้ท่ีจดัแสดงตามกลุม่พืช ท่ีมีการออกแบบพืน้ท่ีตามหลกัภมูิ

ทศัน์ เพ่ือความสวยงามสําหรับการพกัผ่อน ดงึดดูให้เข้าชม และเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ เข้าชม โดยจดั
พืน้ท่ีให้มีองค์ประกอบครบถ้วน มีป้ายช่ือต้นไม้ ป้ายข้อมลูต่างๆ และแผนท่ี มีการจดัทําทะเบียน
พนัธุ์พืชในพืน้ท่ีจดัแสดงเพ่ือประโยชน์ด้านการจดัการและการนําเสนอแก่สาธารณะ  

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญของสวนพฤกษศาสตร์ มีการจัด
กิจกรรมการอบรมทัง้ในพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์และร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก  

การจดัการพรรณไม้ มีการจดัทําทะเบียนพนัธุ์พืชทัง้ในพืน้ท่ีตามธรรมชาติและในโรงเรือน
เพ่ือทราบจํานวนและการใช้ประโยชน์ มีแผนการขยายพนัธุ์พืช โดยเน้นพืชหายากและใกล้สูญ
พนัธุ์ หรือพืชท่ีมีกรใช้ประโยชน์อยา่งอ่ืนๆ และมีแผนการใช้ประโยชน์จากพืชท่ีขยายพนัธุ์ 

ด้านการสนับสนุนการดาํเนินงาน 
การบริหารจัดการ – มีจํานวนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับขอบเขตงานและหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ มีอาคารสถานท่ีปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการปฏิบตัิงานท่ี
เพียงพอ มีการใช้ระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือการบริหารงาน และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้
การปฏิบตังิานรวดเร็วขึน้และต้นทนุการบริหารงานลดลง 
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การจดัการพืน้ท่ี – มีระบบการดแูลพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม มีระบบสาธารณปูโภคท่ีดี มีสิง่อํานวย
ความสะดวก เช่น ลานจอดรถ ศนูย์บริการข้อมลู ห้องประชุม ท่ีพกัผ่อน และห้องนํา้ เพียงพอต่อ
จํานวนผู้มาเย่ียมชม และการรักษาความปลอดภยัทัว่ถึง 

 
เกณฑ์การจัดตัง้สวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาค 
 
 เป้าหมายในการจดัตัง้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือการมีพืน้ท่ีในแต่ละภมูิภาค เพ่ือ
รวบรวมพรรณไม้ประจําถ่ิน พรรณไม้หายาก สําหรับการอนุรักษ์ และเพ่ือการส่งเสริมการศึกษา
ด้านพฤกษศาสตร์แก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในพืน้ท่ีใกล้เคียง เขตพรรณพืชในประเทศไทย
จึงเป็นเกณฑ์สําคญัในการพิจารณาจดัตัง้สวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค เพ่ือให้ครอบคลุมแพร่การ
กระจายของพรรณไม้จาก 3 เขตการกระจายพนัธุ์ คือ  
 - เขตพรรณพืชหิมาลยั   
 - เขตพรรณพืชอินโดจีน 
 - เขตพรรณพืชมาเลเซีย 
 1. เขตพรรณพืชหิมาลัย ท่ีพบทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ปัจจุบันมีสวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในจงัหวดัเชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าใน
พระราชดําริ จงัหวดัพิษณโุลก 
 2. เขตพรรณพืชอินโดจีน ท่ีแพร่กระจายอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวนัออก ปัจจุบนัมีสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จงัหวดัระยอง และสวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ใน
จงัหวดัขอนแก่น 
 3. เขตพรรณพืชมาเลเซีย กระจายจากภาคใต้ขึน้มาจนถึงประมาณจงัหวดัประจวบ
คีรีขนัท์-เพชรบรีุ ปัจจบุนัมีสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ จงัหวดัพงังา 
 4. เขตรอยต่อของพืชจากทัง้ 3 เขตการกระจายพันธ์ุ บริเวณภาคกลางของ
ประเทศ ปัจจบุนัมีสวนพฤกษศาสตร์พระแมย่า่ จงัหวดัสโุขทยั 
  
 เพ่ือตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ การตัง้สวนพฤกษศาสตร์
สาขา จงึควรมีเกณฑ์การพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

1. ควรมีสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือรองรับเขตการกระจายพนัธ์พืชทัง้ 4 เขต 
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2. มีพืน้ท่ีท่ีสามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาค โดยมีพืน้ท่ี
ไมน้่อยกวา่ 600 ไร่ และไมห่่างไกลจากตวัเมือง ไมมี่ปัญหาในเร่ืองสทิธิในท่ีดนิ 

3. พืน้ท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ท่ีแตกตา่งจากสวนพฤกษศาสตร์
ท่ีมีอยูเ่ดมิ 

4. มีความพร้อมด้านปัจจยัพืน้ฐานสําหรับการดําเนินกิจการสวนพฤกษศาสตร์ เช่น มี
แหลง่นํา้ขนาดใหญ่ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก มีระบบไฟฟ้าท่ีสามารถ
เช่ือมตอ่ได้ 

5. ไม่อยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัสวนพฤกษศาสตร์ในสงักดัหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมอทุยาน
แห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  

6. ต้องได้รับงบประมาณสนบัสนุน ในการสํารวจเพ่ือจดัตัง้ จดัทําผงัแม่บท และแผน
แมบ่ท  ในจํานวนเงินท่ีเพียงพอกบัคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ 

ขัน้ตอนการดาํเนินงานเพื่อจัดตัง้สวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาค 
 

เพ่ือให้การจดัตัง้สวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาคเป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถดําเนินการได้
เรียบร้อย สําเร็จตามวตัถปุระสงค์ จงึกําหนดขัน้ตอนการดําเนินงานในเบือ้งต้นไว้ดงันี ้

1. ดําเนินการสํารวจพืน้ท่ีเพ่ือพิจารณาตามเกณฑ์เบือ้งต้นท่ีกําหนดไว้ 
2. นําเข้าคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก่อตัง้ 
3. ดําเนินการสํารวจทรัพยากรธรรมชาตติา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีเดมิ 
4. จดัทําแผนพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาค 
5. จดัทําผงัแมบ่ทการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี 
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บทที่  2 
การดาํเนินงานขององค์กรที่ผ่านมา 

 
ความเป็นมาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2535 ด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือให้
ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ และการจัดการสวนให้สอดคล้องกับหลกัการพฒันาสงัคมเชิง
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแหลง่อนรัุกษ์พนัธุ์ไม้ของประเทศไทย เป็นสถานศกึษาในสภาพธรรมชาต ิ
เป็นศูนย์ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาบุคลากรระดับสูงด้านพืชและการจัดการสวน
พฤกษศาสตร์ เป็นสถานท่ีเชิดชคูวามงาม คณุคา่ของพรรณไม้ไทย ให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่สากล 

 ในปี พ.ศ. 2535 อนัเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รัฐบาลจึงได้เสนอให้โครงการนีเ้ป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวาระพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2537 องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน
ช่ือสถานท่ีดําเนินการขององค์การฯ วา่ “สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ”์  
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีสํานักงานใหญ่ตัง้อยู่ในบริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติ
ดอยสเุทพ – ปยุ ตําบลแมแ่รม อําเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่พืน้ท่ีประมาณ 6,500 ไร่  
 ภายใต้หลกัการก่อตัง้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ท่ีสําคญัยิ่ง คือ “เป็นองค์การท่ีไม่หวงั
ผลกําไร” ในช่วงท่ีผา่นมา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ดําเนินการรองรับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิและนโยบายรัฐบาล มาอยา่งตอ่เน่ือง นบัเป็นองค์การสนบัสนนุการพฒันาประเทศ 
ท่ีสําคญัยิ่งองค์การหนึ่ง ของรัฐ ในด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติสนบัสนุนด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และ
ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นการพฒันาสงัคมท่ียัง่ยืนอย่างยิ่ง การนําหลกัวิชาการอนัเป็นทัง้
เหตแุละผลสากล มาประกอบ เพ่ือเพิ่มความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพรรณพืช ใน
การดําเนินงานภารกิจทัง้มวลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงเป็นสิ่งท่ีต้องดําเนินการอย่าง
จริงจงั มีความตอ่เน่ืองอยา่งมัน่คง 
 เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการ
จดัตัง้ สอดคล้องกบัแนวนโยบายแห่งรัฐด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 และนโยบายรัฐบาล อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึง
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ได้กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในทิศทางเพ่ือเป็นศนูย์กลางการอนรัุกษ์พรรณพืชไทย
ให้ยัง่ยืน เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพฒันาพรรณพืช ส่งเสริมการเพิ่มคณุค่าพืชทาง
เศรษฐกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สาธารณชน ส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นศูนย์กระจาย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นวาระพฒันาสงัคมด้วยหลกั “เศรษฐกิจ
พอเพียง” สนบัสนนุการกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถ่ินอยา่งแท้จริง  
 นอกจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะได้รับจดัสรรงบประมาณประจําปีในแตล่ะปีแล้ว 
องค์การยังมีภารกิจในทางธุรกิจเพ่ือหารายได้ให้องค์การโดยผ่านกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ เพ่ือให้มีรายได้มาสนบันสนนุการดําเนินงานขององค์การให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  
 ในปัจจบุนัองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ขยายพืน้ท่ีดําเนินการออกไปในภมูิภาคต่างๆ 
ในลกัษณะของสวนพฤกษศาสตร์อีก 5 สวน เพ่ือให้เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดตา่งๆ นําเข้า
มาจดัปลกู ขยายพนัธุ์ โดยเฉพาะไม้ประจําถ่ิน ไม้หายากและไม้ท่ีกําลงัจะสญูพนัธุ์ เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชของประเทศไทย ศึกษาหาประโยชน์จากทรัพยากรพืชและให้ความรู้
ด้านทรัพยากรพรรณพืชได้ทัว่ทุกภาคของประเทศ โดยมีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สริิกิติเ์ป็นต้นแบบและเป็นสวนพฤกษศาสตร์ท่ีมีองค์ประกอบครบตามมาตรฐานองค์ประกอบ ดงันี ้
 สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ อําเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ประจําภาคเหนือของประเทศไทย 
 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ ตัง้อยู่ท่ี อําเภอชาติ
ตระการ จงัหวดัพิษณโุลก เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ของภาคเหนือตอนลา่งของประเทศ 
 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตัง้อยู่ท่ี อําเภอแกลง จงัหวดัระยอง เป็นสวนพฤกษศาสตร์
ประจําภาคตะวนัออกของประเทศ 
 สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น ตัง้อยู่ท่ี อําเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ประจําภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศ 
 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ตัง้อยู่ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ประจําภาคเหนือตอนลา่งรวมถึงภาคกลางของประเทศ 
 สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา ตัง้อยู่ท่ี อําเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ประจําภาคใต้ของประเทศ 
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โครงสร้างของหน่วยงาน 
 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ สาขาเกษตรและทรัพยากร
ธรณี สงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ปัจจบุนัองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีสวน
พฤกษศาสตร์ในสงักดัจํานวน 6 แห่งคือ 
 1) สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์ตัง้อยูท่ี่ อําเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่
 2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ ตัง้อยู่ท่ี อําเภอชาติ
ตระการ จงัหวดัพิษณโุลก 
 3) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตัง้อยูท่ี่ อําเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
 4) สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น ตัง้อยูท่ี่ อําเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 
 5) สวนพฤกษศาสตร์พระแมย่า่ สโุขทยั ตัง้อยูท่ี่ อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 
 6) สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พงังา ตัง้อยูท่ี่ อําเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 
 
การแบ่งส่วนงานและภาระหน้าที่ 
 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีผู้ อํานวยการ เป็นผู้บริหารกิจการภายใต้การกํากับดแูล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมอบนโยบายจาก
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  โดยมีรองผู้ อํานวยการทําหน้าท่ีช่วยบริหารงานตามท่ี
ผู้ อํานวยการมอบหมาย การบริหารงานได้แบง่ตามภารกิจออกเป็น 5 สํานกั  ดงัตอ่ไปนี ้

 สาํนักวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 4 สว่น คือ  
 (1) สว่นวิจยั  
 (2) สว่นหอพรรณไม้ 
 (3) สว่นวิชาการ 
 (4) สว่นพิพิธภณัฑ์ธรรมชาต ิ
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1)  รับผิดชอบงานวิจยัทางพฤกษศาสตร์ และงานวิจยัสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 2) รับผิดชอบบริหารและจดัการห้องปฏิบตัิการของสํานกั ให้สามารถรองรับการดําเนิน
การศกึษา วิจยั ของนกัพฤกษศาสตร์ขององค์การ และนกัพฤกษศาสตร์ท่ีมาดําเนินการศกึษาวิจยัร่วม 
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 3) รับผิดชอบดแูลหอพรรณไม้ 
 4) รับผิดชอบการจดัทํา และการเก็บรักษาตวัอยา่งพรรณไม้แห้ง ตวัอยา่งดอง 
 5) ตรวจสอบรายช่ือทางวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ท่ีจดัเก็บ 
 6) จดัทําทะเบียนพรรณไม้  
 7) รับผิดชอบการให้ยืม แลกเปลี่ยนตวัอย่างพรรณไม้กับหอพรรณไม้อ่ืนๆ ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ โดยถือปฏิบตัติามระเบียบท่ีองค์การกําหนด 
 8)  รับผิดชอบในงานฐานข้อมลูพืช 
 9)  ให้ข้อมลูวิชาการให้กบัหน่วยงานทัง้ภายในภายนอก รวมทัง้ การจดัทําหนงัสือ
พรรณไม้เพ่ือการศกึษาค้นคว้า เพ่ือเป็นข้อมลูทางวิชาการ และเพ่ือจําหน่าย 
 10) รับผิดชอบงานห้องสมดุทางพฤกษศาสตร์ โดยทําหน้าท่ีเป็นศนูย์ข้อมลูทางด้าน
สิ่งพิมพ์ทางพฤกษศาสตร์ รวบรวมเอกสาร/วารสาร สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและข้อมูลทางด้าน
พฤกษศาสตร์ และอ่ืนๆ จดัระบบห้องสมดุขององค์การให้มีความทนัสมยัตามระบบสากล 
 11) รับผิดชอบในการจดัหาวสัดพุิพิธภณัฑ์ เพ่ือใช้จดัการแสดงให้ความรู้ทางวิชาการ 
เก่ียวกบัธรรมชาตแิละวิวฒันาการ ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 12) ดแูลรักษาวสัดพุิพิธภณัฑ์ โดยการจดัสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้สมบรูณ์คงรูป ไมใ่ห้เกิดการชํารุด เส่ือมสภาพ 
 13) รับผิดชอบการให้ยืม แลกเปล่ียนวสัดพุิพิธภณัฑ์ กบัสถาบนัอ่ืนๆ ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ โดยปฏิบตัติามระเบียบท่ีองค์การกําหนด  
 สาํนักพัฒนาและปลูกบาํรุง ประกอบด้วย 4 สว่น คือ 
 1) สว่นอนรัุกษ์พนัธุ์พืช  
 2) สว่นจดัแสดงแหลง่เรียนรู้ 
 3) สว่นบริหารจดัการพืน้ท่ี 
 4) สว่นการผลติ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1) รวบรวมพรรณไม้ท่ีสําคญัของประเทศเข้ามาปลกูเช่นไม้ประจําถ่ิน ไม้หายาก และไม้
ใกล้สญูพนัธุ์ เพ่ืออนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ 
 2) ลงทะเบียนข้อมลูพนัธุ์พืชท่ีนําเข้ามาปลกูในสวน 
 3) ออกแบบภมูิทศัน์ วางผงัการจดัพืน้ท่ีให้เหมาะสมกบัการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ 
 4) จดัสวนเพ่ือให้เป็นแหลง่การเรียนรู้ สนัทนาการ และพกัผอ่นหยอ่นใจ ในพืน้ท่ีตา่งๆ 
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 5) จดัองค์ประกอบ สิง่ปลกูสร้าง สําหรับอํานวยความสะดวกสําหรับประชาชน  
 6) ดแูลให้พืชสามารถดํารงอยู่ได้ในสภาพธรรมชาติ มีช่ือชนิดถกูต้องตามหลกัทาง
วิทยาศาสตร์  
 7) รักษาระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเป็นพืน้ท่ี
ศกึษาทางวิชาการการสนัทนาการ และการพกัผอ่นหยอ่นใจในสภาพธรรมชาต ิ
 8) รับผิดชอบงานด้านการขยายพนัธุ์พืชตามวตัถปุระสงค์ขององค์การ เช่น พืชประจํา
ถ่ิน พืชหายาก พืชใกล้สญูพนัธุ์ พืชท่ีใช้ประดบัตกแตง่สวนให้สวยงาม 
 สาํนักบริหาร ประกอบด้วย 4 สว่น คือ 
 (1) สว่นนโยบายและแผน  
 (2) สว่นบริหารการเงินการคลงั  
 (3) สว่นบริหารทัว่ไป  
 (4) สว่นบริหารจดัการองค์กร  
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1) จดัทําแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบตัิการ แผนงบประมาณ งบลงทนุและแผนการใช้เงิน
รายได้ขององค์การ ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์การ และจดัทํารายงานประจําปี  
 2) รายงานผลการดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงต่อกระทรวงการคลังและ
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 3) รับผิดชอบในการจดัการด้านการเงิน รับและจ่ายเงินทกุประเภท การเก็บรักษาเงิน 
เอกสารและสญัญาทางการเงิน และการตรวจสอบเอกสารก่อนจ่ายเงิน 
 4) รับผิดชอบ ระบบบญัชี จดัเก็บรักษาบญัชี จดัทําบญัชีทรัพย์สนิและหนีส้นิ 
 5) รับผิดชอบงานด้านการพสัด ุการจดัหา เก็บรักษา ควบคมุและจําหน่าย 
 6) รับผิดชอบในงานด้านเอกสาร รับ-สง่ ลงทะเบียน จดัเก็บ แจ้งเวียน เอกสารหนงัสือ
ตา่งๆ และโต้ตอบงานเอกสารหนงัสือทัง้ภายใน ทัง้และภายนอกองค์การ 
 7) รับผิดชอบงานด้านการบริหารบุคคล ทะเบียนประวตัิ แรงงานสมัพนัธ์ และ
สวสัดกิาร 
 8) รับผิดชอบงานบริการอนัเป็นสว่นกลางขององค์การ ดแูล บํารุงรักษาและให้บริการ
ในเร่ืองของอาคารสถานท่ี รวมทัง้ระบบอันเป็นส่วนประกอบของอาคาร และงานเก่ียวกับ
ยานพาหนะขององค์การ 
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 10) รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของ
องค์การ  
 11) รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ 
 สาํนักพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย 4 สว่นงานคือ 
 (1) สว่นบริหารการลงทนุ 
 (2) สว่นการผลติและพฒันาผลติภณัฑ์  
 (3) สว่นธุรกิจ  
 (4) สว่นเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) ศกึษาและวิเคราะห์การลงทนุ และการดําเนินธุรกิจขององค์การเพ่ือแสวงหารายได้ 
(2) ประสานการผลติ และพฒันาผลติภณัฑ์ อนัเป็นสนิค้าขององค์การ 
(3) วางแผนและจดัทําแผนการตลาด ช่องทางการจดัจําหน่าย สินค้าและบริการของ

องค์การ 
(4) ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา และการสร้างเครือขา่ยทางธุรกิจ 
(5) บริหารการขายและการจดัเก็บรายได้ขององค์กร 
(6) ดําเนินงานด้านการประชาสมัพนัธ์องค์การให้เป็นท่ีรู้จกั การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  จัดทําและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หนังสือ แผ่นพับ และส่ือ
ประชาสมัพนัธ์  

(7) รับผิดชอบในการต้อนรับ อํานวยความสะดวกให้แก่คณะท่ีเข้าเย่ียมชม นกัเรียน 
นกัศกึษา นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีเข้ามาเย่ียมชมองค์การฯ 

 สาํนักตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วย 1 สว่น คือ  
 (1) สว่นตรวจสอบการบริหาร การเงิน การคลงั และการดําเนินงาน 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูและตวัเลขต่างๆด้วยเทคนิค หรือ
วิธีการตรวจสอบเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสมโดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความสําคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบและระยะเวลา 
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 2. ตรวจสอบการปฏิบตัิงานเก่ียวกบั การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและการ
บญัชี การบริหารพสัดแุละทรัพย์สิน การบริหารงานและการปฏิบตัิงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่ มตคิณะรัฐมนตรีและนโยบาย 

 3. ตรวจสอบการดแูลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทกุประเภทว่าเป็นไปโดยมี
ประสทิธิผล ประสทิธิภาพ และประหยดั 

 4. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามท่ีได้ทําการตรวจสอบ ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องมี
ประสทิธิผล ประสทิธิภาพ และประหยดัเพียงใด 

 5. เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบตัิงานซึง่ได้ตรวจสอบ 
เป็นไปอยา่งถกูต้องมีประสทิธิผล ประสทิธิภาพและประหยดัยิ่งขึน้ 

 6. ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ด้านระเบียบปฏิบตัิในการ
ควบคมุภายใน  
 7. ตรวจสอบการจดัเก็บรายได้ รายจ่ายและสทิธิประโยชน์ท่ีองค์การพงึได้รับ 

 8. เสนอแนะวิธีการป้องกนัการร่ัวไหล หรือการทจุริตเก่ียวกบัการเงินและทรัพย์สินตา่งๆ
ขององค์การ 
 9. ประสานงานกบัสํานกังานตรวจเงินแผน่ดนิ 

 10. ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบภายใน นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบ
ประจําปีท่ีวางไว้ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ อํานวยการฯ 
 11. จดัทํารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอผู้ อํานวยการ 
 12. ตดิตามผลการตรวจสอบ และการปฏิบตัติามข้อเสนอแนะ 
 13. ปฏิบตังิานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บงัคบับญัชามอบหมาย 
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การดาํเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

1. สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์  
เป็นสวนพฤกษศาสตร์ต้นแบบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีพืน้ท่ีดําเนินการ

ประมาณ 6,500 ไร่ ตัง้อยู่ท่ีบริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติดอยสเุทพ-ปยุ อําเภอแม่ริม จังหวดั
เชียงใหม่  เป็นสวนพฤกษศาสตร์ท่ีมีองค์ประกอบครบตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือตอบสนอง
วตัถปุระสงค์การก่อตัง้ ประกอบด้วย 
 พืน้ที่สาํหรับสันทนาการ 

1. พืน้ท่ีจัดแสดงเพ่ือความสวยงาม ได้แก่ สวนพรรณไม้สีขาว สวนหิน สวน 77 
พรรษา และลานกิจกรรม คือ บริเวณจุดชมวิวลานนนทรีและผาตะเคียน ให้เห็นทิวทศัน์ของ
ธรรมชาติโดยรอบ สามารถจดักิจกรรมภายนอกอาคาร จดันิทรรศการกลางแจ้ง และการแสดงไม้
ประดบั เป็นต้น  

2. พืน้ท่ีบริการ – สวนพฤกษศาสตร์มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  ตัง้แต่ ถนน
ทางเข้า ทางรถยนต์ ทางเดินเท้า ร้านขายอาหาร/เคร่ืองด่ืม ระบบกําจดัขยะ ระบบบําบดันํา้เสีย 
ลานจอดรถ และระบบรักษาความปลอดภยั ป้ายชีท้าง  
 พืน้ที่สาํหรับการให้ความรู้ 

1. พืน้ท่ีจัดแสดงพรรณไม้ตามกลุ่มพืช –โดยจัดปลูกพืชเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ ตาม
หลกัอนุกรมวิธานพืช ได้แก่ วงศ์ไทร (Moraceae) วงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) กลุ่มพืชเมล็ด
เปลือย (Naked-seed)เช่น สน (Pinaceae) ปรง (Cycadaceae) และพญาไม้ (Podocarpaceae) 
วงศ์ยางนา (Dipterocarpaceae)  วงศ์จําปา (Magnoliaceae) ปลูกเป็นกลุ่มตามลักษณะการ
เจริญเตบิโต  ได้แก่ วลัยชาต ิปลกูพืชผสมผสานตามลกัษณะพืน้ท่ีอาศยั ได้แก่ สวนหิน และพืชนํา้ 
ปลกูตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ สวนพืชสมนุไพร มีการรวบรวมพืชหายากและพืชท่ีถูก
คกุคามต่างๆ สําหรับการอนุรักษ์นอกถ่ิน ส่วนหนึ่งจะนํามาจดัแสดงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
และกระตุ้นจิตสํานึกในการอนรัุกษ์ทรัพยากรพืช รวมถึงการจดัระบบการจดัการพืน้ท่ี และป้ายส่ือ
ความหมาย  

2. พืน้ท่ีจัดนิทรรศการ/ประชุม/อบรม – ประกอบด้วยศูนย์สารนิเทศ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์แมลง มีการจัดนิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน รวมทัง้
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา สําหรับนักวิชาการและสําหรับ
ประชาชนทั่วไป ท่ีสามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ต่อไป มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัด
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กิจกรรมและการอบรม เช่น เคร่ืองฉายภาพ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง เป็นต้น รวมถึงพืน้ท่ี
สําหรับรับประทานอาหาร พืน้ท่ีพกัผอ่นนอกห้องประชมุ และห้องสขุา 

3. ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูล และศูนย์สารนิเทศ – เป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบัพรรณไม้แก่ประชาชน รวมถึงการสืบค้นบนอินเตอร์เน็ตด้วย ศนูย์สารนิเทศ เป็นด่านแรก
สําหรับการติดต่อกับสวนพฤกษศาสตร์ เป็นศนูย์รวบรวมข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกับสวนพฤกษศาสตร์ 
เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้ เข้าเย่ียมชมทราบในเบือ้งต้น และสามารถตดัสินใจวางแผนการชมสวนฯหรือทํา
กิจกรรมอ่ืนๆ ได้  
 พืน้ที่สาํหรับการศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้ 

1. หอพรรณไม้/พิพิธภัณฑ์แมลง - เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (Herbarium 
Specimen)  และตวัอย่างแมลงสําหรับการศกึษาด้านอนกุรมวิธานโดยเปิดโอกาสให้นกัวิชาการ
ทัง้ในและนอกประเทศ  ได้มีโอกาสมาใช้ประโยชน์  มีเคร่ืองมือท่ีจําเป็นสําหรับการศึกษาไว้ด้วย 
ได้แก่ กล้องถ่ายรูป กล้องจลุทรรศน์ และเคร่ืองช่วยวาดรูป เป็นต้น 

2. ห้องปฏิบตัิการ - มีห้องปฏิบตัิการทางพนัธุศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา พฤกษเคมี 
การปรับปรุงพันธุ์ พืช เทคโนโลยีชีวภาพ และกีฏวิทยา มีอาคารท่ีพักรับรองสําหรับนักวิจัยท่ี
ต้องการศกึษาวิจยัในสวนพฤกษศาสตร์ และผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมาให้คําปรึกษาในด้านตา่งๆ  

3. พืน้ท่ีป่าธรรมชาติ - มีการสํารวจพรรณไม้และทําแผนท่ีต้นไม้ในแปลงศกึษาถาวร มี
การจดัระบบการเก็บข้อมลูเพ่ือใช้วางแผน สามารถใช้ เป็นห้องปฏิบตักิารธรรมชาต ิ 
 พืน้ที่สาํหรับบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ 

1. สํานกังานสวนพฤกษศาสตร์ – เป็นสถานท่ีเพ่ือการดําเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ 
2. เรือนเพาะชํา – รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ และขยายพนัธุ์เพ่ือใช้ในการประดบั ตกแต่ง 

ปลูกเพิ่มเติม ทดแทน ในพืน้ท่ีต่างๆ รวมถึงการรวบรวมพนัธุ์ เพ่ือการอนุรักษ์นอกถ่ินอาศยั เป็น
สถานท่ีทดลองเพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการขยายพนัธุ์และการอนุบาลพืช โดยเฉพาะพืชหา
ยากและพืชท่ีถกูคกุคามตา่งๆ นอกจากนี ้เรือนเพาะชํายงัเป็นสว่นสําคญัในการเก็บรักษาต้นพนัธุ์
และปลกูพืชเพ่ือใช้ในการศกึษาวิจยัทางพฤกษศาสตร์ สาขาตา่งๆ การมีระบบฐานข้อมลูพรรณไม้
ในสวนพฤกษศาสตร์ จะทําให้ทราบจํานวนชนิดและจํานวนต้นไม้ทัง้หมด เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร พืน้ท่ี และงบประมาณ เพ่ือการบํารุงรักษา ดูแล 
ขยายพนัธุ์ และปรับปรุงพืน้ท่ีเพ่ือให้มีความสวยงามอยูต่ลอดเวลา 
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2. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ในพระราชดําริ ตัง้อยู่ท่ี อําเภอชาติตระการ 
จงัหวดัพิษณโุลก  

 มีพืน้ท่ีดําเนินการทัง้สิน้ประมาณ 1,380  ไร่ สภาพพืน้ท่ีเป็นแนวสนัเขาวางแนวจากทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้ ยาวไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ลกัษณะของพืน้ท่ีเป็นภเูขาสลบัซบัซ้อนและ
หบุเขาลอนลาด  ท่ีลาดสนัเขาและท่ีลาดเชิงเขา แนวสนัเขาของพืน้ท่ีสํารวจเป็นสว่นหนึง่ของภสูอย
ดาว 2,102 เมตร ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีลุม่นํา้ชัน้ 1 A ซึง่สภาพพืน้ท่ีโดยรวมเป็นป่าเส่ือมโทรมและไร่ร้าง 
พืน้ท่ีโดยส่วนใหญ่มีความสงูจากระดบันํา้ทะเลในช่วงระหว่าง 750 – 1,280 เมตร เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ของภาคเหนือตอนลา่ง  
 จากสภาพพืน้ท่ี ท่ีเป็นภูเขาสงู มีอากาศเย็นเกือบตลอดปี อยู่ใกล้กับภูสอยดาว ซึ่งมี
ความสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย และอยู่ใกล้แนวเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีเป้าหมายในการพฒันาเพ่ือให้เป็นศนูย์รวมพรรณพืชเขตพืน้ท่ีสงู
ของภูมิภาคอินโดจีน และรวบรวมพืชวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) วงศ์จําปี (Magnoliaceae) 
วงศ์กหุลาบพนัปี (Ericaceae) วงศ์ชา (Theaceae) และกลุม่พืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperm) ให้
มีความโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์  

3. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตัง้อยูท่ี่ อําเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
 มีพืน้ท่ีดําเนินการทัง้สิน้   830 ไร่ สภาพพืน้ท่ีเป็นบงึนํา้ธรรมชาติ นํา้มีสภาพเป็นกรด

เล็กน้อย มีอากาศร้อนชืน้ ฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีเป้าหมายในการพฒันาเพ่ือให้เป็นศูนย์รวม
พรรณไม้พืน้ท่ีชุ่มนํา้ และสังคมพืชป่าชายหาด ของภาคตะวันออก และรวบรวมพืชวงศ์บัว 
(Nelumboaceae และ Nympheaceae) วงศ์หมาก (Arecaceae) วงศ์เสม็ด (Myrtaceae) วงศ์
ยางนา (Dipterocarpaceae) และวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) ให้มีความโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

4. สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ตัง้อยูท่ี่ อําเภอพล จงัหวดัขอนแก่น  

 มีพืน้ท่ีดําเนินการทัง้สิน้  1,530 ไร่ สภาพพืน้ท่ีเป็นบึงนํา้ธรรมชาติ นํา้มีความเค็ม
เลก็น้อย เนือ้ดินมีทรายมาก อากาศร้อน มีฤดแูล้งชดัเจนและระยะเวลานาน จึงมีเป้าหมายในการ
พัฒนาเพ่ือให้เป็นศูนย์รวมพรรณไม้ป่าบุ่ง-ป่าทาม และพืชทนแล้ง และรวบรวมพืชวงศ์ถั่ว 
(Leguminosae) และวงศ์ตีนเป็ด (Apocynaceae) ให้มีความโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

5. สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า ตัง้อยูท่ี่ อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั  

 มีพืน้ท่ีดําเนินการทัง้สิน้ 340 ไร่ สภาพพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีริมบงึนํา้ ระดบันํา้ในดินคอ่นข้าง
สูง และอยู่ไม่ไกลจากตวัเมือง มีเป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในเมือง 
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รวบรวมและจดัปลกูพืชพืน้เมือง พืชในทางประวตัิศาสตร์ และพืชท่ีมีการใช้ประโยชน์ต่างๆ และ
รวบรวมพืชวงศ์แคหางคา่ง (Bignoniaceae) ให้มีความโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 
 6. สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ ตัง้อยูท่ี่ อําเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา  

มีพืน้ท่ีดําเนินการทัง้สิน้ 4,417 ไร่ สภาพพืน้ท่ีเป็นเกาะใกล้แผ่นดิน มีความชืน้สงู จึงมี
เป้าหมายในการพฒันาเพ่ือให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นศนูย์รวมพรรณไม้ 5 
สงัคมพืช ได้แก่ ป่าดบิชืน้ ป่าชายหาด ป่าพรุ ป่าชายเลน และสงัคมพืชหญ้าทะเล ของภาคใต้ และ
รวบรวมพืชวงศ์หมาก (Arecaceae) วงศ์ยางนา (Dipterocarpaceae) และวงศ์กล้วยไม้ 
(Orchidaceae) ของเขตพรรณพืชมาเลเซีย ให้มีความโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 
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แผนที่แสดงที่ตัง้ของสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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บทที่ 3  
วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  

ในการดาํเนินงานขององค์การ 
 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร  (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ได้รับพระราชทานพระนามให้เป็นช่ือสวนฯ 
2. เป็นองค์กรเฉพาะด้าน 
3. มีสภาพพืน้ท่ีเหมาะสม  
4. มีทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์  
จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. นโยบาย / แผนการดําเนินงานไมช่ดัเจน  
2. ขาดความคลอ่งตวัในกฎระเบียบ  
3. โครงสร้างบคุลากรไมเ่หมาะสม ตําแหน่งไมต่รงความรู้  
4. ระบบบริหารงานไมมี่ประสทิธิภาพ 
โอกาส (Opportunities)  
1. อยูใ่นศนูย์กลางการท่องเท่ียว  
2. รัฐบาลให้การสนบัสนนุงบประมาณ 
3. กระแสความนิยมการเข้าหาธรรมชาตแิละท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์  
4. อยูใ่นภมูิภาคท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ  
อุปสรรค (Threats)  
1. การเปล่ียนแปลงทางการเมืองสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงาน 
2. มีแหลง่ท่องเท่ียวและสถานศกึษาทางธรรมชาตท่ีิมีลกัษณะใกล้เคียงกนัเพิ่มมากขึน้ 
3. ประชาชนสว่นใหญ่ยงัไมรู้่จกัองค์การ  
4. การดําเนินงานซํา้ซ้อนกบัหน่วยงานอ่ืน  

 
 
 



BGO MASTER PLAN 
(แผนแม่บทองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์) หนา้ 33 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อสรุป 
1. ได้รับพระราชทานพระนาม
ให้เป็นช่ือสวนฯ 
2. เป็นองค์กรเฉพาะด้าน 
3. มีสภาพพืน้ท่ีเหมาะสม 
4 .  มีท รัพยากรธรรมชาติ ท่ี
สมบรูณ์ 

1.นโยบาย/แผนการ
ดําเนินงานไมช่ดัเจน 
2.ขาดความคลอ่งตวัใน
กฎระเบียบ  
3.โครงสร้างบคุลากรไม่
เหมาะสม ตําแหน่งไมต่รง
ความรู้ 
4.ระบบบริหารงานขาด
ประสทิธิภาพ 

จดุแข็ง 
มีสว่นสนบัสนนุการดําเนินงานและ
การพฒันาขององค์กรได้เป็นอยา่งดี 
จดุออ่น 
เป็นสว่นท่ีชลอการพฒันาองค์กร  
ข้อพิจารณา 
1. ปรับปรุงระบบงาน 
2. พฒันาทรัพยากรบคุคล 
3. ปรับปรุงกฏหมายกฎระเบียบ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน  
4. วางแผนการดําเนินงานท่ีชดัเจน 

โอกาส อุปสรรค ข้อสรุป 
1 .  อ ยู่ ใ น ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
ท่องเท่ียว  
2 .  รัฐบาลให้การสนับสนุน
งบประมาณ 
3. กระแสความนิยมการเข้า
หาธรรมชาตแิละท่องเท่ียวเชิง
อนรัุกษ์  
4 .  อยู่ ในภูมิภาค ท่ี มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

1 .การเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน 
2 . มีแหล่งท่องเ ท่ียวและ
สถานศกึษาทางธรรมชาตท่ีิ
มีลกัษณะใกล้เคียงกันเพิ่ม
มากขึน้ 
3.ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่
รู้จกัองค์การ  
4.การดําเนินงานซํา้ซ้อนกบั
หน่วยงานอ่ืน 

โอกาส 
มีส่วนสนบัสนนุการดําเนินงานและ
การพฒันาด้านธุรกิจขององค์กรได้
เป็นอยา่งดี 
อปุสรรค 
มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานด้าน
ธุรกิจขององค์กร 
ข้อพิจารณา 
1. จดัทําแผนแม่บทการดําเนินงาน
ขององค์กรท่ีชัดเจนเพ่ือให้มีกรอบ
และทิศทางการดําเนินงาน 
2 .  พัฒนา  ป รับป รุงสวนฯใ ห้ มี
จุดเด่นมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
และนนัทนาการ ท่ีดีกวา่คูแ่ขง่ 
3 .  พัฒนาปรับปรุง รูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์  
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กาํหนดเป้าหมาย  
 

จากการศึกษาบทบาทอํานาจหน้าท่ีขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  รวมทัง้
องค์ประกอบหลกัและบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล  ประเมินความสําเร็จในการ
ดําเนินงานขององค์กรท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค ในการดําเนินงาน
ขององค์การ และพิจารณาถึงกรอบแนวทางในการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผน่ดนิ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิและแผนบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  แล้ว จึงได้เป็นแผนแม่บทขององค์การ เป็นแผนระยะยาว (Future Plan) พ.ศ.2554-
2564 รวมระยะเวลา 11 ปี โดยแบ่งเป็นการดําเนินงานเป็น 3 ช่วงระยะเวลา โดยระยะท่ี 1 
กําหนดให้สิน้สดุในปี พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ระยะเวลาสอดคล้องกบัแผนชาติ  ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2555-
2559 มีเป้าหมายเป็นองค์กรสวนพฤกษศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุของประเทศไทย สว่นระยะท่ี 3 พ.ศ. 2560-
2564 กําหนดเป้าหมายเป็นองค์กรสวนพฤกษศาสตร์ชัน้นําของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตาม
วิสยัทศัน์ท่ีได้ตัง้ไว้  
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บทที่ 4  
กรอบแนวทางในการพฒันาที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดนิ  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิและ 
แผนบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 
แผนบริหารราชการแผ่นดนิ 2552 – 2554 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ท่ีดนิ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
5.2 คุ้มครองและฟืน้ฟูพืน้ท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความสําคญัเชิงระบบนิเวศน์ เพ่ือการอนรัุกษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าประสงค์  อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  
ตวัชีวั้ด  ฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพท่ี

สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจ  
กลยุทธ์  สร้างความมัน่คง พฒันาและสง่เสริมการใช้ประโยชน์ของนิเวศน์

พืน้ท่ีท่ีตอบสนองตอ่การพฒันาท่ียัง่ยืนและสอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้พฒันา
ระบบภมูิสารสนเทศข้อมลูกลางและดชันีตวัชีว้ดั  
 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 
 

ยุทธศาสตร์  การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้าง
ความมัน่คงของฐานทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

3.1 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดลุของระบบนิเวศ 

(1) พฒันาระบบฐานข้อมลูและสร้างองค์ความรู้ 
(2) พฒันาระบบการจดัการร่วมเพ่ืออนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาต ิ
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แผนปฏบิตัริาชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ.2552 – 2554 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  สร้างความมั่นคงของระบบนิเวศ เพ่ือตอบสนองการ

พฒันายัง่ยืน 
เป้าประสงค์   ความหลากหลายทางชีวภาพมีความยัง่ยืน  
ตวัชีวั้ด    จํานวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ

ทรัพยากรชีวภาพท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้  
กลยุทธ์ 
1. สร้างความมั่นคงของระบบนิเวศพืน้ท่ีท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและ

สอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พฒันาและสง่เสริมการใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุอยา่งยัง่ยืนและเป็นธรรม 
3.  พฒันาระบบภมูิสารสนเทศข้อมลูกลางและมีดชันีชีว้ดัสถานภาพทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเชิงพืน้ท่ี  
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ความเช่ือมโยง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 

แผนบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2552-2554 
แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2552-2554 

และแผนแม่บท ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2554 – 2564 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ 
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 

2550-2554 

แผนบริหารราชการ
แผ่นดนิ พ.ศ. 2552-

2554 

แผนปฏิบัตริาชการ
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ.2552-2554 

แผนแม่บทองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ 
พ.ศ.2554-2564 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
นโยบาย 
การพฒันาบนฐาน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการสร้าง
ความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม 
3.1 การรักษาฐาน
ทรัพยากรและความ
สมดลุของระบบนิเวศ 
(1) พฒันาระบบ
ฐานข้อมลูและสร้าง
องค์ความรู้ 
(2) พฒันาระบบการ
จดัการร่วมเพ่ือ
อนรัุกษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

นโยบายท่ี 5 
ท่ีดนิ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
5.2 คุ้มครองและฟืน้ฟู
พืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ีมี
ความสําคญัตอ่ระบบ
นิเวศ เพ่ือการอนรัุกษ์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

สร้างความมั่นคงของ
ร ะ บ บ นิ เ ว ศ เ พ่ื อ
ตอบสนองการพัฒนา
อยา่งยัง่ยืน 
 

1. สร้างสวน
พฤกษศาสตร์ให้ได้
มาตรฐานสากล 
2. สร้างและรวบรวมองค์
ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  เพ่ือการ
อนรัุกษ์ และการใช้
ประโยชน์อยา่งยัง่ยืน   
3. สง่เสริมการเรียนรู้ 
เผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์และความ
หลากหลายทางชีวภาพสู่
ประชาชน     
4. พฒันาสมรรถนะด้าน
บริหารจดัการและธุรกิจ
ขององค์กร   
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แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ 
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 

2550-2554 

แผนบริหารราชการ
แผ่นดนิ พ.ศ. 2552-

2554 

แผนปฏิบัตริาชการ
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ.2552-2554 

แผนแม่บทองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ 
พ.ศ.2554-2564 

เป้าประสงค์ 
 อนรัุกษ์และ

พฒันาการใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ  
 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพมีความยัง่ยืน  
 

1.เป็นสวนพฤกษศาสตร์
ท่ีมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับ
ในภมูิภาคเอเชีย  
ตะวนัออกเฉียงใต้ 
2. เป็นศนูย์กลางองค์
ความรู้ทางพฤกษศาสตร์
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดบั
เอเชียตะวนัออกฉียงใต้ 
3. เป็นศนูย์กลางการ
เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ 
4. เป็นองค์กรชัน้นําของ
รัฐวิสาหกิจในกลุม่
เดียวกนั 
5.  องค์การมีผลกําไร
เพียงพอตอ่การ
ดําเนินงานด้านธุรกิจโดย
ไมต้่องพึง่พาต้นทนุจาก
รัฐ 
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บทที่ 5 
แผนแม่บทองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 
 

วสัิยทศัน์ (Vision) 
 

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชัน้นําของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
The Outstanding Botanical Garden in Southeast Asia 

 
พนัธกจิ (Mission) 

 
 1) สร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 2) เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมลูคา่เพิ่ม  
 

 เป้าประสงค์ (Goal) 
 
 องค์การกําหนดเป้าประสงค์แห่งความสําเร็จ คือการบรรลุวิสยัทศัน์ ในปี พ.ศ.2564 
โดยแบง่ช่วงเวลาของแผน ออกเป็น 3 ระยะ คือ  
 
 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2554 เตรียมการพฒันาสู่มาตรฐานสากล (กําหนดเวลาแล้วเสร็จให้
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 และเร่ิมต้นดําเนินการพร้อมแผน 
11) 
 ระยะที่ 2 พ.ศ.2555 – 2559 พฒันาสวนพฤกษศาสตร์ขององค์การ ให้ได้
มาตรฐานสากลอนัดบัหนึง่ของประเทศ 
 ระยะที่ 3  พ.ศ.2560 - 2564 พฒันาสวนพฤกษศาสตร์ขององค์การให้เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ชัน้นําของ SE-Asia 
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ค่านิยม อุทศิ และ อนุรักษ์  
 Devote and Preserve  

 
Devote  =  อุทศิ เสียสละ เพือ่ภารกจิขององค์กร 

 
 D= Develop   มุ่งมัน่พฒันาหนา้ท่ีการงาน  
 E= Encourage   ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ  
 V= Value   มีความภาคภูมิใจในองคก์ร  
 O= Organization   ทาํงานเพ่ือองคก์ร  
 T= Team    ทาํงานเป็นทีม  
 E= Expertise   มีความรู้ความชาํนาญงานในหนา้ท่ี  
 

Preserve  =  ปกป้อง รักษา รัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยัง่ยนื  

 
 P= Participation   ทุกคนมีส่วนร่วม 
 R= Research    ศึกษาวิจยัทางพฤกษศาสตร์  
 E= Environment   รักษาส่ิงแวดลอ้ม  
 S= Social Responsibility  รับผดิชอบต่อสงัคม  
 E= Ethics   มีจริยธรรมในการปฏิบติังาน 
 R= Relationship   มีความผกูพนัและสามคัคี  
 V= Very important  ใหค้วามสาํคญัต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
 E= Education   ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน  
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VISION ROAD MAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนแม่บทฉบับนี ้ได้กาํหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
ในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ ได้กาํหนดเป้าประสงค์ไว้ตามช่วงระยะเวลา ดงัต่อไปนี ้
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1   สร้างสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล 
 
ระยะที่ 1    2554 (มี 2 เป้าประสงค์) 
เป้าประสงค์  1.    เป็นสวนพฤกษศาสตร์ทีมีองค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์ตาม 

มาตรฐานทีกํ่าหนด 
เป้าประสงค์  2.   เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีแนวทางในการพฒันาเป็นที่รู้จกัและ 

ยอมรบัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ระยะที่ 2   2555 – 2559 
เป้าประสงค์       เป็นสวนพฤกษศาสตร์ทีมีองค์ประกอบและการพฒันาสวน 

พฤกษศาสตร์เป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศ 
ระยะที่ 3   2560 – 2564 
เป้าประสงค์       เป็นสวนพฤกษศาสตร์ทีมีคณุภาพเป็นทีย่อมรบัในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวนัออกเฉียงใต ้

แผนแม่บทองค์การสวนพฤกษศาสตร์. (พ.ศ. 2554 – 2564) 

2554 2555 2559 2564 

เตรียมความพร้อมใน
การพฒันาสู่มาตรฐาน 
สากล  

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ท่ี
ไดม้าตรฐานสากลอนัดบั
หน่ึงของประเทศ 

เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ชั้นนาํ
ของ SE-Asia 

วสัิยทศัน์ : เป็นสวนพฤกษศาสตร์ช้ันนําของเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2   สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
ระยะที่ 1    2554 
เป้าประสงค์      เป็นแหล่งสร้างและรวบรวมผลงานทางวิชาการ งานวิจยัทาง 

พฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่การอนรุักษ์
และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน 

ระยะที่ 2   2555 – 2559 
เป้าประสงค์       เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์และความ 

หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
ระยะที่ 3    2560– 2564 
เป้าประสงค์       เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์และความ 

หลากหลายทางชีวภาพในระดบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3   ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพสู่ประชาชน     

 
ระยะที่ 1    2554   
เป้าประสงค์      เป็นแหล่งใหบ้ริการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ของประเทศ 
ระยะที่ 2   2555 – 2559 
เป้าประสงค์      เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดา้นพฤกษศาสตร์ของประเทศ 
ระยะที่ 3    2560– 2564 
เป้าประสงค์      เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดา้นพฤกษศาสตร์ในระดบัในอเชีย 

ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 4   พัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการและธุรกิจของ
องค์กร   

 
ระยะที่ 1    2554 (มี 2 เป้าประสงค์) 
เป้าประสงค์  1   มีการกํากบัดูแลทีดี่ และมีการบริหารจดัการองค์กรอย่างเป็น 

ระบบ 
เป้าประสงค์  2   มีผลกําไรจากการประกอบธรุกิจ 
ระยะที่ 2   2555 – 2559 (มี 2 เป้าประสงค์) 
เป้าประสงค์  1   เป็นองค์กรทีมี่ประสิทธิภาพในการดําเนินการและบริหารจดัการ 
เป้าประสงค์  2   มีกําไรจากผลการประกอบธรุกิจไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของ 

ตน้ทนุ 
ระยะที่ 3    2560– 2564 (มี 2 เป้าประสงค์) 
เป้าประสงค์  1    เป็นองค์กรชัน้นําของรฐัวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกนั 
เป้าประสงค์  2   มีผลกําไรเพียงพอต่อการดําเนินงานดา้นธรุกิจโดยไม่ตอ้งพึงพา 

ตน้ทนุจากรฐั 
 
 

แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในแต่ละช่วงระยะเวลา  ได้กําหนดตัวชีวั้ด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดาํเนินงาน/โครงการ / กิจกรรม ดงันี ้ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1 สร้างสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล  
 
ระยะที่ 1 : 2554 
 
เป้าประสงค์  1  เป็นสวนพฤกษศาสตร์ทมีีองค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์ตาม 
   มาตรฐานที่กาํหนด 
 

ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
1. สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์  

มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ใน
บทท่ี 1 ของแผนแมบ่ท 

องค์ประกอบครบถ้วน 100 % 

2. สวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค  มีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในบทท่ี 1 ของแผนแมบ่ท 

องค์ประกอบครบถ้วน 100 % 
 

กลยุทธ์การดาํเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1   จัดการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสวน

พฤกษศาสตร์ภมูิภาค ให้มีองค์ประกอบตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
แนวทางการดําเนินงาน/
โครงการ / กิจกรรม 

1.1 พฒันาองค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์ด้านการสร้างองค์
ความรู้ 

1.2 พฒันาองค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์ด้านการเป็นแหลง่ 
เรียนรู้ 
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เป้าประสงค์  2.   เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ มีแนวทางในการพัฒนาเป็นที่ รู้จักและ
ยอมรับในภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของความสําเร็จในการจดัทําแผนในการ

พฒันาพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้า
สริิกิติ ์ 

แผนพัฒนาพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แล้วเสร็จ 
100 % และนําไปสูก่ารพฒันาได้ 

2. ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทําหรือปรับปรุง
แผนพฒันาพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาค 

 

แผนพัฒนาพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์
ภมูิภาคแล้วเสร็จ 100% และนําไปสู่
การพฒันาได้ 

3. ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนา
พิพิธภณัฑ์ธรรมชาต ิ

แผนพฒันาพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติแล้ว
เสร็จ 100% 

4. ร้อยละของความสําเร็จในการจดัทําแผนประชาสมัพนัธ์
เชิงรุก เพ่ือใช้ในการดําเนินงานนําไปสูก่ารเป็นท่ีรู้จกั
และยอมรับในภมิูภาคในระยะยาว 

แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก แล้วเสร็จ 
100 %  

กลยุทธ์การดาํเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1   ศกึษาและกําหนดแนวทางในการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์

สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

1.1. ศกึษาศกัยภาพพืน้ท่ีของสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิติ์และผลผลิตกิจกรรมการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานและแนวทางในการกําหนดแผน 

1.2. กําหนดเกณฑ์มาตรฐานของกิจกรรมย่อยอัน เ ป็น
องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีสําคญัของสวนพฤกษศาสตร์ 

1.3. ศกึษาแนวทางการดําเนินงานของพิพิธภณัฑ์ธรรมชาต ิ
1.4. กําหนดคู่เทียบท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดั 

ทัง้ด้านพืน้ท่ีจดัแสดงและพิพิธภณัฑ์ธรรมชาต ิ
1.5. กําหนดแนวทางการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ ขึน้เป็นส่วนหนึ่งในแผนพฒันาแหล่งเรียนรู้
ทางด้านพฤกษศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแผนในการดําเนินงาน 
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1.6. กําหนดแนวทางการดําเนินการของพิพิธภณัฑ์ธรรมชาต ิ
ขึน้เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาแหล่งเ รียนรู้ทางด้าน
พฤกษศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแผนในการดําเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 2   ศกึษาและกําหนดแนวทางในการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์
ภมูิภาค 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

2.1 ศึกษาศกัยภาพพืน้ท่ีของแต่ละสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค 
ประกอบกับแผนแม่บทท่ีมีอยู่และผลผลิตกิจกรรมการ
ดําเนินงานท่ีผ่านมาเพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานและแนวทางใน
การปรับปรุงและพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาค 

2.2 กําหนดแนวทางการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค ขึน้
เป็นแผนพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค ของแต่ละแห่ง
เพ่ือใช้เป็นแผนในการดําเนินงาน 

2.3 กําหนดแนวทางและจดัทําแผนประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเพ่ือใช้
ในการดําเนินงานนําไปสู่การพัฒนาให้เป็นท่ียอมรับใน
ภมูิภาค 

กลยุทธ์ที่ 3   ศกึษาและกําหนดแนวทางในการประชาสมัพนัธ์องค์การสวน
พฤกษศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ในการดําเนินงานนําไปสูก่ารเป็นท่ี
ยอมรับในภมูภิาค 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

3.1 ศึกษาและประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ สภาวะ
แวดล้อมลกัษณะธุรกิจ คู่แข่งและลูกค้าเพ่ือจดัสร้างกลยุทธ์ 
ดําเนินงานด้านการประชาสมัพนัธ์องค์การให้เป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับในระดบัภมูิภาค 

3.2 กําหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ และวิธีการดําเนินการอนันําไปสู่
ความสําเร็จ 

3.3 จัดทําแผนประชาสัมพัน ธ์ เ ชิง รุกขององค์กร  เ พ่ือใ ช้
ดําเนินงาน 
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ระยะที่ 2 : 2555 – 2559 
 

เป้าประสงค์    เป็นสวนพฤกษศาสตร์ทมีีองค์ประกอบและการพัฒนาสวน 
   พฤกษศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดบัประเทศ 
 

ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของการพฒันาพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิ ริ กิติ์  ตามแผนพัฒนาแหล่งเ รียนรู้
ทางด้านพฤกษศาสตร์ 

พัฒนาพื น้ ท่ีสวนพฤกษศาสต ร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แล้วเสร็จ
100% ตามแผนการดําเนินงานในปี 

2. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนพฒันาพืน้ท่ีสวน
พฤกษศาสตร์ภมูิภาค 

พัฒนาพื น้ ท่ีสวนพฤกษศาสต ร์
ภู มิ ภ า ค แ ล้ ว เ ส ร็ จ 100% ต า ม
แผนการดําเนินงานในปี   

3. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนพฒันาพิพิธภณัฑ์
ธรรมชาต ิ

ดําเนินงานตามแผนได้แล้วเสร็จ 
100% ตามแผนการดําเนินงานในปี 

4. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนประชาสมัพนัธ์ ดําเนินงานตามแผนได้แล้วเสร็จ 
100% ตามแผนการดําเนินงานในปี 

กลยุทธ์การดาํเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1   บริหารจดัการสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติอ์ยา่ง

เป็นระบบ 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

ดําเนินงานภายใต้แผนงาน กิจกรรมและโครงการ ในแผนพฒันา
แหลง่เรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์  

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจดัการพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาคอยา่งเหมาะสม 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

ดําเนินงานภายใต้แผนงาน กิจกรรมและโครงการในแผนพฒันา
สวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาค 

กลยุทธ์ที่ 3 จดักิจกรรมหรือดําเนินงานเพ่ือประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเพ่ือผลกัดนั
ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับใน
ภมูิภาค 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

ดํา เ นินงานตามแผนงาน  กิจกรรมและโครงการในแผน
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 
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กลยุทธ์ที่ 4 ศกึษา ทบทวน ประเมินผลการดําเนินงานของทกุกิจกรรมดําเนินการ เพ่ือ
พฒันา ปรับปรุง โครงการหรือกิจกรรมตา่ง  ๆให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
ท่ีเกิดขึน้ 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

4.1 ประเมินผลการดําเนินงานในทกุกิจกรรมดําเนินการ 
4.2 ทบทวนและปรับปรุงแผนพฒันาพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์

สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์
4.3 ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์

ภมูิภาค 
4.4 ทบทวนและปรับปรุงแผนพฒันาพิพิธภณัฑ์ธรรมชาต ิ
4.5 ทบทวนและปรับปรุงแผนประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 
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ระยะที่ 3  :  2560 – 2564 
 
เป้าประสงค์      เป็นสวนพฤกษศาสตร์ทมีีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในภมิูภาคเอเชีย 
   ตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของการพฒันาพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิ ริ กิติ์  ตามแผนพัฒนาแหล่งเ รียนรู้
ทางด้านพฤกษศาสตร์  

พัฒนาพื น้ ท่ีสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  แล้วเสร็จ 
100% ของแผนในปีและ  100% 
ของแผนท่ีกําหนดเม่ือสิน้ปี 2564 

2. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนพฒันาพืน้ท่ีสวน
พฤกษศาสตร์ภมูิภาค 

พฒันาพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาค
แล้วเสร็จ 100% ของแผนท่ีกําหนด 

3. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนพฒันาพิพิธภณัฑ์    
ธรรมชาต ิ

ดําเนินงานตามแผนในแต่ละปีได้แล้ว
เสร็จ 100%  

4. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนประชาสมัพนัธ์ ดําเนินงานตามแผนได้แล้วเสร็จ 
100% ตามแผนการดําเนินงานในปี 

กลยุทธ์การดาํเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1   บริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อย่าง

เป็นระบบ 
แนวทางการดาํเนินงาน/
โครงการ / กจิกรรม 

ดําเนินงานภายใต้แผนงาน กิจกรรมและโครงการ ในแผนพฒันา
แหลง่เรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 2   บริหารจดัการพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์สาขาอยา่งเหมาะสม 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

ดําเนินงานภายใต้แผนงาน กิจกรรมและโครงการในแผนพฒันา
สวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาค 

กลยุทธ์ที่ 3 จดักิจกรรมหรือดําเนินงานเพ่ือประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเพ่ือผลกัดนั
ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับใน
ภมูิภาค 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

ดํา เ นินงานตามแผนงาน  กิจกรรมและโครงการในแผน
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 
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กลยุทธ์ที่ 4 ศกึษา ทบทวน ประเมินผลการดําเนินงานของทกุกิจกรรมดําเนินการ เพ่ือ
พฒันา ปรับปรุง โครงการหรือกิจกรรมตา่ง  ๆให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
ท่ีเกิดขึน้ 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

4.6 ประเมินผลการดําเนินงานในทกุกิจกรรมดําเนินการ 
4.7 ทบทวนและปรับปรุงแผนพฒันาพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์

สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์
4.8 ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาพืน้ท่ีสวนพฤกษศาสตร์

ภมูิภาค 
4.9 ทบทวนและปรับปรุงแผนพฒันาพิพิธภณัฑ์ธรรมชาต ิ
4.10 ทบทวนและปรับปรุงแผนประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2    สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความ  
                                หลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์  
                                อย่างยั่งยืน  
 
ระยะที่ 1  :  2554 
 
เป้าประสงค์    เป็นแหล่งสร้างและรวบรวมผลงานทางวิชาการ วิจยัทางพฤกษศาสตร์ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

 
 ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 

1. ผลงานทางวิชาการ วิจัยท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 
สามารถเผยแพร่สูส่าธารณชน 

ผลงานสามารถ เผยแพ ร่ ไ ด้ทุก
โครงการ 

2. จํานวนผลงานวิชาการ วิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ลงใน
ส่ือสิง่พิมพ์ 

ไมน้่อยกวา่ 10 เร่ือง / ปี 

3. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนงานวิจัย และ 
แผนการรวบรวมองค์ความรู้   

4. ร้อยละของความสําเร็จในการจดัทําแผนพฒันาหอ
พรรณไม้ 

บรรลตุามเป้าหมาย 100 % ในแต่
ละปี 
แผนพฒันาหอพรรณไม้แล้วเสร็จ 
100% 

5. จํานวนข้อมูลในฐานข้อมูลท่ีช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้เกิดความยัง่ยืน 

เพิ่มข้อมลูได้ 100% ของตวัอย่างท่ี
เพิ่มขึน้ในแตล่ะปี 

6. ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีถูกคุกคาม ไม้ประจําถ่ิน และไม้ใกล้
สญูพนัธ์ มีการสํารวจ รวบรวมและเพาะขยายพนัธุ์
ได้อยา่งเหมาะสม ทัง้สภาพแวดล้อมและปริมาณ 

จํานวน พนัธุ์ไม้ 30 % ของบญัชี 

กลยุทธ์การดาํเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาระบบบริหารงานวิจยัให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล 
แนวทางการดําเนินงาน/
โครงการ / กิจกรรม 

1.1 พฒันาระบบบริหารงานวิจยัให้สอดคล้องกบัระบบบริหาร
งานวิจยัแหง่ชาต ิ(NRPM) ของสภาวิจยัแหง่ชาต ิ
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1.2 กําหนดหลกัเกณฑ์ คดัเลือกโครงการวิจยัขององค์การให้
เป็นระบบ 

1.3 จดัทําแผนการศึกษา วิจยั  และรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์และการประโยชน์จากพืชอย่าง
ยัง่ยืน 

กลยุทธ์ที่ 2   ศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพตามแผนการวิจยั 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

3.4 โครงการศกึษาวิจยัพืน้ฐานเพ่ือเป็นฐานในการพฒันา 
3.5 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์พรรณไม้ท่ีกําลังถูก

คกุคาม 
3.6 โครงการศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาศกัยภาพพืช 

กลยุทธ์ที่ 3   สํารวจรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

4.1 ศกึษาแนวทางการดําเนินงานของหอพรรณไม้และกําหนด
คู่เทียบท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการวัดผลการ
ดําเนินงาน 

4.2 กําหนดแนวทางการดําเนินงานของหอพรรณไม้ขึน้เป็น
แผนพฒันาหอพรรณไม้ เพ่ือใช้เป็นแผนในการดําเนินงาน 

4.3 โครงการสํารวจรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลพรรณพืช
ตา่งๆ  

4.4 จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

4.5 สํารวจ รวบรวม ขยายพันธุ์ไม้และจัดทําฐานข้อมูลด้าน
พนัธุ์ไม้ท่ีถกูคกุคาม ไม้ประจําถ่ิน  และไม้ใกล้สญูพนัธ์ 
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ระยะที่ 2  :  2555 – 2559 
เป้าประสงค์    เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย 
 

 ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
1. ผลงานทางวิชาการ วิจยัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

สามารถเผยแพร่สูส่าธารณชน 
ผลง านสามา รถ เผยแพ ร่ ไ ด้ทุ ก
โครงการ 

2.  จํานวนผลงานวิชาการ วิจยัทางพฤกษศาสตร์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ลงในส่ือสิง่พมิพ์ท่ีเป็นท่ียอมรับทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ 

ไมน้่อยกวา่ 12 เร่ือง / ปี 

3.  ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนงานวิจยั และ 
แผนการรวบรวมองค์ความรู้   

การ ดํา เ นินงาน สํา เ ร็จตามแผน 
100% 

4. จํานวนข้อมูลในฐานข้อมูลท่ีช่วยสนับสนุนการ
พฒันาด้านการอนุรักษ์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้เกิดความยัง่ยืน 

เพิ่มข้อมลูได้ 100% ของตวัอย่างท่ี
เพิ่มขึน้ในแตล่ะปี  

5. ชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีถกูคกุคาม ไม้ประจําถ่ิน และไม้ใกล้
สญูพนัธ์ มีการสํารวจ รวบรวมและเพาะขยายพนัธุ์
ได้อยา่งเหมาะสม ทัง้สภาพแวดล้อมและปริมาณ 

มีจํานวน พนัธุ์ไม้ 45 % ของบญัชี 

กลยุทธ์การดาํเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1   ศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ

ตามแผนการวิจยั 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

1.1 โครงการศกึษาวิจยัพืน้ฐานเพ่ือเป็นฐานในการพฒันา 
1.2 โครงการศกึษาวิจยัเพ่ือการอนรัุกษ์พรรณไม้ท่ีกําลงัถกูคกุคาม 
1.3 โครงการศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาศกัยภาพพืช 

กลยุทธ์ที่ 2   สํารวจรวบรวมและจดัทําฐานข้อมลูด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

2.1 โครงการสํารวจรวบรวมและจดัทําฐานข้อมลูพรรณพืชตา่งๆ  
2.2 รวบรวมและจดัทําฐานข้อมลูงานวิจยัด้านพฤกษศาสตร์และ   
        ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2.3 สํารวจรวบรวมและจดัทําฐานข้อมลูด้านพนัธุ์ไม้ท่ีถกูคกุคาม 
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมด้านการรวบรวมองค์ความรู้  ตลอดจน
ก า ร ศึ ก ษ า  วิ จั ย กั บ ทั ้ง ภ า คป ร ะ ช า ชน  อ ง ค์ ก ร เ อ ก ชน 
สถาบนัการศกึษา หรือหน่วยงานของรัฐ  ทัง้ในและตา่งประเทศ 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านพฤกษศาสตร์กบัทุก
ภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องในด้านพฤกษศาสตร์ 

4.2 สร้างความร่วมมือด้วยการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ 
MOU  กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

4.3 โครงการศกึษาวิจยัร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
4.4 โครงการแลกเปล่ียนข้อมลูพรรณไม้ ระหวา่งประเทศ 

 
 
ระยะที่ 3 :  2560– 2564 
เป้าประสงค์    เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ในระดบัเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
 

 ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
1. ผลงานทางวิชาการ วิจยัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

สามารถเผยแพร่สูส่าธารณชน 
ผลง านสามา รถ เผยแพ ร่ ไ ด้ทุ ก
โครงการ 

2. จํานวนผลงานวิชาการ วิจยัทางพฤกษศาสตร์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ลงในส่ือสิง่พิมพ์ท่ีเป็นท่ียอมรับทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ 

ไมน้่อยกวา่ 12  เร่ือง / ปี 

3. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนงานวิจยั และ 
แผนการรวบรวมองค์ความรู้   

การดําเนินงานตามแผนบรรลุตาม
แผน 100 % 

4. มีระบบคลงัความรู้และการจดัการองค์ความรู้ด้าน
พืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 

จดัตัง้คลงัความรู้ได้ 1 ระบบและเร่ิม
ดําเนินการ 

5. ชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีถกูคกุคาม ไม้ประจําถ่ิน และไม้ใกล้
สญูพนัธ์ มีการสํารวจ รวบรวมและเพาะขยายพนัธุ์
ได้อยา่งเหมาะสม ทัง้สภาพแวดล้อมและปริมาณ 

มีจํานวน พนัธุ์ไม้ 60 % ของบญัชี 
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กลยุทธ์การดาํเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1   ศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง

ชีวภาพตามแผนการวิจยั 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

1.1 โครงการศกึษาวิจยัพืน้ฐานเพ่ือเป็นฐานในการพฒันา 
1.2 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์พรรณไม้ท่ีกําลังถูก

คกุคาม 
1.3 โครงการศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาศกัยภาพพืช 

กลยุทธ์ที่ 2   สํารวจรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

2.1 โครงการสํารวจรวบรวมและจดัทําฐานข้อมลูพรรณพืช  
2.2 จดัทําระบบคลงัความรู้และการจดัการองค์ความรู้ด้านพืช

และความหลากหลายทางชีวภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมด้านการรวบรวมองค์ความรู้ ตลอดจน

การศึกษา  วิ จัย  กับทั ง้ภาคประชาชน  อง ค์กร เอกชน 
สถาบันการศึกษา  หรือหน่วยงานของ รัฐ   ทั ง้ ในและ
ตา่งประเทศ 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

3.1 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางด้านพฤกษศาสตร์กบัทกุ
ภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องในด้านพฤกษศาสตร์ 

3.2 สร้างความร่วมมือด้วยการจดัทําข้อตกลงความร่วมมือ 
MOU  กบัหนว่ยงานภาครัฐหรือเอกชน ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

3.3 โครงการศกึษาวิจยัร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
3.4 โครงการแลกเปล่ียนข้อมลูพรรณไม้ ระหวา่งประเทศ  
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3           ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน   
                                      พฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพสู่ประชาชน    
ระยะที่ 1 :  2554 
 
เป้าประสงค์    เป็นแหล่งให้บริการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ของประเทศ 
 

 ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
1. มีกลไกการส่งเสริมการเ รียนรู้   เผยแพร่และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ท่ีมีประสทิธิภาพ 
มีแผนแม่บทด้านการส่งเสริมการ
เรียนรู้ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ 
ท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ช่องทางการเผยแพร่ ทัง้เชิงรับและ
เชิงรุก จํานวน 1 แผน 

   2.  ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนการส่งเสริม
การเรียนรู้  เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้   

มีการดําเนินงานตามแผนครบตาม
เป้าหมายในปี 100 % 

3. ร้อยละของประชากรในแต่ละกลุ่มกิจกรรมการให้
ความรู้ทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

-  มีจํานวนประชากรเข้าร่วมในแตล่ะ
กลุ่มกิจกรรมดําเนินการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
-  ในแตล่ะกลุม่กิจกรรมตามแผน และ
ประชากรท่ี เข้าร่วมได้ รับความรู้ ท่ี
เพิ่มขึน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70  

กลยุทธ์การดาํเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1   สร้างกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่

ประชาชน 
แนวทางการดําเนินงาน/
โครงการ / กิจกรรม 

1.1. จัดทําแผนแม่บทการส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอด  
ความรู้สูป่ระชาชน 

1.2. จดัตัง้ศนูย์บริการทางวชิาการเพ่ือเป็นแหลง่ให้บริการความรู้ 
1.3. พัฒนาช่องทางการส่ือสารเพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมการ

เรียนรู้ ให้ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย 
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กลยุทธ์ที่ 2   จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่
ประชาชนตามแผน 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

2.1   ดําเนินกิจกรรมตามแผนการสง่เสริมการเรียนรู้ เผยแพร่
และถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุม่เป้าหมายตา่งๆ  

2.2  จดักิจกรรมพิเศษตามนโยบายสง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 
ระยะที่ 2  :  2555 – 2559 
 
เป้าประสงค์    เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ 

 
 ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 

1. พฒันากลไกการสง่เสริมการเรียนรู้  เผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีประสทิธิภาพ 

ปรับปรุงแผนแมบ่ทด้านการสง่เสริม 
เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ 1 ครัง้ 

2. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนการสง่เสริม
การเรียนรู้   

มีการดําเนินงานตามแผนครบตาม
เป้ามายในปี 100 % 

3. ร้อยละของประชากรในแตล่ะกลุม่กิจกรรมการให้
ความรู้ทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

-  มีจํานวนประชากรเข้าร่วมในแต่ละ
กลุ่มกิจกรรมดําเนินการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
-  ในแตล่ะกลุม่กิจกรรมตามแผน และ
ประชากรท่ี เข้าร่วมได้ รับความรู้ ท่ี
เพิ่มขึน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70  

4. มีศนูย์บริการข้อมลูความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ จดัตัง้ศนูย์บริการข้อมลูความรู้ทาง 
ด้านพฤกษศาสตร์ จํานวน 1 ศนูย์  

กลยุทธ์การดาํเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1   ทบทวนกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอด

ความรู้สูป่ระชาชน 
แนวทางการดําเนินงาน/
โครงการ / กิจกรรม 

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงแผนแม่บทการส่งเสริม 
เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สูป่ระชาชน 
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กลยุทธ์ที่ 2   จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่
ประชาชนตามแผนแมบ่ท 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

2.1  ดําเนินกิจกรรมตามแผนการสง่เสริมการเรียนรู้ เผยแพร่
และถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุม่เป้าหมายตา่งๆ  

2.2  จดักิจกรรมพิเศษตามนโยบายสง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 จดัตัง้ศนูย์บริการข้อมลูความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

4.6 โครงการจดัการศนูย์บริการข้อมลูความรู้ทางพฤกษศาสตร์  
4.7  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชน 

 
ระยะที่ 3 :  2560– 2564 
 
เป้าประสงค์   เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง

ชีวภาพของประเทศ 
 

 ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนการสง่เสริม

การเรียนรู้   
การดําเนินงานตามแผนบรรลตุาม
แผน 100 % 

2. ร้อยละของประชากรในแตล่ะกลุม่กิจกรรมการให้
ความรู้ทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 

มีจํานวนประชากรเข้าร่วมในแต่ละ
กลุ่มกิจกรรมดําเนินการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายในแต่ละ
กลุ่มกิจกรรมตามแผน และประชากร
ท่ีเข้าร่วมได้รับความรู้ท่ีเพิ่มขึน้ไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 70 

3. ศนูย์บริการข้อมลูความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์มี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน 

ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ  

4. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ 1 เครือขา่ย / ปี 
กลยุทธ์การดาํเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 1   ทบทวนกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์
ความรู้สูป่ระชาชน 
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แนวทางการดําเนินงาน/
โครงการ / กิจกรรม 

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงแผนแม่บทการส่งเสริม เผยแพร่
และถ่ายทอดความรู้สูป่ระชาชน 

กลยุทธ์ที่ 2   จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่
ประชาชนตามแผนแมบ่ท 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

2.1  ดําเนินกิจกรรมตามแผนการสง่เสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุม่เป้าหมายตา่งๆ  

2.2  จดักิจกรรมพิเศษตามนโยบายสง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 3 พฒันาศนูย์บริการข้อมลูความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

3.1 โครงการจดัการศนูย์บริการข้อมลูความรู้ทางพฤกษศาสตร์  
3.2 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 4   สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

ป ร ะ ส า น แ ล ะ ร่ ว ม มื อ กั บ ทั ้ง ภ า ค ป ร ะ ช า ช น  เ อ ก ช น
สถาบนัการศกึษา หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ทัง้ในและต่างประเทศ 
เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้
ทางด้านพฤกษศาสตร์ 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 4   พัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการและธุรกิจขององค์กร   
 
ระยะที่ 1  :  2554 
 
เป้าประสงค์ 1  มีการกาํกับดแูลที่ดแีละมีการบริหารจดัการองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 

 ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
1. คา่คะแนนการประเมนิด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี      ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 3 
2. คา่คะแนนด้านการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน       ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 3 

3. คา่คะแนนด้านการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ       ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 3 

4. คา่คะแนนด้านการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์       ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 3 

5. คา่คะแนนด้านการตรวจสอบภายใน       ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 3 
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กลยุทธ์การดาํเนินงาน 
         กลยุทธ์ที่ 1   สร้างกลไกในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให้สอดคล้องกับ

หลกัธรรมภิบาล 
แนวทางการดําเนินงาน/
โครงการ / กิจกรรม 

1.1 จดัทําแผนสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
1.2 จดัทําคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
1.3 ดําเนินการตามแผนการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

กลยุทธ์ที่ 2   จดัวางระบบบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในให้เป็นส่วน
หนึง่ของการบริหารงานองค์กร 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

2.1 กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน 
2.2 จดัทําและปรับปรุงคูมื่อบริหารความเส่ียงและควบคมุ

ภายใน 
2.3 จดัทําแผนบริหารความเส่ียงและดําเนินการตามแผนการ

บริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 3 พฒันาระบบสารสนเทศองค์กรเพ่ือตอบสนองการดําเนินงาน

ขององค์กร 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

3.1 จดัทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารองค์การ 
3.2 ดําเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารองค์การฯ 
กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาสมรรถนะและศกัยภาพของบคุลากรในองค์การ 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

4.1 จดัทําแผนพฒันาบคุลากรขององค์การ 
4.2 ดําเนินการตามแผนเพ่ือพฒันาสมรรถนะและศกัยภาพของ

บคุลากร 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายในเ พ่ือ เส ริมส ร้าง

ประสทิธิภาพในการดําเนินงานและเพิ่มมลูคา่ให้กบัองค์การ 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

1. จดัทําแผนและดําเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในตาม
เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายในรัฐวสิาหกิจ 

2. ดําเนินกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน 
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เป้าประสงค์  2    มีผลกาํไรจากการประกอบธุรกจิ 
 

 ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
กําไรจากต้นทนุเชิงพาณิชย์ ผลกําไร 10 %  ของการลงทนุ 

กลยุทธ์การดาํเนินงาน 
         กลยุทธ์ที่ 1   จดัวางระบบธรุกิจองค์กรโดยแยกต้นทนุทางสงัคมและต้นทนุ

เชิงพาณิชย์ออกจากกนัได้ 
แนวทางการดําเนินงาน/
โครงการ / กิจกรรม 

1.1. จดัทําระบบบญัชีเชิงสงัคมและเชิงพาณิชย์ 
1.2. วิเคราะห์ต้นทนุผลผลติของสนิค้าและบริการ 
1.3. โครงการศกึษามลูคา่กําไรทางสงัคม 

กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาการดําเนินธุรกิจเพ่ือการหารายได้ 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

2.1 จดัทําแผนการประกอบธุรกิจหารายได้ขององค์กร โดยให้
ครอบคลุมแผนการตลาด วิเคราะห์สินค้าและบริการท่ี
สอดคล้องกับพันธกิจขององค์การ หรือวิเคราะห์ผลผลิต
จากงานขององค์การท่ีอาจเป็นสินค้า ช่องทางการตลาด  
เป้าหมายลกูค้า  แผนการผลิตและการดําเนินงาน ต้นทุน
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ระบบผลิต หรือวิธีดําเนินการ 
แผนการจัดจําหน่าย รวมทัง้การกําหนดราคาสินค้าหรือ
ผลติภณัฑ์ หรืออ่ืน ๆ ในทกุด้าน 

2.2 ดําเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจหารายได้ 
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ระยะที่ 2  :  2555 – 2559 
เป้าประสงค์   1.    เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและบริหารจัดการ 
 

 ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
1. คา่คะแนนการประเมนิด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 3.5 
2. คา่คะแนนด้านการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 3.5 

3. คา่คะแนนด้านการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 3.5 

4. คา่คะแนนด้านการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 3.5 

5. คา่คะแนนด้านการตรวจสอบภายใน ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 3.5 
กลยุทธ์การดาํเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 1   สร้างกลไกในการ กํากับดูแล กิจการ ท่ี ดี ใ ห้สอดคล้องกับ
หลกัธรรมภิบาล 

แนวทางการดําเนินงาน/
โครงการ / กิจกรรม 

1.1ประเมินผลและปรับปรุงแผนสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
1.2 ปรับปรุงคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
1.3 ดําเนินการตามแผนการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็น
วฒันธรรมการทํางานขององค์การ 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

2.1 กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน 
2.2 ปรับปรุงคูมื่อบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน 
2.3 ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงและดําเนินการตามแผนการ

บริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ 
2.4 โครงการพฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการความเส่ียง 

กลยุทธ์ที่ 3 พฒันาระบบสารสนเทศองค์กรเพ่ือตอบสนองการดําเนินงานของ
องค์กร 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

3.1 ทบทวนและปรับปรุงแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารองค์การฯ 
3.2 ดําเนินการตามแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารองค์การฯ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาสมรรถนะและศกัยภาพของบคุลากรในองค์การ 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

4.1 ทบทวนและปรับปรุงแผนพฒันาบคุลากร 
4.2 ดําเนินการตามแผนพฒันาบคุลากร 

กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาคณุภาพการตรวจสอบภายในเพ่ือเสริมสร้างประสทิธิภาพ
ในการดําเนินงานและเพิม่มลูคา่ให้กบัองค์การ 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

5.1 ทบทวน ปรับปรุงและดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ภายในตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ 

5.2 ดําเนินกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน 

 
 
เป้าประสงค์   2.  มีกาํไรจากผลการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของต้นทุน 
 

 ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
        กําไรจากผลการประกอบธุรกิจ ผลกําไรไมน้่อยกวา่ 20 %  ของ

ต้นทนุ 
กลยุทธ์การดาํเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาการดําเนินธุรกิจเพ่ือหารายได้ 
แนวทางการดําเนินงาน/
โครงการ / กิจกรรม 

1.1 วิเคราะห์ ประเมินผล การลงทนุและการประกอบการ เพ่ือ
ปรับปรุงแผนธรุกิจการหารายได้ขององค์การให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ ความคุ้มคา่ในการลงทนุและผลกําไร 

1.2 พฒันาศกัยภาพและดําเนินการตามแผนธรุกิจหารายได้ 
1.3 พฒันาผลติภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความพึง่พอใจของลกูค้า 

กลยุทธ์ที่ 2   วางแผนกลยทุธ์การตลาด 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

   2.1  ศกึษาและจดัทําแผนกลยทุธ์การตลาดเพ่ือเพิ่มรายได้  
   2.2  ดําเนินการตามแผนกลยทุธ์การตลาด 
   2.3  ขยายช่องทางการส่ือสาร (โฆษณา) ถึงกลุม่ลกูค้า 

 
ระยะที่ 3  :  2560 – 2564 
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เป้าประสงค์   1.     เป็นองค์กรชัน้นําของรัฐวสิาหกิจในกลุ่มเดยีวกัน 
 

 ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
1. คา่คะแนนการประเมนิด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 4 
2. คา่คะแนนด้านการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 4 

3. คา่คะแนนด้านการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 4 

4. คา่คะแนนด้านการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 4 

5. คา่คะแนนด้านการตรวจสอบภายใน ไมต่ํ่ากวา่คา่คะแนนระดบั 4 
กลยุทธ์การดาํเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 1   กํากบัดแูลกิจการท่ีดีให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมภิบาล 
แนวทางการดําเนินงาน/
โครงการ / กิจกรรม 

1.1  ประเมินผลและปรับปรุงแผนสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
1.2 ปรับปรุงคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
1.3 ดําเนินการตามแผนการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบบริหารความเ ส่ียงและควบคุมภายในให้เป็น
วฒันธรรมการทํางานขององค์การ 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

2.1  ทบทวนและกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและ
ควบคมุภายใน 

2.1  ปรับปรุงคูมื่อบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน 
2.2  ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและดําเนินการตามแผนการ

บริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ 
2.3  โครงการพฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการความเส่ียง 

กลยุทธ์ที่ 3 พฒันาระบบสารสนเทศองค์กรเพ่ือตอบสนองการดําเนินงานของ
องค์กร 

แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

3.1  ทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารองค์การฯ 

3.2  ดําเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารองค์การฯ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาสมรรถนะและศกัยภาพของบคุลากรในองค์การ 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

4.1   ทบทวนและปรับปรุงแผนพฒันาบคุลากร 
4.2   ดําเนินการตามแผนพฒันาสมรรถนะและศกัยภาพของ

บคุลากร 
กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาคณุภาพการตรวจสอบภายในเพ่ือเสริมสร้างประสทิธิภาพ

ในการดําเนินงานและเพิม่มลูคา่ให้กบัองค์การ 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

5.1  ทบทวน ปรับปรุงและดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ภายในตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ 

5.2  ดําเนินกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน 

 
เป้าประสงค์   2.   มีผลกาํไรเพยีงพอต่อการดาํเนินงานด้านธุรกิจโดยไม่ต้องพึ่งพา 
  ต้นทุนจากรัฐ 
 

ตวัชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
กําไรจากผลการประกอบธุรกิจ ผลกําไรเพียงพอต่อการดําเนินงาน

ด้านธุรกิจโดยไม่ต้องพึ่งพาต้นทุน
จากรัฐ 

กลยุทธ์การดาํเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาการดําเนินธุรกิจเพ่ือหารายได้ 
แนวทางการดําเนินงาน/
โครงการ / กิจกรรม 

1.1 วิเคราะห์ ประเมินผล การลงทุนและการประกอบการ เพ่ือ
ปรับปรุงแผนธุรกิจการหารายได้ขององค์การให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ ความคุ้มคา่ในการลงทนุและผลกําไร 

1.2 พฒันาศกัยภาพและดําเนินการตามแผนธรุกิจหารายได้ 
1.3  พฒันาผลติภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความพึง่พอใจของลกูค้า 

กลยุทธ์ที่ 2   พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
แนวทางการดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 

2.1 ทบทวนปรับปรุงแผนกลยทุธ์การตลาดเพ่ือเพิม่รายได้ 
2.2  ดําเนินการตามแผนกลยทุธ์การตลาด 
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การดาํเนินการเพื่อให้ประสบผลสาํเร็จตามแผนแม่บทฉบับนี ้ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต้องดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ในด้าน

ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ตามช่วงระยะเวลา ซึ่งได้มีการกําหนดตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม (หลกัในระดบัองค์การ) ไว้  โดยแผน
ยทุธศาสตร์ตา่ง ๆ ได้แก่ 

(1) แผนพฒันาแหลง่เรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์   
(2) แผนการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความ

หลากหลายทางชีวภาพ   
(3) แผนสง่เสริมการเรียนรู้เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้   
(4) แผนพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาค  
(5) แผนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(6) แผนธุรกิจหารายได้  
(7) แผนประชาสมัพนัธ์ 
(8) แผนพฒันาบคุลากร 
(9) แผนบริหารความเส่ียง 
(10) แผนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 ทัง้นี ้ แผนในลําดับท่ี 1 – 5 กําหนดให้จัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์ ตามระยะเวลาท่ี
สอดคล้องกบัแผนแมบ่ท สําหรับแผนอ่ืนจะกําหนดไว้เป็นแผนยทุธศาสตร์ หรือเป็นแผนปฏิบตัิการ
ประจําปี ให้พิจารณากําหนดให้เหมาะสม 
 การทบทวนปรับปรุงแผนงาน 
 การดําเนินการตามแผนเม่ือสิน้สดุในแต่ละปี ให้ทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานตาม
แผน และทําการ ทบทวน หรือปรับปรุง กรณีท่ีจําเป็นต้องดําเนินการเพ่ือผลกัดนัให้เป้าหมายของ
แผนแมบ่ทประสบผลสําเร็จ 
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บทที่  6 
การจัดทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

 
ขัน้ตอนหรือกระบวนการจัดทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี   

 
ขัน้ตอนหรือกระบวนการจดัทําแผนปฏิบตักิารประจําปี ประกอบด้วย 
1.  ลักษณะของแผนปฏิบัตกิารประจาํปี 
การจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปี  เป็นการกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานขององค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ ขององค์การ 
โดยมีลกัษณะเนือ้หาและประเดน็นําเสนอ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  มีการประเมินความสําเร็จตามตวัชีว้ดัขององค์กร  การประเมินความเส่ียง ในปี
ท่ีผา่นมา สถานการณ์เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมท่ีมีผลกระทบตอ่ตวัชีว้ดัขององค์กร 

(2)  เป็นแผนท่ีมีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจและยุทธศาสตร์ ขององค์การ 
ด้านวิสยัทศัน์  พนัธกิจและประเดน็ยทุธศาสตร์ 

(3)  เป็นแผนท่ีมีแนวทางการดําเนินงานและวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนและมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงของปีท่ีจะดําเนินการ 

(4)  เป็นแผนท่ีระบ ุ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ท่ีจะดําเนินการในปีนัน้ๆ 
(5)  เป็นแผนท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงกนัระหว่างแผนแม่บท แผนยทุธศาสตร์ ของ

องค์การ กบัแผนปฏิบตักิารประจําปี 
2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาํแผนปฏิบัตกิารประจาํปี 

(1)   เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงระหว่างแผนแม่บท ยทุธศาสตร์ กับการ
จดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

(2)  เพ่ือแสดงจุดหมาย  และแนวทางการดําเนินงานของปีนัน้ๆ โดยจะต้อง
สอดคล้องและสามารถสนองตอบตอ่วตัถปุระสงค์ของการดําเนินงาน 

(3)  ใช้เป็นตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงาน รวมทัง้แนวทางการติดตามและ
ประเมินผลให้เป็นไปตามตวัชีว้ดัผลการดําเนินงาน 

 
 
 



BGO MASTER PLAN 
(แผนแม่บทองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์) หนา้ 68 
 

3.  แนวทางการจัดทาํแผนปฏิบัตกิารประจาํปี 
เพ่ือให้แผนปฏิบตัิการประจําปีสามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือของการบริหารงานของ

องค์การ  ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ  และเกิดสมัฤทธิผลต่อภารกิจขององค์การ  
จงึให้จดัทําแผนปฏิบตักิารโดยยดึแนวทาง  ดงันี ้

(1)  ศกึษาถึงทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน  แผนปฏิบัติการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดสรร
งบประมาณ  วิเคราะห์พนัธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยคํานึงถึงองค์ประกอบในทุกด้าน  
ความมีประสิทธิภาพและการดําเนินงานท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มศกัยภาพในการหารายได้  ลดคา่ใช้จ่าย
และการบริหารงานภายใต้ทรัพยากรท่ีจํากดั 

(2)  คํานึงถึงหลกัการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวข้อง  การสอบถาม
ปัญหาและความต้องการ โดยให้แต่ละส่วนงานมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น กําหนดประเด็น
ปัญหาเชิงยทุธศาสตร์การดําเนินงานของแต่ละส่วนงาน  วิเคราะห์ศกัยภาพของพืน้ท่ี  การศกึษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผู้ มีส่วนได้  ส่วนเสีย  และการจดัลําดบัความสําคญัของประเด็นหลกั  
การกําหนดแนวทาง  และเสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือนํามาบรรจใุนแผนปฏิบตัิการประจําปี เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและบรรลเุป้าหมายตามท่ีกําหนด 

(3)  ในการจัดทําแผนการปฏิบตัิการ  ควรคํานึงถึงความเป็นไปได้ของการนําไป
ปฏิบตัิ  และงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ  เพ่ือให้แผนปฏิบตัิการประจําปีเป็นแนวทางท่ีปฏิบตัิได้
จริง สอดคล้องกบักลยทุธ์  เป้าหมาย  ตวัชีว้ดัองค์กร  มีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มคา่ของโครงการท่ี
จะลงทุนในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ในเชิงสงัคมและเชิงพานิชย์  โดยโครงการลงทุน
เหลา่นัน้มีสว่นสําคญัท่ีจะช่วยให้องค์กรบรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ  มีการวิเคราะห์ความเส่ียงของ
แผนงานและโครงการตา่งๆ ท่ีจะดําเนินการ 

 
ขัน้ตอนในการจัดทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

การจดัทําแผนปฏิบตังิานประจําปีขององค์การ กําหนดขัน้ตอนไว้  5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1.  เก็บรวบรวมข้อมูล   
-  เก็บรวบรวมข้อมลู ปัญหา ความต้องการ รวมถึงนโยบายเร่งดว่นท่ีจะดําเนินการในปีนัน้ๆ 
2.  วิเคราะห์ข้อมูล  
-  ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ และวิเคราะห์ถึงสาเหตขุองการ

ดําเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายและตวัชีว้ดัหลกัขององค์การ 
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-  ปรับแนวทางการกําหนดตัวชีว้ัดโดยศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ปัจจัย
เร่งด่วน กําหนดเป้ามาย วิเคราะห์ความเส่ียงของแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ท่ีจะ
ดําเนินการ 

-  การจดัลําดบัความสําคญัของแผนงาน กิจกรรม โครงการ 
-  การจดัทําแนวทางการปฏิบตังิานประจําปี 
3.  จัดทาํรายละเอียดแผนปฏิบัตกิาร 
-  การจดัทํารายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีใช้เงินอดุหนนุรัฐบาล 

-  การจดัทํารายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีใช้เงินรายได้ 

-  การเช่ือมโยงแผนงาน โครงการ กิจกรรม เข้ากบัยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าหมายและ
ตวัชีว้ดั เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการมีสว่นร่วมในการผลกัดนัยทุธศาสตร์ 

4.  จัดทาํร่างแผนปฏิบัตกิารประจาํปี 
จดัทําร่างแผนปฏิบตักิารประจําปี  โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  5 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี  1 บทนํา 
สว่นท่ี  2 สภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐาน 

สว่นท่ี  3 ผลการดําเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
สว่นท่ี  4 วิสยัทศัน์ ประเดน็ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ แนวทางการพฒันาตามแผน

ยทุธศาสตร์  
สว่นท่ี 5 การจดัทําร่างแผนการปฏิบตังิานประจําปี โดย   
1. จัดทําร่างแผนปฏิบตัิการประจําปีเพ่ือขอความเห็นจากผู้ อํานวยการและ

พิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
2.  จดัทําร่างแผนประจําปีฉบบัสมบรูณ์ 
3.  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบตักิารประจําปี 

5.  การอนุมัตแิผนและแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  -  เสนอผู้ อํานวยการให้ความเห็น 
  -  เสนอคณะกรรมการองค์การ ให้ความเห็นชอบ เพ่ืออนมุตั ิ
  -  แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ และนําไปปฏิบตั ิ

6.  กรอบเวลาในการจัดทาํแผนปฏิบัตกิารประจาํปี   
  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จจนถึงขัน้ตอนการอนมุตั ิก่อนเร่ิมต้นปีงบประมาณของ
ปีท่ีจะดําเนินการ 
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บทที่  7  

การบริหารจัดการและการตดิตามประเมินผล 
 

การดําเนินงานตามแผนแม่บทจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรือไม่นัน้
จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการและมีระบบติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัย
ตวัชีว้ดัความสําเร็จในหลายระดบั 
 
การบริหารจัดการ 
 

การบริหารแผนแม่บทขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เน้นการสร้างความเข้าใจ การ
ยอมรับ ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างแผนงาน แผน
งบประมาณ และแผนบุคลากร โดยยึดกรอบและหลกัเกณฑ์การพิจารณาแผนงานโครงการของ
องค์การฯ ให้สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
และแผนปฏิบตัิการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสงักัด 
รวมทัง้พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 
การตดิตามประเมินผล 
 

1. การกาํหนดผลสัมฤทธ์ิ  
เพ่ือสร้างความชดัเจนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วย 2 สว่นคือ 
1.1 การกําหนดตัวชีวั้ดผลงาน (Key Performance Indicator) สามารถวดั

ผลสมัฤทธ์ิของงานหรือกิจกรรมท่ีปฏิบตัิได้อย่างแท้จริง ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ทัง้องค์การฯ 
และเป็นตวัชีว้ดัท่ีเป็นท่ียอมรับของบุคลากรภายในองค์การฯ ซึ่งตอบสนองต่อวตัถุประสงค์และ
วิสยัทศัน์ขององค์การฯ 

1.2 การกําหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานเชิงปริมาณ ท่ีองค์การฯ ต้องการจะบรรลถุึง 
โดยการกําหนดตวัชีว้ดัผลงานให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย 

2. การวัดผลการปฏิบัตงิาน 
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ดําเนินการแปลงแผนงาน/โครงการหลกั ให้ออกมาเป็นแผนปฏิบตักิารประจําปีด้วยการ
จดัทําเป็นแผนปฏิบตักิาร (Action plan) โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแตล่ะโครงการ/กิจกรรม ลงมือ
ปฏิบตัติามแผนท่ีกําหนด พร้อมทัง้ดําเนินการวดัผลการปฏิบตัิงานภายใต้กรอบของตวัชีว้ดัผลงาน
ท่ีได้มีการกําหนดไว้ลว่งหน้า โดยเน้นหลกัการ 3 ด้านดงันี ้

2.1 ความประหยดั (Economy) เป็นการวดัผลท่ีมุ่งเน้นปัจจยันําเข้า (Input) ด้วยการ
เปรียบเทียบทรัพยากรท่ีต้องการสําหรับแต่ละกิจกรรม กับปริมาณทรัพยากรท่ีใช้ไปจริงในการ
ดําเนินกิจกรรม ซึง่ถือเป็นหลกัสําคญัของการวดัผลการปฏิบตังิาน 

2.2 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการวดัผลการปฏิบตัิงานด้านกระบวนการ
ดําเนินกิจกรรม (Process) ด้วยการเปรียบเทียบปัจจยันําเข้ากับผลผลิตท่ีเกิดขึน้จริงจากการ
ดําเนินกิจกรรม วา่เกิดผลงานสงูกวา่ หรือผลงานเท่าเดมิแตส่ามารถลดการใช้ทรัพยากรลงได้ 

2.3 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการวดัผลการปฏิบตัิงานท่ีมุ่งเน้นปัจจยั
นําออก (Output) ด้วยการเปรียบเทียบผลงานจริงกบัเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  

3. การรายงานผล  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้กําหนดแนวทางในการรายงานผลสมัฤทธ์ ไว้ดงันี ้
3.1 พฒันาเคร่ืองมือ กระบวนการท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู การรายงานผลท่ีเป็นท่ี

ยอมรับของบคุลากรทัง้องค์การ เช่นแบบรายงานผลทัง้ในรูปแบบของเอกสารและระบบฐานข้อมลู 
3.2 จดัทําคู่มือการดําเนินการวดัผลงานและการรายงานผล เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานของพนกังาน 
3.3 จดัประชมุชีแ้จงตวัชีว้ดัในแตล่ะด้าน และจดัฝึกอบรมให้แก่บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดําเนินงาน 
3.4 สรุปวิเคราะห์ และจดัทํารายงานให้ผู้บริหาร และพนกังาน เพ่ือรับทราบผลการ

ดําเนินงานและปัญหาอปุสรรค ในการดําเนินงาน 
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บทที่ 8 
บทส่งท้าย 

 
 กระบวนการของแผนเป็นวงจรต่อเน่ือง เร่ิมตัง้แต่การจดัทําแผน การนําไปปฏิบตัิ และ
การติดตามประเมินผลเพ่ือปรับแผน ดังนัน้การบริหารแผนให้มีประสิทธิผล จึงจําเป็นต้องถือ
ปฏิบตัใิห้ครบวงจร   
 แผนแมบ่ทองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฉบบันีเ้ป็นแผนการหลกัขององค์การในระยะยาว 
เป็นการวางแผนเชิงรวมท่ีเก่ียวข้องกบัทุกส่วนงาน ท่ีมุ่งให้มีการประสานแผนงานให้เข้ากนัในทุก
สว่นสําหรับทัง้กิจการ  ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 
ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยต้องมีการเช่ือมโยงแผนแม่บทกับแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ  
ประกอบด้วย  

(1) แผนพฒันาแหลง่เรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์   
(2) แผนการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความ

หลากหลายทางชีวภาพ   
(3) แผนสง่เสริมการเรียนรู้เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้  
(4)  แผนพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ภมูิภาค 
(5) แผนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(6) แผนธุรกิจหารายได้ 
(7) แผนประชาสมัพนัธ์ 
(8) แผนพฒันาบคุลากร 
(9) แผนบริหารความเส่ียง 
(10) แผนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 

 ซึง่ในการปฏิบตัิหน่วยงานรับผิดชอบต้องยึดแผนดงักล่าวในการปฏิบตัิงานเพ่ือให้การ
ดําเนินงานขององค์การประสบความสําเร็จตามแผนแม่บทท่ีตัง้หมายไว้ อนึ่ง ปัจจัยของ
ความสําเร็จอนัเป็นองค์ประกอบสําคญัอีกประการหนึง่ก็คือองค์การต้องได้รับการสนบัสนนุทัง้ด้าน
บคุลากรและงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอจากรัฐในการดําเนินงาน 


