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คํานําคํานํา  
 

 

องคการสวนพฤกษศาสตรจึงไดรับการจัดตั้งข้ึนในป 2535 เพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมพรรณ
ไมชนิดตางๆ นํามาจัดปลูก ขยายพันธุ โดยเฉพาะไมประจําถิ่น ไมหายากและไมท่ีกําลังจะสูญ
พันธุ   ท้ังนี้จะเปนการอนุรักษทรัพยากรทางพรรณพืชอันลํ้าคาของประเทศไว และเพ่ือ
การศึกษาหาประโยชนจากทรัพยากรพืชอยางย่ังยืนตอไป    กอรปกับในป พ.ศ. 2535 เปนป
มหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รฐับาลจึง
ไดเสนอใหโครงการนี้เปนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ใน
วาระพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา   

ในชวงท่ีผาน องคการสวนพฤกษศาสตร ไดเรงพฒันาการดําเนินงานในดานตางๆ ของ
องคการฯ อาทิเชน การพัฒนาพื้นท่ีใหเกิดความสวยงาม การรวบรวมและฟนฟูพรรณพืช เพ่ือ
เปนแหลงศึกษาและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การใหราษฎรในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน และการอบรมใหความรูแกราษฎรมีความรูเกี่ยวกับคุณประโยชนของพรรณพืชไทย
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป รวมท้ังการขยายขอบเขตงานดานพฤกษศาสตรดวยการจัดตั้ง
ศูนยรวมพรรณไมในภูมิภาคตางๆ โดยใชแนวทางในการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรอบในการวางนโยบาย การจัดทําแผนวิสาหกจิ 
และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan)  

แตในยุคปจจุบัน กระแสการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเรว็ ท้ังทางดานสังคม 
เทคโนโลยี การพัฒนาดานตางๆ เขาสูยุคโลกาภิวัฒน การเปล่ียนแปลงนี้สงผลใหเกิดกระแสการ
ตื่นตวัและการทุมเททรัพยากรเพื่อการปฏิรูปการบริหารใหทันโลก ทันสมัย สอดคลองกับ
สภาพแวดลอม ซ่ึงการบริหารงานในยุคใหม จะตองสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ี
รวดเรว็ รุนแรง เปดกวางและมีการแขงขันสูงข้ึน นอกจากน้ี นโยบายรัฐบาลยังมุงเนนให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงาน การปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐใหเกิดความคลองตวั โปรงใส ตรวจสอบได รวมท้ังนโยบายในการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม ของรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี พนัตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชนิวัตร โดยนํา
หนวยงานราชการท่ีมีภารกิจคลายคลึงกัน ซํ้าซอนกันไวในหนวยงานเดียว ยุบหนวยงานบาง
แหงไปรวมกบัราชการสวนทองถิ่น และเพิ่มกระทรวงใหมข้ึนเปน 20 กระทรวง ในการนี้องคการ
สวนพฤกษศาสตรจึงไดโอนยายจากสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มาสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 เปนตนมา  



ดังนั้น องคการสวนพฤกษศาสตรจึงเห็นความจําเปนในการจัดทําแผนกลยุทธ เพ่ือใช
เปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร เปนไปตามทิศทางที่กําหนด 
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และสามารถปรับตวัไดทันตอการเปลี่ยนแปลง องคการฯ จึงได
จัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2550 – 2554 ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานขององคการฯ โดยสาระสําคญัของแผนกลยุทธฉบับนี้ประกอบดวย 
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บทท่ี บทท่ี 11
บทนํา  

 

สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เปนสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เปน
ภารกิจขององคการสวนพฤกษศาสตรภารกิจขององคการสวนพฤกษศาสตร  

 
ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืชเปน

อันมาก เฉพาะพืชชั้นสูงประมาณกวา 10,000 ชนิด  พืชพรรณหลาย
ชนิดเปนพืชเศรษฐกิจ หลายชนิดเปนยาสมุนไพร สามารถนํามาใชเปน
ยารักษาโรคตางๆ และจากการประเมินสถานการณดานพืชของไทยใน
ปจจุบัน พบวาความรูและการศึกษายังเปนไปอยางมีขอบเขตจํากัด ไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ 

รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดานพืชท่ีจะ
ทวีข้ึนในอนาคต และวติกวาพืชพรรณตางๆ หลายชนิดจะหมดสิ้นไป 
ท้ังท่ียังไมเปนท่ีรูจัก จึงไดมุงสนับสนุนกิจกรรมดานอนุรักษพรรณพืช 
โดยเฉพาะงานดานสวนพฤกษศาสตร ประกอบกับประเทศไทยยังไมมี
สวนพฤกษศาสตรท่ีแทจริง  อันจะเปนองคประกอบท่ีจะผลักดันให
ประเทศไทยไดรับผลประโยชนในดานการศึกษาวิจัยจากทรัพยากร  

ดานพืชอยางเต็มกําลัง ตลอดจนการเพิ่มนักวิทยาศาสตรชั้นสูงในสาขา
พืชใหเพียงพอสําหรับการพัฒนาประเทศ เปนองคกรเฉพาะท่ีมีความ
คลองตัวในการดําเนินงาน มีนักวชิาการระดับสงูในหลายสาขามา
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ มีงบประมาณสนับสนุนท่ีเหมาะสม และควร 

รีบดําเนินการจัดตั้งข้ึนกอนท่ีทรัพยากรดานพืชเหลานี้จะหมดสิ้นไป 
จึงไดเสนอใหมีการจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตรข้ึนใน

ประเทศไทย โดยใหมีลักษณะเปนองคกรเฉพาะ เพ่ือทําหนาท่ีรวบรวม
พรรณไมชนิดตางๆ นํามาจัดปลูก ขยายพันธุ โดยเฉพาะไมประจําถิ่น 
ไมหายากและไมท่ีกําลังจะสูญพันธุ   ท้ังนี้จะเปนการอนุรักษทรัพยากร
ทางพรรณพืชอันลํ้าคาของประเทศไว และเพ่ือการศึกษาหาประโยชน
จากทรัพยากรพืชอยางย่ังยืนตอไป     
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องคการสวนพฤกษศาสตรจึงไดรับการจัดตั้งข้ึนตามพระราช
กฤษฎีกาจดัตัง้องคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535   มีสถานภาพ
เปนรัฐวิสาหกจิอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลมท่ี 109 ตอน 40 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2535  โดย 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี นายอานันท  ปนยารชุน ไดมอบหมายให
รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูกํากับ  ดูแลและวางนโยบาย
รวมกับคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร ใหองคการมี
ความกาวหนาในระดับนานาชาติใหประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตรท่ี
ไดระดับมาตรฐานสากล เปนสถานที่อนุรักษพรรณพืชนอกถิ่นท่ีอยู
อาศัย (ex-situ conservation) และเปนสถานท่ีเชิดชูความงามและ
คุณคาพรรณไมไทยใหเปนท่ีประจักษแกชาวโลก 

ในป พ.ศ. 2545 รัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี พันตาํรวจโท 
ดร.ทักษิณ  ชินวตัร ไดมีนโยบายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดย
นําหนวยงานราชการที่มีภารกิจคลายคลึงกัน   ซํ้าซอนกนัไวใน
หนวยงานเดียว ยุบหนวยงานบางแหงไปรวมกับราชการสวนทองถิ่น 
และเพ่ิมกระทรวงใหมข้ึนเปน 20 กระทรวง องคการสวนพฤกษศาสตร
จึงไดโอนยายจากสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มาสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้มีผลบังคับใชเมื่อ   วันท่ี 3 
ตุลาคม 2545 เปนตนมา 

 

ความหมายและองคประกอบของสวนพฤกษศาสตรความหมายและองคประกอบของสวนพฤกษศาสตร  

  
สวนพฤกษศาสตรจัดเปนสถาบันทางวิชาการดานพืช ท่ีมี

องคประกอบสําคัญหลายประการรวมอยูดวยกัน ท่ีเปนลักษณะเดน
ไดแก การปลูกรวบรวมพรรณไมหลากหลายชนิด ท้ังพืชเดิมและพืช
ตางถิ่นท่ีทราบชื่อและท่ีมาแนนอนจัดปลูกรวมกันอยางเปนระบบใน
พ้ืนท่ีขนาดใหญ ซ่ึงสวนพฤกษศาสตรเปนศูนยกลางทางวิชาการดาน
พืช ท่ีมีการอนุรักษและขยายพันธุ ศูนยพัฒนาบุคลากร ศูนยรวมขอมูล
เอกสารอางอิง สิ่งพิมพเยผแพร ศูนยการวิจัยคนควา สถานศกึษา
ภาคสนามและพัฒนางานดานพฤกษศาสตร ตลอดจนใหการพักผอน
หยอนใจ ความสุนทรียและสันทนาการแกประชาชนทัว่ไป 
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นอกจากการเปนศูนยรวมพรรณพืชนานาชนิดท่ีมีการจัดปลูก
ไวอยางมีระบบและเสริมดวยการตกแตงภูมิทัศนแลว สวน
พฤกษศาสตรท่ีแทจริงยังตองประกอบดวยนักพฤกษศาสตร กิจกรรม
และสวนสนับสนุนงานวิชาการดานพืชท่ีเก่ียวของ อาทิ การใหความรู 
การฝกอบรม การสัมมนา การศษึาคนควาวิจัย การรวบรวมและ
ถายทอดขอมูล การผลิตสือ่และสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ เพ่ือใหเปนแหลง
สรรพความรูทางวิชาการดานพืชท่ีสมบูรณแบบอยางแทจริง 

นอกจากนั้นสวนพฤกษศาสตรยังประกอบดวยสวนอ่ืน อาทิ ท่ี
ทําการ ศูนยสารนิเทศ หอพรรณไม พิพิธภัณฑธรรมชาติ ศูนยวิจัยและ
ปฏิบัติการ ศนูยฝกอบรม โรงเรือนเพาชะและอนุบาลพืช หองสมุดทาง
พฤกษศาสตร ศนูยรวมขอมูลพืช สวนรุกขชาติ เสนทางเดินเทาชม
ธรรมชาต ิ ระบบรักษาความสะอาดและความปลอดภัย รานขายของที่
ระลึก และวิทยากรใหความรูแกผูเย่ียมชมอีกดวย 

 

บทบาทและหนาที่ของสวนพฤกษศาสตรบทบาทและหนาที่ของสวนพฤกษศาสตร  
 

สวนพฤกษศาสตรจัดเปนสถาบันทางวิชาการดานพืช ท่ีมี
องคประกอบสําคัญหลายประการรวมอยูดวยกัน ท่ีเปนลักษณะเดน 
ไดแก การปลูกรวบรวมพรรณไมหลากหลายชนิด ท้ังพืชเดิมและพืช
ตางถิ่นท่ีทราบชื่อและท่ีมาแนนอนจัดปลูกรวมกันอยางเปนระบบใน
พ้ืนท่ีขนาดใหญ ซ่ึงสวนพฤกษศาสตรเปนศูนยกลางทางวิชาการดาน
พืช ท่ีมีการอนุรักษและขยายพันธุ ศูนยพัฒนาบุคลากร ศูนยรวมขอมูล
เอกสารอางอิง สิ่งพิมพเผยแพร ศูนยการวิจัยคนควา สถานศึกษา
ภาคสนามและพัฒนางานดานพฤกษศาสตร ตลอดจนใหการพักผอน
หยอนใจ ความสุนทรียและสันทนาการแกประชาชนทัว่ไป 

นอกจากการเปนศูนยรวมพรรณพืชนานาชนิดท่ีมีการจัดปลูก
ไวอยางมีระบบและเสริมดวยการตกแตงภูมิทัศนแลว สวน
พฤกษศาสตรท่ีแทจริงยังตองประกอบดวยนักพฤกษศาสตร กิจกรรม
และสวนสนับสนุนงานวิชาการดานพืชท่ีเก่ียวของ อาทิ การใหความรู 
การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาคนควาวิจัย การรวบรวมและ
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ถายทอดขอมูล การผลิตสือ่และสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ เพ่ือใหเปนแหลง
สรรพความรูทางวิชาการดานพืชท่ีสมบูรณแบบอยางแทจริง  

นอกจากนั้นสวนพฤกษศาสตรยังประกอบดวยสวนอ่ืน อาทิ ท่ี
ทําการ ศูนยสารนิเทศ หอพรรณไม พิพิธภัณฑธรรมชาติ ศูนยวิจัยและ
ปฏิบัติการ ศูนยฝกอบรม โรงเรือนเพาะชําและอนุบาลพืช หองสมุด
ทางพฤกษศาสตร ศูนยรวมขอมูลพืช สวนรุกขชาต ิเสนทางเดินเทาชม
ธรรมชาต ิ ระบบรักษาความสะอาดและความปลอดภัย รานขายของที่
ระลึก และวิทยากรใหความรูแกผูเย่ียมชมอีกดวย  

 

วัตถุประสงคในการจัดตัง้วัตถุประสงคในการจัดตัง้  
 

องคการสวนพฤกษศาสตรไดรับการจัดตัง้ข้ึนตามพระราช
กฤษฎีกาจดัตัง้องคการสวนพฤกษศาสตร ในวันที 7 เมษายน 2535 
โดยมีวัตถุประสงคในการจดัตั้ง ดังนี ้

1) รวบรวมพรรณไมตางๆ เพือ่จัดปลูกใหเปนหมวดหมู 
2) ทําหนาท่ีเปนศูนยรวมตวัอยางพรรณไมแหง ขอมูล 

เอกสาร สิ่งพิมพเผยแพร และแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการ
พฤกษศาสตรกับองคการอ่ืนท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร  

3) ขยายพันธุ และอนุรักษพรรณไมของประเทศไทย 
4) ศึกษา คนควา ฝกอบรม และวิจัยทางดานพฤกษศาสตร

และผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนจากพืช รวมท้ังสงเสริมและใหความรวมมือใน
กิจการดังกลาวของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

5) เปนสถานศึกษาพรรณไมในสภาพธรรมชาต ิ ตลอดจนเปน
สถานท่ีสําหรับการสันทนาการ พักผอนหยอนใจ และใหความรู
โดยเฉพาะทางดานพฤกษศาสตร 

6) ปลูกฝงและกลอมเกลาจิตใจ รวมท้ังใหความรูแกเยาวชน 
ใหตระหนักถงึคุณคาของทรัพยากรธรรมชาต ิ

7) นําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย
ซ่ึงของท่ีเกี่ยวกับกิจการพฤกษศาสตร 

8) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร รวมทั้งกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวกับ
หรือตอเนื่อง หรือใกลเคียงกับกิจการพฤกษศาสตร 
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อํานาจของ ออํานาจของ อ..สส..พพ..  
 

1. ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มีทรัพยสิทธิตางๆ สราง 
ซ้ือ จัดหา ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม 
แลกเปลี่ยน โอน รับโอนหรือดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินใดๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดทั้งรับทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศให 

2. วาจางหรือรับจางทํากิจการที่เก่ียวกับกิจการของ อ.ส.พ.  
3. ขายหรือแลกเปล่ียนพรรณไมหรือผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนจาก

พืช ตลอดจนทําการคาและใหบริการเกี่ยวกับกิจการของ อ.ส.พ. 
4. กู ยืม ใหกูยืมหรือใหยืมเงิน โดยมีหลักประกัน ดวยบุคคล

หรือดวยทรัพยสิน เพื่อประโยชนแกกิจการของ อ.ส.พ. ในกรณีท่ีเปน
การกูยืมเงินท่ีมีจํานวนเงินคราวละหาลานบาทขึ้นไปตองไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังกอน 

5. รวมกิจการหรือรวมทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนแก
กิจการของ อ.ส.พ. รวมทั้งการเขาเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความ
รับผิดชอบในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือนิติ
บุคคลใด ท้ังนี้ เม่ือไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว 

6. ตั้งหรือรับเปนตัวแทน ตวัแทนคาตางหรือนายหนา
เกี่ยวกับกิจการตามวตัถุประสงคของ อ.ส.พ. 

 
 

ประเภทกิจการประเภทกิจการ  
 

องคการสวนพฤกษศาสตร เปนรัฐวสิาหกิจประเภทสงเสริม
หรือประเภทที่ไมแสวงหากําไร ทําหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุน
งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรพรรณพืชของ
ประเทศไทย 
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โครงสรางหนวยงาน อตัรโครงสรางหนวยงาน อตัรากําลังากําลัง  
 

โครงสราง 
 

องคการสวนพฤกษศาสตรมีกรอบอัตรากําลังท่ีไดรับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
เม่ือป 2536  จํานวน 144 อัตรา มีการบริหารงานโดยผูอํานวยการ ภายใตการกํากับดูแลของ
รัฐมนตรีตนสงักัด และการมอบนโยบายจากคณะกรรมการองคการ การบริหารงานมีรอง
ผูอํานวยการ 2 นายชวยบริหารงาน โดยรองผูอํานวยการฝายวิชาการ ดูแล รบัผิดชอบสํานัก
วิชาการ – วิจัย และสํานักพัฒนาและปลูกบํารุง  รองผูอํานวยการฝายบริหาร ดูแลรับผิดชอบ
งานของสํานักอํานวยการ และสํานักพัฒนาธุรกิจ  และมสีวนงานที่รายงานตรงตอผูอํานวยการ 4 
สวน คือ 

1) ผูตรวจสอบภายใน มีบุคลากร 3 คน เต็มกรอบอัตรากําลัง 
2) สํานักงานสาขา มีบุคลากร 8 คน จากกรอบอัตรากําลัง 6 อัตรา 
3) สวนสารนิเทศ – ประชาสัมพันธ มีบุคลากร 4 คน จากกรอบอัตรากําลัง 5 

อัตรา 
4) สวนวิเทศสัมพันธ มีกรอบอัตรากําลัง 3 คน ยังไมมีพนักงานบรรจุในสวน

งานนี้ 

การแบงสวนงานของภารกิจของแตละสํานัก มีดังนี ้
1) สํานักวิชาการ – วิจัย  มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 30 อัตรา จาก

กรอบอัตรากําลัง 42 อัตรา โดยประกอบดวย 2 ฝาย คอื 
1.1) ฝายวิชาการ  มีบุคลากร จํานวน 20 อัตรา จากกรอบอัตรากําลัง 25 

อัตรา และแยกงาน 4 งาน ดังนี ้
-งานหอพรรณไม มีบุคลากร 7 อัตรา จากกรอบอัตรากําลัง 9  อัตรา 
-งานศูนยขอมูลพืช มีบุคลากร จํานวน 5 อัตรา เต็มกรอบอัตรากําลัง 
-งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ มีบุคลากร จํานวน 4 อัตรา เต็มกรอบ
อัตรากําลัง 

-งานเผยแพรความรูทางวิชาการ มีบุคลากร จํานวน 3 อัตรา เตม็
กรอบอัตรากําลัง 

1.2) ฝายวิจัย   มีบุคลากร จํานวน 7 อัตรา จากกรอบอัตรา 14 อัตรา 
และประกอบดวยงาน 4 งาน ดังนี ้
-งานเทคโนโลยีชีวภาพ มีบุคลากร 1 อัตรา จากกรอบ 3 อัตรา 
-งานอนุรักษพันธุกรรมพืช มีบุคลากร 1 อัตรา จากกรอบ 3 อัตรา 
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-งานความหลากหลายทางชีวภาพ มีบุคลากร 2 อัตรา จากกรอบ 4 อัตรา 
-งานพฤกษเคมี มีบุคลากร 2 อัตรา จากกรอบ 3 อัตรา 

2) สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง  มีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 16 อัตรา จากกรอบ
อัตรากําลัง 33 อัตรา ซ่ึงประกอบดวย 2 ฝาย  คือ 
2.1) ฝายพัฒนาพ้ืนท่ี  มีบุคลากร 11 อัตรา จากกรอบ 17 อัตรา และ

ประกอบดวย งาน 4 งาน คอื 
-งานสวนรุกขชาติ มีบุคลากร 2 อัตรา จากกรอบ 3 อัตรา 
-งานสวนพฤกษชาติ มีบุคลากร 2 อัตรา จากกรอบ 3 อัตรา 
-งานภูมิทัศน มีบุคลากร 1 อัตรา จากกรอบ 2 อัตรา 
-งานเครื่องจักรกลและครุภัณฑการเกษตร มีบุคลากร 5 อัตรา จาก
กรอบ 7 อัตรา 

2.2)  ฝายปลูกบํารุง  มีบุคลากร 4 อัตรา จากกรอบ 13 อัตรา และ
ประกอบดวยงาน 3 งาน คอื 
-งานเรือนกระจก มีกรอบอัตรากําลัง 4 อัตรา แตยังไมมีพนักงาน
บรรจุในสวนงานนี้ 

-งานขยายพันธุพืช มีบุคลากร 2 อัตรา จากกรอบ 4 อัตรา 
-งานดินและปุย มีบุคลากร 1 อัตรา จากกรอบ 3 อัตรา 

3) สํานักอํานวยการ  มีบุคลากร จํานวน 23 อัตรา จากกรอบอัตรากําลัง 32 
อัตรา ซ่ึงประกอบดวยตําแหนงเลขานุการของผูบริหารระดับสูง และ
สํานักงานประสานงานในสวนกลาง และแบงการบริหารงานออกเปน 2 
ฝาย  คือ 
3.1) ฝายการคลัง  มีกรอบอัตรากําลัง 7 อัตรา จากกรอบอัตรากําลัง 12 

อัตราประกอบดวยงาน 3 งาน ดังนี ้
-งานการเงิน มีบุคลากรจํานวน 3 อัตรา จากกรอบ 4 อัตรา 
-งานบัญชี มีบุคลากร จํานวน 2 อัตรา จากกรอบ 3 อัตรา 
-งานพัสด ุมีบุคลากร จํานวน 2 อัตรา จากกรอบ 4 อัตรา 

3.2) ฝายบริหาร   มีบุคลากร 14 อัตรา จากกรอบอัตรา 14 อัตรา โดย
ประกอบดวยงาน 4 งาน ดงันี้ 
-งานสารบรรณ มีบุคลากร จํานวน 2 อัตรา จากกรอบ 3 อัตรา 
-งานแผนและงบประมาณ มีบุคลากร จํานวน 2 อัตรา จากกรอบ 4 
อัตรา 

-งานการเจาหนาท่ี มีบุคลากร จํานวน 3 อัตรา จากกรอบ 4 อัตรา 
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-งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีบุคลากร จํานวน 4 อัตรา เตม็
กรอบอัตรากําลัง 

4) สํานักพัฒนาธุรกิจ  บุคลากรจํานวน 3 อัตรา จากกรอบอัตรา 15 อัตรา 
ซ่ึงประกอบดวย 2 ฝาย คือ 

4.1)   ฝายสงเสริมการตลาด  มีบุคลากร จํานวน 1 อัตรา จากกรอบ 7 
อัตรา ประกอบดวยงาน 2 งาน คือ 
-งานวางแผน 
-งานพัฒนาผลิตภัณฑ 

4.2)  ฝายรายได  มีกรอบอัตรากําลัง จํานวน 6 อัตรา ยังไมมีพนักงาน
บรรจุในสวนงานนี้ ซ่ึงประกอบดวยงาน 2 งาน คือ 
-งานสิทธิประโยชน 
-งานจัดเก็บรายได 

 สรุปปจจุบันองคการสวนพฤกษศาสตรมีกรอบอัตรากําลัง จํานวน 144 อัตรา มีการ
บรรจุบุคลากรเพื่อเขาปฏิบัติงานจริง จํานวน 90 อัตรา หรือคิดเปนรอยละ 62.50 และมีลูกจาง
เพ่ือชวยงานเพิ่มเติม จํานวน 166 อัตรา โดยแบงเปนลูกจางประจํา จํานวน 6 อัตรา และลูกจาง
ช่ัวคราวรายวนั จํานวน 160 อัตรา รวมอัตรากําลังท้ังสิ้น จํานวน 256 อัตรา 
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คณะกรรมการ 

ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ -วิชาการ รองผูอํานวยการ -บริหาร 

สํานักวิชาการ-วิจัย สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง สํานักอํานวยการ สํานักพัฒนาธุรกิจ 

ฝายวิจัย 

งานเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

งานอนุรักษ 
พันธุกรรมพืช 

งานความหลาก 
หลายทางชีวภาพ 

งานพฤกษเคมี 

ฝายพัฒนาพื้นที ่

งานสวนรุกขชาติ 

งานสวนพฤกษชาติ 

งานภูมิทัศน

งานเครื่องจักรกลและ 
ครุภัณฑการเกษตร 

ฝายปลูกบํารุง 

งานขยายพันธุพืช 

งานเรือนกระจก 

งานดินและปุย 

ฝายการคลัง 

งานบัญชี 

งานการเงิน 

งานพัสดุ

ฝายบริหาร 

งานสารบรรณ 

งานแผนและ 
งบประมาณ 

งานการเจาหนาที่ 

งานอาคารสถานที่ 
และยานพาหนะ 

ฝายสงเสริม 
การตลาด 

งานวางแผน 

งานพัฒนาผลิตภัณฑ 

ผูตรวจสอบภายใน

สวนสารนิเทศ – ประชาสัมพันธ  

ศูนยรวมพรรณไมประจําภูมิภาค 

สวนวิเทศสัมพันธ 

งานผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ 

ฝายรายได 

งานสิทธิประโยชน 

งานจัดเก็บรายได 

ฝายวิชาการ 

งานหอพรรณไม 

งานศูนยขอมูลพืช 

งานพิพิธภัณฑ 
ธรรมชาติ 

งานเผยแพรความรู
ทางวิชาการ 

งานประชาสัมพันธ 

โครงสรางองคการสวนพฤกษศาสตร ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2542
กรอบอัตรากําลัง = 144 อัตรา 
(บรรจุจริง         =   90 อัตรา) 

1-(1) 

3-(3) 

1-(0) 

3-(3) 1-(1) 

6-(8) 

3-(0) 

1-(1) 1-(0) 

42-(30) 

1-(1) 1-(1) 1-(1) 1-(0) 

33-(16) 15-(3) 34-(23) 

9-(7) 

4-(1) 

5-(5) 

2-(1) 

4-(4) 

3-(3) 

1-(1) 

4-(2) 

3-(1) 

3-(1) 

3-(2) 

3-(2) 

7-(5)

2-(1) 

3-(2) 

2-(1) 

4-(0) 

4-(2) 

3-(1) 

1-(0) 

4-(3) 

3-(2) 

4-(2) 

4-(2) 

3-(2) 

3-(3) 

4-(3) 

4-(4) 

7-(1) 6-(0) 

2-(2) 2-(0) 1-(1) 2-(2) 
25-(20) 14-(7) 17-(11) 13-(4) 12-(7) 19-(14) 7-(1) 6-(0) 
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อัตรากําลัง 
 
ในปงบประมาณ 2549  อ.ส.พ.  มีอัตรากําลังเปนพนักงาน 90 อัตรา ลูกจางประจํา  6  

อัตรา และลูกจางชั่วคราวรายวัน 180 อัตรา รวมท้ังสิ้นจํานวน 276 อัตรา 
พนักงานจํานวน 90 อัตรา ของ อ.ส.พ. สามารถแยกเปนตามระดบัไดตามตารางที่ 1   

ดังนี ้

ตารางท่ี 1  : แสดงอัตรากําลัง แยกตามระดับ 

ระดับ จํานวน (คน) รอยละ 

11 1 1.11 
10 2 2.22 
9 1 1.11 
8 3 3.33 
7 2 2.22 
6 6 6.67 
5 42 46.67 
4 20 22.22 
3 8 8.89 
2 4 4.45 
1 1 1.11 
รวม 90 100.00 
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อัตรากําลังของ อ.ส.พ. จํานวน 276 คน โดยแยกเปนผูบริหาร
ระดับสูง (ระดบั 10 - 11) จํานวน 3 อัตรา คดิเปนรอยละ 1.17 กระจาย
อยูในสํานักพัฒนาและปลูกบํารุง จํานวน 132 คน คดิเปนรอยละ 51.57 
ของอัตรากําลังท้ังส้ิน อยูในศูนยรวมพรรณไมประจําภูมิภาค จํานวน 
48 คน คดิเปนรอยละ 18.75 อยูในสํานักวิชาการ – วิจัย จํานวน 37 
คน คดิเปนรอยละ 14.45 อยูในสํานักอํานวยการ จํานวน 27 คน คิด
เปนรอยละ 10.16 อยูในสวนสารนิเทศ – ประชาสมัพันธ จํานวน 4  
อัตรา คิดเปนรอยละ 1.56 อยูในสํานักพัฒนาธุรกิจ และผูตรวจสอบ
ภายใน กลุมงานละ 3 คน  คดิเปนรอยละ 1.17 รายละเอียดปรากฏดัง
ตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  : แสดงอัตรากําลังในปจจุบันแยกตามกลุมงาน 

ลูกจาง 
กลุมงาน หนวย พนักงาน ประจํา ชั่วคราว รวม รอยละ 

ผูบริหารระดบัสูง (10–11) คน 3 - - 3 1.09 
สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง คน 13 4 102 119 43.12 
ศูนยรวมพรรณไม คน 8 - 50 58 21.01 
สํานักวิชาการ – วิจัย  คน 32 1 10 43 15.58 
สํานักอํานวยการ คน 23 1 12 36 13.04 
สวนสารนิเทศ - ประชาสัมพันธ คน 4 - 1 5 1.81 
สํานักพัฒนาธรุกิจ คน 4 - 4 8 2.90 
ผูตรวจสอบภายใน คน 3 - 1 4 1.45 

รวม  90 6 180 276 100.00 
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อัตรากําลังพนักงานจํานวน 88 อัตรา (วาง 2 อัตรา) รวม 90 
อัตรา สวนใหญมีการศึกษาในระดับปรญิญาตร ี รอยละ 48.86 
รองลงมามีการศึกษาในระดบัปริญญาโท รอยละ 30.68 ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 3 ดังนี ้ 

 
ตารางท่ี 3  : แสดงอัตรากําลังพนักงานแยกตามกลุมงานและวุฒิการศึกษา 

กลุมงาน ป.เอก ป.โท ป.ตรี อนุปริญญา 
ต่ํากวา

อนุปริญญา รวม 

ผูบริหารระดบัสูง (11-10) 2 - - - - 2 
สํานักวิชาการ – วิจัย 4 11 16 - 1 32 
สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง 1 4 6 1 1 13 
สํานักอํานวยการ - 5 14 1 3 23 
สํานักพัฒนาธรุกิจ - 1 1 - 1 3 
ผูตรวจสอบภายใน - 1 2 - - 3 
สวนสารสนเทศ - ประชาสัมพันธ - 1 2 1 1 4 
ศูนยรวมพรรณไม 3 สาขา - 4 2 1 1 8 

รวม 7 27 43 4 7 88 
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บทท่ี บทท่ี 22
การวิเคราะหสภาพแวดลอม  

  

สวนพฤกษศาสตรในตางประเทศสวนพฤกษศาสตรในตางประเทศ  
 

สวนพฤกษศาสตรจัดเปนสถาบันเกาแกมากที่สุดสถาบันหนึ่ง 
ท่ีไดเกิดข้ึนพรอมไปกับความเจริญของอารยะประเทศ แสดงถึงความ
เจริญรุงเรืองทางดานวิชาการ วฒันธรรม และศิลปะของประเทศนั้น 
วัตถุประสงคเดิมแตแรกเปนเพียงสถานที่รวบรวมพรรณไมท่ีสวยงาม 
มาจัดปลูกไวดวยกันขาดไมใหญโตนัก ตอมาไดมีการรวบรวมพรรณไม
ท่ีมีคุณคาเปนยาสมุนไพรหรือท่ีมีคาทางเศรษฐกิจไวดวย และมีการ
ขยายพื้นท่ีกวางขวางขึ้น ทําใหนําไปสูการศึกษาที่เก่ียวกับพืชหลาย
สาขาควบคูกันไปอยางตอเน่ือง ตอมาเม่ือมีการรวบรวมพันธุไมจาก
ตางถิ่นมาปลูกเพ่ิมข้ึน ทําใหสวนพฤกษศาสตรไดรับความนาสนใจและ
มีความสําคัญมากขึ้น กลายเปนแหลงศึกษาธรรมชาติท่ีใหประโยชนท้ัง
ทางดานวิชาการ การทองเท่ียวเชิงนิเวศและการพักผอนหยอนใจ
ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจดานพืชของประเทศดวย 

สวนพฤกษศาสตรท่ีจัดตั้งข้ึนในระยะแรกๆ กระจายอยูท่ัวโลก 
ท้ังในคาบสมุทรอาหรับ จีน และเม็กซิโก แตไมมีบันทึกหลักฐาน
ปรากฏแนชดั ในภาวะที่เกิดสงครามข้ึน สวนพฤกษศาสตรจะไมไดรับ
การดูแล ถูกทอดทิ้ง หรือตนไมถูกหยิบฉายเคลื่อนยายและทําลายไป
ในท่ีสุด ท่ีมีบันทึกเปนหลักฐานปรากฏไดแกสวนพฤกษศาสตรในทวีป
ยุโรปท่ีไดเริ่มกอตั้งข้ึนในป ค.ศ.1543 ท่ีเมืองปซา ประเทศอิตาลี เพ่ือ
รวบรวมพันธุพืชท่ีเปนสมุนไพรและยารักษาโรคมาจัดปลูกใหเปนแหลง
ศึกษาของนักปราชญและนักศึกษาแพทยท้ังในประเทศอิตาลีและท่ี
เดินทางมาจากประเทศใกลเคียงอ่ืนๆ ซ่ึงทําใหงานดานสวน
พฤกษศาสตรมีการตื่นตวัข้ึนอยางรวดเร็ว และมีการจัดตั้งสวน
พฤกษศาสตรข้ึนมากอีกหลายแหง ท่ียังปรากฏอยูจนถึงปจจุบันไดแก
สวน Padua (1545). Florence (1545) และ Bologna (1547) ประเทศ
อิตาลี : Zurich (1560) ประเทศสวิสเซอรแลนด : Leiden (1577) และ 
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Amsterdam (1682) ประเทศเนเธอรแลนด : Leipzig (1579) และ 
Berlin (1679) ประเทศเยอรมันนี : Paris และ Montpellier (1598) 
ประเทศฝรั่งเศส ; Uppsala (1655) ประเทศสวเีดน ; Oxford (1621), 
Edinbugh (1670) และสวน Kew (1841) ประเทศอังกฤษมีการ
รวบรวมพืชจากแหลงตางๆ ท้ังในยุโรปและทวีปอ่ืนๆ ท่ีมีความ  

สวยงามแปลกตา และท่ีคาดวาจะสามารถใหประโยชนทางดาน
เศรษฐกิจและท่ีเปนยารักษาโรค จัดปลูกไวในสวนพฤกษศาสตรเหลานี้
โดยจัดเปนหองสมุดในธรรมชาติ (Living library) และมีการศึกษาวิจัย
และทดลองหาประโยชนตางๆ จากพืชท่ีรวบรวมไวเหลานี้ปรากฏ  

หลักฐานในสิ่งตีพิมพตางๆ ไวมากมาย 

สวนพฤกษศาสตรท่ีมีช่ือเสียงหลายแหงไดรับการจัดสรางขึ้น 

ในชวงท่ีเปนประเทศดอยพัฒนา สรางในระยะแรกโดยประเทศเจาของ
อาณานิคม ซ่ึงมุงประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาพชืในทองถิ่นน้ันๆ 
เปนหลัก โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ สวนพฤกษศาสตรดังกลาวไดแก 
สวนพฤกษศาสตรท่ีอยูใตอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส 
สเปน และเนเธอรแลนด ท่ีมีการบันทึกไว อาทิ ในทวีปแอฟริกา
ตอนกลาง ป ค.ศ.1735 สวนพฤกษศาสตร Pamplemousses (ปจจุบัน 
Royal Botanic Gardens Pamplemousses) สรางข้ึนท่ีเกาะ Mauritius 
ซ่ึงเปนทาเรือสําคัญภายใตอาณานิคมของฝรั่งเศส ท้ังนี้เพื่อเปนแหลง
พักและจัดสงเสบียง ผัก พืชสด ผลไมใหกับเรือเดินสมุทรของประเทศ
ฝรั่งเศส ตอมาไดมีการนําเอาพืชเคร่ืองเทศหลายชนิดและมันสําปะหลัง
มาทดลองปลูก รวมถงึพืชในยานนั้นท่ีคาดวาจะเปนประโยชนทาง
เศรษฐกิจอีกหลายชนิด 

  

  

  

  

  

  

  



 

แผนกลยุทธ  องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554 
 

15

สวนพฤกษศาสตรในทวปีเอเชียสวนพฤกษศาสตรในทวีปเอเชีย  

  
การสรางสวนพฤกษศาสตรในทวีปเอเชียเกิดข้ึนมาพรอมๆ กับ

การลาอาณานิคมและการติดตอคาขายกับประเทศทางเขตศูนยสูตร
ของประเทศมหาอํานาจยุโรป สวนพฤกษศาสตรในสมัยนั้นจึงมีบทบาท
ในการเก็บสะสมพันธุไมในทองถิ่นนั้นๆ เปนหลัก เพ่ือนํามาศึกษาวิจัย 
หาคุณคาทางเศรษฐกิจสําหรับประโยชนทางการคา ในการเก็บรักษา
พรรณไมในสวนพฤกษศาสตร ใชวธิีแบงหมวดหมูตามหลัก
อนุกรมวิธานของ Linnaeus ซ่ึงจะเกิดความสะดวกและเปนประโยชน
มาก เม่ือมีจํานวนพืชสะสมมากข้ึน มีการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตรขนาด
ใหญระดับสากลข้ึนหลายแหลง ซ่ึงในปจจุบันมีจํานวน 8 แหง ดังนี ้

1. สวนพฤกษศาสตรอินเดีย ในกัลกัตตา ประเทศอินเดีย 
2. สวนพฤกษศาสตรปนัง ประเทศมาเลเซีย  
3. สวนพฤกษศาสตรโบอร ประเทศอินโดนีเซีย 
4. สวนพฤกษศาสตรสิงหล ประเทศศรีลังกา  
5. สวนพฤกษศาสตรสิงคโปร ประเทศสิงคโปร 
6. สวนพฤกษศาสตรโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
เปนสวนพฤกษศาสตรของไทย 2 แหง อีก 6 แหงท่ีเหลือมี

ความสําคัญในดานความเกาแก และมีจํานวนพรรณไมเก็บสะสมไว
มาก และจะกลาวเพ่ิมเติมอีกเล็กนอยเฉพาะสวนพฤกษศาสตรอินเดีย 
โบกอร สิงหล และสิงคโปร ประเทศที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตรเหลานี้
เคยเปนอาณานิคมของประเทศในยุโรป  
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สวนพฤกษศาสตรในสวนพฤกษศาสตรในประเทศไทยประเทศไทย  
 
การจัดสรางสวนพฤกษศาสตรในประเทศไทย ไดเคยพยายาม

ทํามาแลวในอดีต แตไมประสบผลสําเร็จ  เม่ือพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวฯ เสด็จข้ึนครองราชย ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหจัดสรางสวนในลักษณะของสวนพฤกษศาสตรข้ึนในสวน
ลุมพินี พรอมๆ กับการจัดสรางสยามรัฐพิพิธภัณฑตามพระราช  

ประสงคของสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แตก็ไมสําเร็จดังพระราช
ประสงค ตอมาในป พ.ศ. 2478 ไดมกีารจัดตั้งสมาคมพืชกรรมแหง
ประเทศสยามขึ้น และไดพยายามจัดทําสวนลุมพินี ใหเปนสวน
พฤกษศาสตรอีกครั้งหนึ่งแตก็ไมสําเร็จอีก  

ประเทศไทยไมเคยมีหลักฐานการจัดสรางสวนพฤกษศาสตรมา
กอน  แตก็มีความสนใจในการนําพันธุพืชใหมๆ เขามาในประเทศ  ซ่ึง
มีมาตลอดเวลาควบคูกับการคาขายหรือติดตอราชการกบัตางประเทศ 
ตั้งแตสมัยพระนารายณมหาราช แตจะนํามาจัดสวนในลักษณะอุทยาน  

ดังปรากฏในประวตัศิาสตรและวรรณคดไีทย ในสมัยสมเด็จพระ  

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงสนพระทัยเก็บสะสมพันธุพืช  เม่ือ
เสด็จประพาสตางประเทศแตละครั้งพระองคจะทรงนําพันธุพืชใหมๆ 
เขามา  พระองคมีพระราชดําริใหจัดสราง เรือนเพาะชําในพระราชวัง
สวนดุสิต สําหรับเก็บสะสมพันธุพืชตางๆ ไว เม่ือเวลาเสด็จประพาส
เย่ียมราษฎรในหัวเมืองก็จะพระราชทานพันธุใหไปปลูก และทุกครั้งท่ีมี 

การตัดถนนสายใหม พระองคจะทรงใหปลูกตนไมกอน โดยนํามาจาก
เรือนเพาะชําภายในพระราชวังสวนดุสิต ทรงเอาพระราชหฤทัยใสและ
ทรงประณีต ในการเลือกพันธุไมใหเหมาะกับสภาพถนนแตละทําเลไป 
ถนนอะไรควรปลูกพันธุพืชชนิดใด เพ่ือใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม เกิด
ความรมร่ืนเปนระเบียบและสวยงาม และมีพระราชดําริใหปลูกบัวสาย
หลากสี ในคูนํ้าสําหรับเปนท่ีพักผอนของประชาราษฎร ดังนั้นถึงแม
ประเทศไทยจะไมเคยมีการสรางสวนพฤกษศาสตรมากอน แตก็มีการ
สะสมพันธุพืช ขยายพันธุพืชและนํามาปลูกไวตามถนนตางๆ  
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กรมปาไม ไดดําริจัดสรางสวนพฤกษศาสตรข้ึนเปนครั้งแรกที่
บริเวณพระพทุธบาท จังหวัดสระบุรี เม่ือป พ.ศ. 2484  แตพ้ืนท่ีไม
เหมาะตอการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากขาดแหลงน้ําและดินไมดี 
กรมปาไมจึงเลือกใหมท่ี ปาพุแค ชายดงพญาเย็น มีเน้ือท่ีประมาณ 
3,750 ไร การพัฒนาสวนพุแคดําเนินไปชามาก เพราะรัฐบาลไมเห็น
ความสําคัญและไดรับงบประมาณไมเพียงพอ  

สวนพฤกษศาสตรของประเทศไทยในปจจุบันจําแนกตาม
หนวยงานที่สังกัดออกเปน 3 ประเภท คอื  

1. สวนพฤกษศาสตรสังกัดกรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนที่สงักัดกรมปาไมมี 
2 ลักษณะ ไดแก  

1.1 สวนพฤกษศาสตร  มีบทบาทในการรวบรวมพันธุพืช
ทุกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวทิยา เชนเดียวกับสวน
พฤกษศาสตรท่ัวไป ใชสําหรับศึกษาทางพฤกษศาสตรโดยเฉพาะ และ
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจไดดวย ในสวนพฤกษศาสตรจะปลูกพันธุ
พืชท้ังไมพ้ืนเมืองและตางประเทศ โดยแยกเปนหมวดหมู เปนวงศ และ
สกุล ตามลําดับความสําคัญของชนิดไมน้ันๆ นอกจากนั้นยังทําการ
อนุรักษและขยายพันธุพืชหายากและใกลจะสูญพันธุของไทย สวน
พฤกษศาสตรท่ีสังกัดกรมปาไมน้ีจัดสรางไวทุกภาคของประเทศไทย 
ขนาดของพื้นท่ีประมาณ 800 - 2500 ไร ปจจุบันมีอยู 7 แหง และอีก 8 
แหง เปนสวนพฤกษศาสตรรวบรวมพืชจากวรรณคดีไทยและสวน
รวบรวมพรรณไมปา 

2.2 สวนรุกขชาต ิ เปนสวนที่มีเนื้อท่ีนอยกวาสวน
พฤกษศาสตร สรางข้ึนเพ่ือปลูกรวบรวมพันธุไมตางๆ โดยเฉพาะไมยืน
ตนท่ีมีคาหายากในทางเศรษฐกิจและพืชไมดอกที่หายากซึ่งมีอยูใน
ทองถิ่น แตมิไดปลูกเปนหมวดหมูเหมือนสวนพฤกษศาสตร หากแตมี
ช่ือพันธุไมตดิไว มีการทําถนนทางเดินเพ่ือเขาชม จุดมุงหมายเพื่อการ
พักผอนหยอนใจโดยเฉพาะ และใหผูเขาพักผอนไดรับความรูเก่ียวกับ
พันธุไมไปดวย  ขนาดของสวนรุกขชาตปิระมาณ 25 - 100 ไร สวน
รุกขชาติในปจจุบันนับได 53 แหง  
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2. สวนพฤกษศาสตรสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดแก สวน
พฤกษศาสตรในสวนหลวง ร.9 ตั้งอยูท่ี แขวงหนองบอน เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีประมาณ 500 ไร พ้ืนท่ีน้ีสวนหนึ่งเปนของ
กรุงเทพมหานครที่ซ้ือไวนานแลว และบางสวนไดรับบริจาคจากผูมีจิต
ศรัทธา  กรุงเทพมหานครและมูลนิธิสวนหลวง ร.9 จัดสรางข้ึนถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ ในป พ.ศ. 2530  โดยมีจุดมุงหมาย ดังนี ้ 

1) เปนสวนสาธารณะ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยู 
หัวฯ  ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในป พ.ศ. 
2530  

2) เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชนท่ัวไป  
3) เปนศูนยกลางรวบรวมสะสมและอนุรักษพืชพันธุไม ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศใหเปนสวนพฤกษศาสตรท่ีสมบูรณแบบแหง
แรกของประเทศไทย  

4) สงเสริมวิชาการดานการศึกษา คนควาวจัิย และเผยแพร
ความรูดานพฤกษศาสตรแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

5) ปลูกฝงทัศนคติในการอนุรักษธรรมชาติแกเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  

6) ประกอบกิจการสาธารณะประโยชน และการกุศลตางๆ 
รวมทั้งทะนุบํารุงสงเสริมและพัฒนาสวนสาธารณะ  

7) รวมมือกับองคการกุศล และหนวยงานทางราชการใน
กิจการตางๆ  

8) ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง  
สวนพฤกษศาสตรในสวนหลวง ร.9 เปนสวนพฤกษศาสตร

สมบูรณแบบตามหลักอนุกรมวิธานและนเิวศวิทยา  เนื่องจากหนาท่ี
ของสวนพฤกษศาสตรปจจบัุนไดเพิ่มจากการเปนสถานศึกษาวิจัยของ
นักวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว มาเปนท่ีพักผอนหยอนใจในเชิงทัศน
ศึกษาเพิ่มข้ึนอีกอยางหนึ่ง การจัดรวบรวมพันธุไมจึงมุงเนนการจัดภูมิ
ทัศนใหสวยงามจําเริญตาดวย สวนของสวนพฤกษศาสตรมีเนื้อท่ีสุทธิ
ประมาณ 90 ไร และหากนับท่ีจอดรถและคูนํ้าดวยก็จะมีเน้ือท่ีรวมเปน 
120 ไร นับวาเปนสวนพฤกษศาสตรท่ีมีขนาดเล็กมาก เนื้อท่ีภายใน
สวนมีการแบงออกเปนสวนๆ แตละสวนมีคูนํ้าเพ่ือการชลประทานและ
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การระบายน้ําลอมรอบ สวนพฤกษศาสตรสวนหลวง ร.9 ทําการเก็บ
รวบรวมพันธุไมท้ังของไทยและตางประเทศ ทําการอนุรักษและ
ขยายพันธุพืชหายากและใกลสูญพันธุ เชนเดียวกับสวนพฤกษศาสตร
อ่ืนๆ ปจจุบันมีหอพรรณไมเก็บรวบรวมตวัอยางพรรณพืชอัดแหงอยู
ประมาณ 5,000 ตวัอยาง มีหองสมุดขนาดเล็ก มีเรือนเพาะชํา และ
เรือนอนุบาลพืช แตยังไมมีหองปฏิบัติการสาํหรับงานวิจัยทาง
พฤกษศาสตรชั้นสูง  

3. สวนพฤกษศาสตร สังกดัองคการสวนพฤกษศาสตร ไดแก
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์มีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกจิ 
ดําเนินการภายใตพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร 
พ.ศ. 2535 ไดรับงบประมาณและพื้นท่ี เริ่มดําเนินการระยะแรกเมื่อป 
พ.ศ. 2536 โดยใชพ้ืนท่ีจัดสรรจากกรมปาไม จํานวน 6,500 ไร ตั้งอยูท่ี
บริเวณชายเขตอุทยานแหงชาตดิอยสุเทพ-ปุย ทองท่ีตําบลแมแรม 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ มีทาง
นํ้าไหลผานตลอดป ภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบและสูงสลับเปนชั้นตาง ๆ 
ตั้งแตระดับความสูง 400 เมตรข้ึนไปจนถึงระดบัความสูงประมาณ 
1,200 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล  

ดังนั้นเม่ือเปรยีบเทียบบทบาท หนาท่ีและกิจกรรมของสวน
พฤกษศาสตรไทยแลว สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ ์ องคการสวนพฤกษศาสตรจะมีความสมบูรณแบบมากที่สุด 
เพราะ มีการดําเนินงานที่ครบวงจรมีท้ังหอพรรณไม หองสมุดสวน
พฤกษศาสตร พิพิธภัณฑพืช หองปฏิบัติการ และศูนยฝกอบรม
บุคคลากร 
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การวิเคราะหการวิเคราะหปจจยัภายในและภายนอก ปจจยัภายในและภายนอก ((SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss))  
 
 องคการสวนพฤกษศาสตรไดจัดใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางผูบริหารและ
พนักงาน เพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดาํเนินงานขององคการสวน
พฤกษศาสตร โดยเรียงลําดับจากปจจัยท่ีไดรับคะแนนจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

จุดแข็ง (รวม 701 คะแนน) 
1. ชื่อสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ เปนท่ียอมรับของสาธารณะชนทั่วไป

จึงสามารถสรางภาพลักษณใหกับองคการไดเปนอยางด ี(127 คะแนน) 
2. พระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้งเอ้ือตอการดําเนินงานในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย 

(125 คะแนน) 
3. เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูดานพฤกษศาสตรท่ีแทจริง (118 คะแนน) 
4. วัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการไดรับการยอมรับจากทุกรัฐบาล  จึงมีความมั่นคง

และไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางตอเน่ือง (108 คะแนน) 
5. มีนักวิชาการทางพฤกษศาสตรท่ีมีความรู ความสามารถและนาเชื่อถือ และมี

บุคลากรที่มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาองคกร (95 คะแนน) 
6. มีสาขาอยูในภูมิภาคตาง ๆ  ทําใหสามารถรวบรวมพรรณไม ตามระบบนิเวศของ

พ้ืนท่ีไดหลากหลายยิ่งข้ึน และสามารถใหโอกาสทางความรูกับประชาชนในทองถิ่น
ตางๆ ไดกวางขวางขึ้น (76 คะแนน) 

7. องคการเปนท่ียอมรับของสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ (52 คะแนน) 
 

จุดออน (รวม 1,015 คะแนน) 
1. ข้ันตอนกระบวนการและ ระบบการดําเนินงานดาน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การจัดการความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล ยังไมไดรบั
การผลักดันใหปฏิบัติอยางจริงจัง (137 คะแนน) 

2. การจัดทําแผนการดําเนินงานไมเปนระบบ แผนปฏิบัตกิารไมสอดคลองกับแผนกล
ยุทธ (135 คะแนน) 

3. ระบบการสื่อสารและสารสนเทศระหวางหนวยงานภายในและภายนอกยังขาด
ประสิทธิภาพ (99 คะแนน) 

4. การบริหารจัดการ การแบงสวนงานบางสํานักยังไมเหมาะสม มีผลกระทบตอการ
กําหนดอัตรากําลัง (97 คะแนน) 

5. ขาดการศึกษาผลกระทบ และวิเคราะหความคุมคา ความเหมาะสมในการดําเนินงาน 
ของกิจกรรมหรือโครงการ (92 คะแนน) 
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6. กลไกในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดรับจาก
คณะกรรมการและผูบริหารยังไมมีประสิทธิภาพ (84 คะแนน)  

7. การประชาสัมพันธเชิงรุกยังไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย จึงไมสามารถจูงใจให
ประชาชนเขามาใชบริการ (69 คะแนน) 

8. ระบบการบริหารจัดการศนูยกลางแหงการเรียนรูยังไมมีมาตรฐานเพียงพอ (66 
คะแนน) 

9. การกําหนดเสนทางอาชีพยังไมชัดเจนและเปนธรรมแกผูปฏิบัติ (60 คะแนน) 
10. การสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดยังไมเปนรูปธรรมเพียงพอ  (56 คะแนน) 
11. ขาดบุคลากรดานวเิทศสัมพันธ (41 คะแนน) 
12. จํานวนนักวิจัยมีไมเพียงพอ (40 คะแนน) 
13. ศักยภาพและความมั่นคงของพื้นท่ีตั้งศูนยรวมพรรณไมสาขาฯ ไมมีความชดัเจน 

(39 คะแนน) 
 

โอกาส (รวม 619 คะแนน) 
1. ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและเปนศูนยกลางการกระจายพันธุพืช

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหมีโอกาสไดศึกษาคนควาอยางตอเน่ือง 
(130 คะแนน) 

2. ประชาชนทุกภาคสวนมีความตระหนักและเห็นความสาํคัญในการรวมกันอนุรักษ 
บํารุงและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (109 คะแนน) 

3. รัฐบาลใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาแหลงเรียนรูสําหรับเยาวชน และสงเสริมการ
ทองเท่ียว (105 คะแนน) 

4. จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางของการทองเท่ียวภาคเหนือและ มีสถาบันทาง
การศึกษารองรับ การคมนาคมสะดวก เหมาะสมเปนแหลงทัศนศึกษาของเยาวชน 
(81 คะแนน) 

5. มีเวทีสาธารณะท่ีเปดโอกาสใหนักพฤกษศาสตรไดแสดงผลงานทางวิชาการ (66 
คะแนน) 

6. คานิยมของสังคมรวมทั้งแผนงานของประเทศเนนงานดานการอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม องคการสามารถแสดงบทบาทและผลงานทาง
วิชาการไดมากขึ้น (66 คะแนน) 

7. หนวยงานภายนอกและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีความ
สนใจและนําผลงานทางวิชาการไปใชประโยชนเพ่ิมมากขึ้น (62 คะแนน) 
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จุดแข็ง

อุปสรรค

จุดออน

อุปสรรค (รวม 365 คะแนน) 
1. ประชาชนทั่วไปยังไมเขาใจลักษณะของงานสวนพฤกษศาสตร ซ่ึงมีความแตกตาง

จากสวนสาธารณะทั่วไป (84 คะแนน) 
2. มีแหลงทองเท่ียวและสถานศึกษาทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะใกลเคยีงกันเพ่ิมมากขึ้น (82 

คะแนน) 
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลกระทบตอการดําเนินงาน (72 คะแนน) 
4. การเขาถึงทรัพยากรที่จะนํามาศึกษาเปนไปไดยาก (70 คะแนน) 
5. สภาวะแวดลอมเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็ (57 คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question Marks

??
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Dog Cash cows 
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บทท่ี บทท่ี 33
ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  
 
 

ในชวงป 2549 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ข้ึน ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงไวตอรัฐสภา และแผนบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาล โดยยุทธศาสตรกระทรวงและกลุมภารกิจข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบ
แนวทางของทุกหนวยงานในสังกัดในชวงปงบประมาณ 2548 – 2551 โดยมีสาระสําคัญดังนี ้
  
วิสัยทัศนกระทรวงวิสัยทัศนกระทรวง  
 
  คืนความสมบูรณสูธรรมชาต ิ ประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี เพ่ือเปนฐานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 
  
ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัดกระทรวงประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัดกระทรวง  
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวชี้วดั 
(KPIs) 

ประเด็นยุทธศาสตร ก. การ
อนุรักษและจัดการการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
เปนไปอยางสมดุลและ
สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

1.1 นําระบบอิเล็กทรอนิกสมา
ใชในการปฏิบัติงาน 

 

1.1.1 ระบบเครือขายเชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาคแลวเสร็จ
สมบูรณ ในป 2551 

1.1.2 จํานวนกระบวนงานที่ปรับ
เขาสูระบบอิเล็กทรอนิกสไม
นอยกวา 1 กระบวนการ
งานตอป 

 1.2 มีกลไกและระบบการ
บริหารจัดการที่ตอบสนอง
ตอความตองการของ
ประชาชน 

1.2.1 กลไกและระบบสําหรับการ
บริหารจัดการมีการบูรณา
การ/จัดทําโดยกระบวนการ
มีสวนรวม และนําไปสูการ
ปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวชี้วดั 
(KPIs) 

1.2.2 ภายในป 2551 บุคลากร
เปาหมายไมนอยกวารอยละ 
80 ไดรับการพัฒนาองค
ความรูใหมใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน 

 1.3 ระบบขอมูลและแหลง
เรียนรูสําหรับประชาชนดี
ขึ้น 

1.3.1 จํานวนรายการขอมูลที่
ใหบริการกลุมเปาหมาย
เพ่ิมขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 5   
ตอป 

1.3.2 จํานวนประชาชนไดรับ
บริการความรูเพ่ิมขึ้นเปน 
13.50 ลานคนในป 2551 

1. สงวน อนุรักษ ฟนฟู และ
จัดการการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.1 ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศดีขึ้น 

2.1.1 แหลงน้ํา/แองน้าํที่ไดรับการ
อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนามี
ศักยภาพการใชประโยชน
ไดไมนอยกวารอยละ 80 

2.1.2 พ้ืนที่ปาเสื่อมโทรมไดรับ
การฟนฟูไมนอยกวา 2.00 
ลานไร ในป 2551 

 2.2 ประชาชนเขาถึง
ทรัพยากรธรรมชาติอยาง
เปนธรรมและยั่งยืน 

2.2.1 ในป 2551 รอยละ 80 ของ
หมูบานปาไมแผนใหมมี
ขอตกลงในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินอยางเปนระบบและ
ยั่งยืน 

2.2.2 จํานวนหมูบานเปาหมายที่
ไดรับการปรับปรุงระบบ
ประปาชนบท มีน้ําสําหรับ
การอุปโภคบริโภคได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวชี้วดั 
(KPIs) 

 2.3 ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัย
และภัยธรรมชาติไดรับการ
แจงเตือนภัย 

2.3.1 จํานวนหมูบานในพื้นที่เสี่ยง
ภัยที่ไดรับการติดต้ังระบบ
หรือจัดตั้งเครือขายเตือนภัย
และแจงเตือนภัยเพ่ิมขึ้น 

2. ฟนฟูส่ิงแวดลอม ปองกัน
และลดมลพิษ 

 

3.1 ประชาชนไดรบัการ
บรรเทาความเดือดรอน
จากปญหาสิ่งแวดลอมและ
อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี 

3.1.1 รอยละ 95 ของจํานวนกรณี
ความเดือดรอนของ
ประชาชนกลุมเปาหมายที่
ไดรับการบรรเทา ในป 
2551 

3.1.2 รอยละ 80 ของจํานวน
กลุมเปาหมายที่มีกิจกรรม
การมีสวนรวมในการปองกัน  
ฟนฟู ส่ิงแวดลอมและลด
มลพิษ ในป 2551 

 
เปาประสงค และกลยุทธกระทรวงเปาประสงค และกลยุทธกระทรวง  
 

เปาประสงค 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategies) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

1. นําระบบอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการปฏิบัติงาน 

 

1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารและบรกิารโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย 

กลุมอํานวยการ (บูรณาการรวมกับทุก
กลุมภารกิจ) 

2. มีกลไกและระบบการ
บริหารจัดการที่
ตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน 

2.1 พัฒนากลไกและระบบ
การบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ เปนที่
ยอมรับของประชาชน
และทุกภาคสวน 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ 
กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน 
กลุมภารกิจดานสิ่งแวดลอม 
กลุมอํานวยการ 

3. ระบบขอมูลและระบบ
บริการประชาชนดีขึ้น 

3.1 พัฒนาขอมูลและแหลง
การเรียนรูใหตอบสนอง
ตอความตองการของ
ประชาชน 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ 
กลุมอํานวยการ 
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เปาประสงค 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategies) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

4. ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศดีขึ้น 

1.1 พัฒนาขอมูลและแหลง
การเรียนรูใหตอบสนอง
ตอความตองการของ
ประชาชน 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ 
กลุมอํานวยการ 

5. ประชาชนเขาถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเปนธรรมและ
ยั่งยืน 

5.1 สงเสริมใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการใช
ประโยชนทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางเปนธรรม
และยั่งยืน 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ 
กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน 
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บทท่ี บทท่ี 44
กลยุทธในการดําเนินงาน  

 
วิสัยทัศนวิสัยทัศน  ((VViissiioonn))  
 

เปนองคกรชัน้นําทางดานพฤกษศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ีมี
บทบาทสําคัญในการอนุรักษ ศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูทางดานพรรณไมไทย เพื่อการ
เรียนรูของประชาชน  

 
 

พัพันธกิจนธกิจ  ((MMiissssiioonn))  
 

พันธกิจขององคการสวนพฤกษศาสตร จะเปนแนวคิดและวิธีการดําเนินงานเพือ่บรรลุ
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว โดยไดมีการกําหนดพันธกิจไว 2 ประการ คือ 

1. สรางองคความรูและแหลงการเรียนรู 
2. เผยแพรและสรางมูลคาเพ่ิม 

 
เปาประสงคเปาประสงค  ((GGooaall))  
 
 ในชวงปงบประมาณ 2550 – 2554 องคการสวนพฤกษศาสตรไดกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธฉบับนี้ใน 2 ประเด็นหลัก คอื 

1. เพ่ือใหสวนพฤกษศาสตรเปนแหลงรวบรวมพันธุพืชและองคความรูทางดานพืช
เพ่ือารศึกษาของประชาชน 

2. เพ่ือใหมีการถายทอดความรูสูประชาชนเพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรพรรณพืช 
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ผลลัพธผลลัพธ  ((OOuuttppuutt))  
 
 ตามแผนที่กลยุทธองคการสวนพฤกษศาสตรไดกําหนดผลลัพธจากการดําเนินงานไว 4 
ผลลัพธ ดังนี ้

1. การพัฒนาสวนพฤกษศาสตรขององคการฯ ใหเปนสวนพฤกษศาสตรมาตรฐานใน
ระดับสากล 

2. สวนพฤกษศาสตรเปนศูนยกลางในการศึกษา วิจัยทางดานพืชท่ีสําคญัของประเทศ
ไทย 

3. สวนพฤกษศาสตรเปนศูนยบริการขอมูลและการศึกษาทางวิชาการดานพืช 
4. มีการพัฒนาองคความรูทางดานพืชไปสูเชิงพาณิชย 

 
กลยุทธกลยทุธ  ((SSttrraatteeggiicc))  

 
ในการกําหนดกลยุทธขององคการสวนพฤกษศาสตร ซ่ึงไดมาจากการวเิคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ (SWOT Analysis) เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคตางๆ ในการดําเนนิงาน ดังน้ันองคการสวนพฤษศาสตร จึงไดมีการระดม
สมองจากเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพ่ือกําหนดการทบทวนกลยุทธ ซ่ึงจะเปนแนวทางหรือกรอบ
แนวทางอยางกวางเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินนโยบายเพื่อใหบรรลุตามเปาประสงคท่ีวาง
ไว 12 กลยุทธ ดังนี ้

1. พัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษา และจัดการพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 
2. รวบรวม บํารุง ดูแลรักษา ขยายพันธุไมท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาหอพรรณไม ศูนยขอมูล และหองสมุดใหเปนมาตรฐาน 
4. เสริมสรางศักยภาพและบทบาททางวิชาการดานพฤกษศาสตรขององคกรใหเปนท่ี

ยอมรับในระดบัภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
5. เผยแพรและประชาสัมพันธเชิงรุกผานชองทางสื่อทุกแขนง ใหครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย 
6. เสริมสรางมาตรฐานสินคาและการใหบริการ 
7. การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
8. ปรับปรุงโครงสรางและวัฒนธรรมใหเอ้ือตอการทํางาน 
9. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
10. ปรับปรุงการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
11. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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12. พัฒนาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
 
ตามแผนที่กลุยทธองคการสวนพฤกษศาสตร (Strategy Maps) ดังนี ้
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แผนที่กลยทุธ อสพ. (File Power Point) 
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 
 

กลยุทธท่ี 1 :  พัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษา และจัดการพื้นท่ีอยางตอเน่ือง  
 
วัตถุประสงค  : เพื่อเปนสวนพฤกษศาสตรท่ีมีการจัดการพื้นท่ีถูกตองตามหลกั

วิชาการ และเหมาะสมในการเปนแหลงรวบรวมพรรณไมท่ีสําคญั
ของประเทศไทย 

 
ตัวชี้วัด :  

1. จํานวนพื้นท่ีไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
2. จํานวนพื้นท่ีจัดแสดงพันธุไมท่ีไดรับการพัฒนาและปรับปรุง 

 
แนวทางการดําเนินงาน : 

1.1 ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลพืชในพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร เพื่อตรวจสอบการมีอยู
และความสมบูรณของพันธุไม 

1.2 เรงรัดจัดทําแผนการจัดการพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร  
1.3 จัดพ้ืนท่ีแสดงพันธุไมใหถูกตองตามหลักอนุกรมวิธานพืช 
1.4 ปรับปรุงคุณภาพดินภายในสวนพฤกษศาสตร รวมท้ังรกัษาหนาดินเพ่ือปองกัน

การพังทลายของดิน 
1.5 ปรับแตงพื้นท่ีและภูมิทัศนดวยไมดอกไมประดับใหเกิดความสวยงาม และตกแตง

พันธุไมใหญใหเกิดความรมร่ืนเปนท่ีประทับใจแกผูมาเย่ียมชม 
1.6 พัฒนาสื่อการเรียนรูพรรณไมใหเปนระบบและงายตอการเรียนรู 
1.7 ปรับปรุงและจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการบํารุงรักษาและการใหบริการ  
1.8 พัฒนาสื่อการเรียนรูพรรณไมใหเปนระบบและงายตอการเรียนรู อาทิเชน แผนท่ี 

ปายอธิบายพรรณไม ปายส่ือความหมายตามเสนทางศกึษาธรรมชาติ และสถานท่ี
จัดแสดงพรรณไมตางๆ ใหมีไมต่ํากวา 2 ภาษา เพ่ือใหเพิ่มเติมความรูทางดานพืช
ใหแกนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ และเปดโอกาสใหสามารถเขามาทองเท่ียวใน
สวนพฤกษศาสตรไดดวยตนเอง 
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กลยุทธท่ี 2 : รวบรวม บํารุง ดูแลรักษา ขยายพันธุไมท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค :  เพ่ือดูแลรักษา และอนุรักษพันธุไมหายาก พันธุไมใกลสูญพันธุใหคงอยู  
 
ตัวชี้วัด :  

1. จํานวนชนิดของพันธุไมท่ีจัดแสดงในพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตรและศนูยรวมพรรณไม 
2. จํานวนชนิดของพรรณไมท่ีเพิ่มข้ึน 
3. จํานวนตนของพันธุไมท่ีอยูรอดจากการเพาะขยายพันธุ และการบํารุงรักษา 

 
แนวทางการดําเนินงาน : 

 พัฒนาระบบการรวบรวมพรรณไมใหเปนมาตรฐาน 
 รวบรวมและพัฒนาการจัดแสดงพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรใหเปนระบบและงาย

ตอการเรียนรู 
 พัฒนาสื่อการเรียนรูพรรณไมสําหรับประชาชนในพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตรและศูนย

รวมพรรณไม 
 พัฒนาสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์จ.เชียงใหม ใหเปนศูนยรวบรวม

กลวยไมพ้ืนเมือง และพืชหายาก 
 พัฒนาศูนยรวมพรรณไมภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณุโลก ใหเปนศูนยรวมพรรณไม

ปาดิบเขา ปาผสมผลัดใบ และพรรณไมชายแดนไทย – ลาว  
 พัฒนาศูนยรวมพรรณไมภาคตะวันออก จ.ระยอง ใหเปนศูนยรวมพรรณไมพื้นท่ี

ชุมน้ําและสังคมปาเสม็ด 
 พัฒนาศูนยรวมพรรณไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน ใหเปนศูนยรวม

พ้ืนท่ีชุมน้ํา และพืชทนเค็ม 
 รวบรวมพันธุไมกลุมเปาหมาย หาแนวทางขยายพันธุ และนํากลับคืนสู

แหลงกําเนิดตามธรรมชาต ิเพ่ือการอนุรักษพันธุพืชใหคงอยู 
 ใชเทคโนโลยีชีวภาพ ดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือสําหรับการอนุรักษชนิดพันธุ และ

การขยายพันธุพืช โดยเฉพาะพันธุไมหายาก พันธุไมประจําถิ่น พันธุไมใกลสูญ
พันธุ และพืชสมุนไพร 

 เก็บตัวอยางเมล็ดพันธุไม เพ่ือการศึกษา วิจัย หาแนวทางการอนุรักษในระยะสั้น
ไปถึงระยะยาว  
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กลยุทธท่ี 3 : ปรับปรุงและพัฒนาหอพรรณไม ศูนยขอมูล และหองสมุดใหเปนมาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค :  เพื่อใหสวนพฤกษศาสตรเปนแหลงอางอิงขอมูลทางวิชาการดานพืช

ที่ไดรับการยอมรับของประเทศไทย 
 
ตัวชี้วัด :  

1. จํานวนตัวอยางพรรณไมท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนตัวอยางพรรณไมท่ีมีการแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 
3. ขอมูลตัวอยางพรรณไมแหงท่ีสามารถสืบคนผานทาง website ของ อสพ. ไดภายใน

ป 2553  
4. ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบพรรณไมใหกับผูมาขอใชบริการ 

 
แนวทางการดําเนินงาน :   

3.1 ปรับปรุงระบบงานหอพรรณไมใหมีมาตรฐาน 
3.2 พัฒนาระบบการจัดการหอพรรณไม ศูนยขอมูล และหองสมุดใหไดมาตรฐานและ

เปนท่ียอมรับในระดับสากล 
3.3 ศึกษาวิจัยทางดานพฤกษศาสตร ดานอนกุรมวิธานพืช ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น รวมท้ังจัดเก็บพรรณไมในทุกภาคของประเทศไทย
อยางตอเนื่อง  

3.4 สงเสริมการออกสํารวจและการศึกษาความหลากหลายของพรรณไมรวมกับ
หนวยงานอื่นท้ังในประเทศและตางประเทศ 

3.5 สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนพรรณไมกับหนวยงานอื่นท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

3.6 พัฒนาระบบการสืบคนขอมูลตัวอยางพรรณไมแหงทางระบบเครือขาย Internet 
เพ่ือใหบริการแกประชาชน และนักวิชาการ 

3.7 จัดใหมีนักวชิาการหมุนเวียนเพ่ือใหบริการตอบคําถามทางพฤกษศาสตร และทํา
การตรวจสอบพรรณไมท้ังทางโทรศัพท และ Website ขององคการฯ เพ่ือ
ใหบริการทางวิชาการใหเปนไปอยางทั่วถึง มีประสิทธภิาพสําหรับทุกระดับชั้น 

3.8 เตรียมความพรอมในดานอุปกรณ เครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร และระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานระดับสูง 
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กลยุทธท่ี 4 :   เสริมสรางศักยภาพและบทบาททางวิชาการดานพฤกษศาสตรขององคกร
ใหเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 

 
วัตถุประสงค :  เพื่อใหสวนพฤกษศาสตรเปนศูนยกลางของการศึกษาวิจัย และ

ผลงานทางวิชาการไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
ตัวชี้วัด :  

1. จํานวนผลงานทางวิชาการไดรับการเผยแพรและตีพิมพในวารสาร peer review 
2. จํานวนโครงการศึกษาวิจัยท่ีสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย 

 
แนวทางการดําเนินงาน : 

 เตรียมความพรอมในดานบุคลากรเสริมตามแผนงานวิจัย โดยคัดเลือกผูมีความรู 
ประสบการณ และความเชีย่วชาญในสาขาที่ตองการเปนผูดําเนนิโครงการ  หรือ
รวมโครงการ 

 เตรียมความพรอมในดานอุปกรณ เครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร และระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานระดับสูง 

 สรางเครือขายงานทางดานพฤกษศาสตรในระดับประเทศและระดับสากล โดย
เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานพืชกบัสถาบันการศึกษา 
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือเปนการตอยอดการพัฒนาองคความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ผลิตผลงานทางวิชาการและการตีพิมพผลงานในวารสาร Peer Review อยาง
ตอเนื่อง 

 ศึกษา วิจัยเพ่ือคิดคนนวัตกรรม เทคโนโลยีในการผลิต ขยายพันธุเพ่ือการอนุรักษ
พรรณไม  

 จัดทําแผนการดําเนินงานทางวิชาการ อาทิเชน แผนการศึกษาวิจัยพ้ืนฐาน, แผน
อนุรักษพันธุพืชนอกถิ่นท่ีอยูอาศัย, แผนการศึกษาวจัิยทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
การอนุรักษ และแผนการศกึษาการใชประโยชนจากพืชเศรษฐกิจ เปนตน  

 รวบรวมรายงานผลการวิจัยดานพืชท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพ่ือให
สวนพฤกษศาสตรเปนแหลงอางอิงและรวบรวมผลงานทางวิชาการดานพืช 

 ประสานความรวมมือทางวิชาการและโครงการศึกษาวจัิยดานพืช 
 สรางกองทุนงานวิจัย และหาแหลงเงินทุนจากแหลงอ่ืน เพ่ือขยายขอบขาย

งานวิจัยใหกวางขวางมากขึ้น 
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กลยุทธท่ี 5 :   เผยแพรและประชาสัมพันธเชิงรุกผานชองทางสื่อทุกแขนง ใหครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย 

 
วัตถุประสงค :  เพื่อใหประชาชนทั้งในและนอกประเทศไดรับการถายทอดความรู

และขอมูลทางดานพืช และใหสวนพฤกษศาสตรเปนศูนยบริการ
ขอมูลและการศึกษาทางวิชาการดานพืช เพื่อสงเสริมใหมีการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึน  

 
ตัวชี้วัด :  

1. จํานวนจํานวนประชาชนทีไ่ดรับการบริการดานพฤกษศาสตรในแตละป 
2. จํานวนชองทางที่เผยแพรความรูท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
แนวทางการดําเนินงาน :    

5.1 ศึกษาวิเคราะหความตองการของผูท่ีเขามาใชบริการภายในสวนพฤกษศาสตร 
และประเมินผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ
อยางตอเนื่อง 

5.2 จัดทําแผนการประชาสัมพนัธแบบบูรณาการทุกหนวยงาน  โดยเชญิตัวแทนทุก
สํานักและสวนสาขาเขารวมประชุมวางแผนเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ อสพ. และ
ขอมูลทางพฤกษศาสตรสูประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 จัดโปรแกรมการเผยแพรประชาสัมพันธสวนพฤกษศาสตรตามสื่อมวลชนทุกแขนง 
เพ่ือเปนการกระตุนใหประชาชนเกิดความตองการทองเท่ียวภายในสวน
พฤกษศาสตรมากยิ่งข้ึน อาทิเชน การจัดงานใหญประจําปของสวนพฤกษศาสตร, 
คอนเสิรตจากศิลปนท่ีไดรับความนิยม, ออกแสดงสินคา, การประกวดจัดสวน
ประเภทตางๆ, จัดแรลล่ีสูสวนพฤกษศาสตร, วิ่งมาราธอน และกิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธ เปนตน 

5.4 เผยแพรขอมูล ขาวสาร และใหความรูแกประชาชนในลักษณะเชิงรุกใหท่ัวถึงทุก
กลุมเปาหมาย โดยผานส่ือแขนงตางๆ ท้ังไทยและตางประเทศ 

5.5 เสริมสรางความ “รายการพฤกษศาสตรเพลินใจ พรรณไมไทยนารู” ทางสถานีวิทยุ
และสถานีโทรทัศน โดยมีนักวิชาการ อสพ. เปนผูถายทอดความรู 

5.6 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการใหความรูในสาขาที่เก่ียวของกับงานพฤกษศาสตร
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
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5.7 จัดใหมียานพาหนะและโสตทัศนูปกรณท่ีมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการ
ประสานงานและดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5.8 ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาและเรียนรูของประชาชน 
5.9 เขารวมกิจกรรมสงเสริมตางๆ เชน การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ การเขารวมจัดงานในเทศกาลสําคัญๆ ในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือกอใหเกิด
ความสนใจในการเขาทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  

5.10 เพ่ิมชองทางในการใหเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกประชาชนใหคลอบคลุมมากข้ึน 
อาทิเชน การจัดทําตั้งศูนยบริการประชาชน และชองทางการติดตอส่ือสารผาน
ระบบ Online เปนตน 

5.11 จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส One Stop Service สําหรับบริการขอมูลประชาชน 
5.12 เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธรวมกับสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และ

เอกชนทั้งไทยและตางประเทศ อาทิเชน หนา Website ท่ีไดรับความนิยม, ปาย
คัดเอาทขนาดใหญตดิตั้งประชาสัมพันธใจกลางเมืองทองเท่ียวหลักท่ัวประเทศ, 
แสตมปภาพชดุพรรณไมไทย พรรณไมเทิดพระนาม, บัตร Pin Phone TOT, และ
สติ๊กเกอรคําขวัญรณรงคการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืช เปนตน  

5.13 พัฒนาบุคลากรในงานประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการ
ฝกอบรม ดูงานท้ังภายในและตางประเทศ  

5.14 ทบทวนแผนและผลการปฏิบัติงานประจําทุกเดือน 
5.15 ติดตามและประเมินผลดานการเผยแพรประชาสัมพันธขององคการทุกไตรมาส 
5.16 ประสานขอความรวมมือบรรจุสถานที่ทองเท่ียวช่ือ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ ์เปนสถานที่ทองเท่ียวเขาไปยังโปรแกรมการทองเท่ียวของบริษัทนํา
เท่ียวท้ังไทยและตางประเทศ ใหสวนพฤกษศาสตรเปนหนึ่งในสถานท่ีทองเท่ียว
ช้ันนําของจังหวัดเชียงใหม 

5.17 จัดสรรงบประมาณเพิ่มดานการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธและการสราง
ความสัมพันธกับสื่อมวลชนแขนงตางๆ 

5.18 สรางเครือขายความรวมมือดานแหลงเรียนรูทรัพยากรทางดานพืชกับหนวยงาน
อ่ืน อาทิเชน องคการปกครองสวนทองถิ่น สถานท่ีทองเท่ียวใกลเคียง การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย หางสรรพสินคา และโรงแรมชั้นนําของประเทศ 

5.19 รวมรณรงคในการอนุรักษดานทรัพยากรพรรณพืชไทยกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือให
บทบาทของสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์เปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง
มากยิ่งข้ึน 
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กลยุทธท่ี 6 : เสริมสรางมาตรฐานสินคาและการใหบริการ 
 
วัตถุประสงค :  เพื่อใหสินคาและบริการของสวนพฤกษศาสตรเปนที่รูจักอยาง

แพรหลายและเพิ่มรายไดอยางตอเน่ือง 
 
ตัวชี้วัด :  

1. รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. ความพึงพอใจของผูไดรับบริการ 
3. ปริมาณผลิตภัณฑและการใหบริการ 
4. รอยละของจํานวนผูเขาเย่ียมชมสวนพฤกษศาสตรท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
แนวทางการดําเนินงาน : 

6.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เพ่ือแสวงหาตลาดใหม 
6.2 สงเสริมผลิตภณัฑ จูงใจลูกคาใหม รักษาลูกคาเดิม 
6.3 พัฒนาระบบ e-commerce เพ่ือเพ่ิมชองทางในการหารายได 
6.4 พัฒนามาตรฐานการใหบริการ 
6.5 สราง Brand สวนพฤกษศาสตรใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 
6.6 พัฒนาผลิตภณัฑใหตรงความตองการของตลาด 
6.7 จัดอบรมใหความรูเรื่องพืชและภาษาตางประเทศเพิ่มเติมใหแกอาสาสมัครนําชม

พรรณไม เพ่ือสามารถใหความรูแกคณะเขาชมไดทุกระดับ 
6.8 เสริมสรางจิตสํานึกในการใหบริการ (Service Mind) ใหแกบุคลากรท่ัวท้ังองคการ 

เพ่ือใหผูเขามาใชบริการเกดิความประทับใจในการบริการของภาครัฐมากย่ิงข้ึน 
6.9 สํารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความตองการของผูใชบริการประเภทตางๆ นํา

วิเคราะหโอกาสในการดําเนินธุรกิจของ อ.ส.พ. และจัดทําแผนการตลาดใน
ระยะเวลา 5 ป 
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กลยุทธท่ี 7 : การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
วัตถุประสงค :  เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทกุ

ระดับชั้น 
 
ตัวชี้วัด :  

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานในแตละระดับ 
2. จํานวนชัว่โมง/บุคลากรทั้งหมดใน อสพ. ไดรับการพัฒนาความรู 
3. จํานวนบุคลากรภายในองคการฯ ท่ีไดรับการพัฒนาองคความรูใหมๆ  ท่ีสอดคลอง

กับภารกิจ สามารถปฏิบัติงานเปนพ่ีเล้ียงและสอนงานใหกับผูรวมงานได 
4. จํานวนกิจกรรมตามแผนไดรับการดําเนินงานตามเวลาที่กําหนดไว 

 
แนวทางการดําเนินงาน : 
 

 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
- สํารวจความตองการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในทุก

ระดับ เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการ
ท่ีแทจริงและสภาวะแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการฯ  

- กําหนดกรอบทิศทางในการเพิ่มคุณภาพของบุคลากรภายในองคการฯ เพ่ือ
เอ้ือประโยชนตอบุคลากรและองคกรไปพรอมๆ กัน ท้ังการพัฒนาตัวบุคลากร 
สายงานวิชาการ และสายงานบริหาร  

- เสริมสรางความรู ทักษะและเจตคตขิองบุคลากรใหสอดรับกับภารกิจและ
วิสัยทัศนขององคการฯ โดยจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง  

- ประเมินผลกระบวนการและประเมินผลสําเร็จของการฝกอบรม เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร และเทคนิควิธีท่ีใชในการอบรมอยางตอเน่ือง 
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- จัดหาทุนเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีองคการฯ 
ตองการอยางตอเนื่อง 

 พัฒนากลไกเสริมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมขวัญและกําลังใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ดงันี้ 
- ใหความสําคญักับระบบการประเมินผลบุคคลเพื่อพิจารณาความดคีวามชอบ

ใหมากยิ่งข้ึน 
- จัดระบบการหมุนเวียนตําแหนง เพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูงานและการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
- พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในทุกระดับ โดยการสนับสนุนการจัด

อบรมเทคนิคในการปฏิบัติในดานตางๆ ใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 
- สงเสริมผูมีความรู ความสามารถ โดยใชระบบการใหรางวัล และระบบจูงใจ 
- สรางระบบการติดตามประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความคุมคาในการ

ดําเนินการเรือ่งตางๆ 
- สนับสนุนและเพิ่มพูนสมรรถนะของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสรางขวัญ 

กําลังใจที่ดีแกพนักงาน ตลอดจนสรางจิตสํานึกและแนวคดิตอการปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกันในเชิงสรางสรรคท่ีดตีอองคการฯ 

- สงเสริมใหบุคลากรเกิดความรัก ความเขาใจ และมีความพรอมในการ
ใหบริการแกนักทองเท่ียวทุกระดับชั้น 

 สรางการมีสวนรวมในการกาํหนดทิศทางการดําเนินงานขององคการฯ เพ่ือ
สงเสริมความมุงมั่นในการทํางานของบุคลากรภายใน ดังนี้ 
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองในการกําหนดเปาหมายการ

ดําเนินงานขององคการฯ เพื่อใหบุคลากรภายในองคการฯ ไดมีสวนรวมและ
กอใหเกิดความรูสึกการเปนเจาขององคกรรวมกัน 

- สงเสริมการวางแผนเปนทีม (team planning) เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรทุก
ระดับไดมีสวนรวมในการวางแผนและการบริหารงาน เพื่อสรางความผูกพัน
และความมุงมั่นในการสรางการเปลี่ยนแปลง 

- สนับสนุนใหมีการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในทุกดาน 
 สรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ดวยการสนับสนุนความมุงม่ันในการผลักดันการ

เปล่ียนแปลงจากคณะผูบริหารระดับสูงขององคการฯ 
 ใชหลักขีดความสามารถและผลงานที่ผานมาเปนเกณฑในการพิจารณาแตงตั้ง 

มอบหมายงาน การจัดตั้งคณะทํางาน เพ่ือกอใหเกิดความพัฒนาตนเองของ
พนักงานอยางกวางขวาง 
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 ปรับปรุงสภาวะแวดลอมในการทํางานดวยการเสริมสรางความพึงพอใจในการ
ทํางานใหกับพนักงาน ลูกจาง โดยเปดโอกาสในการมีสวนรวมและรับฟงความ
คิดเห็นของพนักงาน ลูกจางเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ 

 วางระบบผลตอบแทนและสวัสดิการใหเหมาะสมและเปนธรรม โดย 
- การเล่ือนข้ันเงินเดือน มีการพิจารณาอยางเปนระบบ ดวยความเปนธรรม 
- เงินคาตอบแทนในการทํางาน เชน คาลวงเวลา ไดรับการจายถูกตองตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 
- สวัสดิการ จัดใหมีครบถวนตามกฎหมายและสูงกวา สําหรับเพ่ือสนับสนุนและ

อํานวยความสะดวกในการทํางาน 
 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล โดยใหความสําคญักับการสรางโอกาสในการ

ใชความสามารถในการปฏบัิติหนาท่ี และไดรับผดิชอบงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของงาน และสงเสริม สนับสนุนใหพนักงาน ลูกจางไดรับโอกาสใน
การพัฒนาความรู ความสามารถของตนดวยการฝกอบรม 

 ใหพนักงาน ลูกจาง ไดรับทราบถึงแนวทางในการเจริญเติบโตในเสนทางการ
ทํางาน เพ่ือเสริมสรางความมุงม่ันในการทํางาน โดยการกําหนดและประกาศ
หลักเกณฑท่ีใชเปนมาตรฐานในการเลื่อนข้ัน เล่ือนตําแหนง 

 อบรมพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานใหมีทักษะเฉพาะดานใหมีทักษะเพิม่มากขึ้น 
 พัฒนาความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning)  
 กอตั้งสภาพนักงานที่มาจากสมาชิกในองคกรฯ 
 ผลักดันใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรรมการบริหาร 
 จัดกิจกรรมคณะกรรมการและผูบริหารพบพนักงานอยางตอเนื่อง 
 พัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
 อบรมพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานใหมีทักษะเฉพาะดานใหมีทักษะเพิม่มากขึ้น 
 พัฒนาและปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและอาคารสถานที่ใหพรอมรองรับ

ตอการเจริญเติบโตในระดับสากล 
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กลยุทธท่ี 8 : ปรับปรุงโครงสรางและวัฒนธรรมใหเอ้ือตอการทํางาน 
 
วัตถุประสงค :  เพื่อสนับสนนุการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมีความคลองตัว 

โปรงใสและสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด :  

1. การปรับปรุงโครงสรางแลวเสร็จ 
2. ระบบเครือขายขอมูลทางดานการบริหาร (MIS) แลวเสร็จ 

 
แนวทางการดําเนินงาน :  
 

8.1 ปรับโครงสรางองคการฯ เพ่ือรองรับการขยายงานตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนี ้
- ทบทวน วิเคราะหสภาพแวดลอมและภารกิจขององคการฯ ดวยการวิเคราะห

ขอดี ขอเสีย และขอไดเปรียบเสียเปรียบตางๆ ขององคการฯ เพ่ือการวางแผน
อัตรากําลังท่ีเหมาะสม 

- กําหนดโครงสราง แผนอัตรากําลัง รวมท้ังคําบรรยายลักษณะงานของ   
องคการฯ หนวยงายภายใน และตําแหนงตางๆ ใหสอดคลองกับภารกิจ และ
สภาวะการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

- ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเอ้ือตอการดาํเนินงาน ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
8.2 เสริมสรางวัฒนธรรมเทคโนโลยี เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเกิดความ

รวดเรว็ และถกูตองมากยิ่งข้ึน ดังนี ้
- สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรู ทักษะและวัฒนธรรมการทํางาน

กับเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรทุกดับขององคการฯ อยางตอเน่ือง  
- พัฒนาความรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (e-learning) 
- นําระบบเครือขายภายในองคการฯ มาใชในการบรหิารทรัพยากรรวมกันให

เกิดประสิทธภิาพสูงสุด 
- พัฒนาระบบเครือขายภายนอก ใหประชาชนสามารถเขามาใชบริการของสวน

พฤกษศาสตรไดอยางรวดเร็ว  
- จัดหา หรือใชระบบสารสนเทศทางการบริหารท่ีทันสมัยในการบริหารงาน 

บริหารงบประมาณ บริหารเงินรายได รายจายตางๆ มาใชภายในองคการฯ 
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8.3 สงเสริมการนํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาใชในองคการฯ ดังนี ้
- จัดการอบรมเพื่อเสริมสรางความรูและทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับการจัดการ

ระบบคุณภาพใหแกผูบริหารและบุคลากรขององคการฯ  
- นํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาใชในองคการฯ เชน 5 ส. การจัดการคุณภาพ

อยางทั่วท้ังองคการ (Total Quality Management : TQM)  
- จัดระบบการใหรางวัลสําหรับหนวยงานที่ดําเนินการตามกิจกรรมไดบรรลุ

เปาหมาย เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
- จัดทําจดหมายขาวเพ่ือเผยแพรและเชิดชูการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ภายในองคการฯ เพ่ือกอใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
- เสริมสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี มีระบบงานและอุปกรณท่ีเอ้ืออํานวย

ตอการปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8.4 จางเหมาหนวยงายภายนอกที่มีความชํานาญในดานตางๆ ในสวนท่ีเอกชน

สามารถดําเนนิการได ใหเขามารวมดําเนนิการกับองคการ เพ่ือกอใหเกิดงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยองคการฯ ตองสามารถควบคมุคุณภาพไดทุกข้ันตอน เชน 
การออกแบบ การควบคุม และการกอสรางตางๆ การพฒันาระบบงานทางดาน
สารสนเทศ การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และการจําหนายของ
เบ็ดเตล็ด เปนตน 

8.5 สรางคูมือและเกณฑการวัดผล เพ่ือเปนการวัดผลสําเร็จของงาน และเปนการ
ดําเนินงานที่กอใหเกิดความตอเน่ืองในงาน ดังน้ี 
- พัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหทราบเปาหมายท่ีชัดเจนในงานดานตางๆ 
- สรางเครื่องมือช้ีวัดผลสําเรจ็ของงานท่ีทําไวลวงหนา เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงาน

ในองคการเกดิการเรียนรูงานท่ีรับผิดชอบไดรวดเรว็ย่ิงข้ึน 
- จัดฝกอบรมเสริมสรางความรูและความเขาใจในรายละเอียดของคูมือ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
8.6 วางระบบการบริหารงานดานการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การ

จัดการพัสดุ และบุคลากรใหเปนไปตามข้ันตอน โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
ทุกข้ันตอน โดยนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน ใหแลวเสรจ็
ภายในป พ.ศ. 2553 

8.7 พัฒนาระบบการประเมินผลที่แสดงถึงผลลัพธของการทํางาน ดังนี ้
- การกําหนดตัวช้ีวัดผลสําเรจ็ท่ีสําคัญของงาน 
- พัฒนาโปรแกรมระบบงานบัญชี งานการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน 
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8.8 ประชาสัมพันธทิศทางและกลยุทธในการดําเนินงานขององคการฯ ดงันี้ 
- เผยแพรวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธการดําเนินงานใหแกบุคลากรขององคการฯ 

ไดทราบทั่วท้ังองคกร เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

- เผยแพรขาวสารขอมูลเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอกองคการฯ ใหแกบุคลากรทุกระดับช้ัน 

- จัดประชุมผูบริหารอยางตอเน่ือง 
- จัดทําจดหมายขาวประชาสัมพันธภายในองคการฯ 
- สํารวจและรับฟงความคดิเห็นของบุคลากรภายในและผูเขามาใชบริการภายใน

องคการฯ 
8.9 กําหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยใหบุคลากรไดทราบ

และถือปฏิบัตท่ัิวท้ังองคการ 
8.10 เพ่ิมวินัยในการใชงบประมาณของหนวยงานภายในใหเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนด 
8.11 ลดการลงทุนท่ีไมกอใหเกิดรายได ดวยการประเมินโครงการกอนการลงทุน และ

มุงเนนใหการลงทุนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
8.12 จัดใหมีการกํากับดูแลติดตามประมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและ

เปาหมายในการดําเนินงาน  
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กลยุทธท่ี 9 : ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค :  เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว 
 
ตัวชี้วัด  

1. จํานวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีไดรับการปรับปรุง แกไขในแตละป 
 

 
มาตรการ : 

9.1 จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ทบทวน และยกรางกฎระเบียบ และ
กระบวนการดาํเนินการใหเปนธรรมและเอ้ือตอการบริหารท่ีรวดเรว็ รวมท้ัง
สอดคลองกับการดําเนินงานของสวนพฤกษศาสตรแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ  

9.2 ทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาวะการณ
ปจจุบัน และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดยีวกัน 

9.3 ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับใหเกิดความคลองตัวในการจัดหารายได โดยอยูบน
พ้ืนฐานของความโปรงใส และตรวจสอบได 

9.4 ทบทวนและปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงานทางดานการเงินใหมีความคลองตัว 
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
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กลยุทธท่ี 10 : ปรับปรุงการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 
วัตถุประสงค :  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ตรวจสอบใหมีการปฏิบัตติาม

กฎระเบียบและการดําเนินงานในทุกกิจกรรมใหเปนไปตาม
เปาหมายในการดําเนินงานขององคการ 

 
ตัวชี้วัด  

1. รอยละในการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีลดลง 
 
แนวทางการดําเนินงาน : 

10.1 จัดทําและปฏิบัติตามกฎบัตรใหครอบคลุมทุกกิจรรมและเผยแพรใหทุกฝายที่
เกี่ยวของรับทราบ แบะทําการสอบทานทุกป 

10.2 จัดทําแผนการตรวจสอบใหครอบคลุมในทุกกิจกรรมเกี่ยวกับความเชือ่ถือไดของ
ขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติงาน โดยรวมกับฝาย
บริหาร 

10.3 พัฒนาบุคลากรดานการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในใหมีความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามแนวทางของ COSO  

10.4 จัดทํากฎบัตรใหครอบคลุมทุกกิจกรรมและเผยแพรใหทราบทั่วท้ังองคกร 
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กลยุทธท่ี 11 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
วัตถุประสงค :  เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของ

องคการฯ ใหลดลง 
 
ตัวชี้วัด  

1. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแลวเสร็จ 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงไดรับการควบคุมใหอยูในระดับท่ีลดลง 

 
แนวทางการดําเนินงาน : 

11.1 จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน 
11.2 ใหความรูแกบุคลากรในองคกร ใหเกิดความเขาใจและตระหนักในความสําคัญ

ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
11.3 สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดความเสี่ยงขององคการฯ  
11.4 นําเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ใชเพ่ือควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 
11.5 จัดทําระบบการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
11.6 จัดใหมีผูรับผิดชอบในแตละหนวยงาน และติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง 
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กลยุทธท่ี 12 : พัฒนาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค :  เพื่อสนับสนนุการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมีความคลองตัว ลด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
ตัวชี้วัด :   

1. ระบบเครือขายขอมูลทางดานการบริหารจัดการ (MIS) มีการเชื่อมโยงและแสดงผล
ขอมูลตอผูบริหารและหนวยงานภายใน อสพ. ไดภายในป 2554  

2. จํานวนสื่อหรือบริการขอมูลท่ีไดรับการพัฒนาเพื่อใหบริการแกประชาชน 
 
แนวทางการดําเนินงาน :    

12.1 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานของทุก
หนวยงานภายใน อ.ส.พ. เพื่อการรับรูรวมกันและเกิดความคลองตวัในการ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุด 

12.2 พัฒนาระบบสารสนเทศบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 
12.3 สงเสริมการเรยีนรูแบบ e-Learning ดานพฤกษศาสตรและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
12.4 บูรณาการสารสนเทศเพื่อจัดทําองคความรูดานทรัพยากรพรรณพืช 
12.5 พัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการดานพืช เพ่ือจัดเก็บขอมูลขาวสารรองรับการ

พัฒนาองคความรู (Knowledge Base)  
12.6 พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12.7 จัดทําระบบ e-Learning ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบุคลากร 
12.8 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
12.9 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการนําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 
12.10 สรางระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขายใหปลอดภัย อาทิเชน 

จาก Virus Spyware spam Hacker เปนตน 
12.11 บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  
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บทท่ี บทท่ี 55
การติดตามประเ มินผล  

 
 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธขององคการสวนพฤกษศาสตร 
ถือเปนกระบวนการที่จะชวยใหองคการฯ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานไดทราบขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) ท่ีแสดงถึงความกาวหนา ความสําเร็จ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ
ดําเนินงานตามแผนฯ เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และการพัฒนาแผนกลยุทธ
ขององคการฯ ใหเกดิประสทิธิภาพสูงสุดตอไป โดยองคการฯ ไดกําหนดการกลไกการติดตาม
ประเมินผลไวดังนี ้

1. การกําหนดผลสัมฤทธิ์ 

เพ่ือสรางความชัดเจนในการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม โดยประกอบดวย    
กิจกรรมที่สําคัญ 2 สวน คอื  

1.1 การกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator) สามารถวดั
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติไดอยางแทจริง ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคการฯ 
และเปนตวัช้ีวดัท่ีเปนท่ียอมรับของบุคลากรภายในองคการฯ และตอบสนองตอวิสัยทัศนของ
องคการฯ  

1.2 การกําหนดคาของตัวชี้วัดหรือเกณฑมาตรฐานเชิงปริมาณ ท่ีองคการฯ
ตองการบรรลุถึง โดยการกําหนดตวัชีว้ดัผลงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ วตัถุประสงค 
กลยุทธและกิจกรรมหลักขององคการฯ  

2. การวัดผลการปฏิบัติงาน 

จัดใหมีการแปลงกรอบแนวทางตามแผนใหเปนกิจกรรมการปฏิบัติ ดวยการจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติการ (Action plan) โดยมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมใน
การแปลงแผนไปสูกิจกรรม และการลงมือปฏิบัติการตามแผนที่กําหนด พรอมท้ังดําเนินการ
วัดผลการปฏบัิติงานภายใตกรอบของตัวชีว้ัดผลงานที่ไดมีการกําหนดไวลวงหนา โดยเนน
หลักการ 3 ดาน ดังนี้ 

2.1 ความประหยัด (Economy) ซ่ึงเปนการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีใหความสนใจ
กับปจจัยนําเขา (Input) ท่ีใชในแตละกิจกรรม และถือเปนผลงานที่สําคัญประการหนึ่งท่ีองคการ
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ตองใหความสาํคัญ ดวยการเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีตองการสําหรับกิจกรรมแตละกิจกรรม กับ
ปริมาณของทรัพยากรที่ใชไปจริงในการดําเนินกิจกรรม  

2.2 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการวดัผลการปฏิบัติงานที่ใหความ
สนใจกับกระบวนการดําเนนิกิจกรรม (Process) ดวยการเปรียบเทียบปจจัยนําเขาจริงกับ
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ วาหนวยงานมีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูให
เกิดผลงานสูงกวาเดิม หรือหนวยงานมีผลงานเทาเดิมแตสามารถใชทรัพยากรลดนอยลงได 

2.3 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการวดัผลการปฏิบัติงานที่มุงเนน
ในดานปจจัยนําออกของการดําเนินงาน (Output) ดวยการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเปาหมาย
ท่ีกําหนดไววา การดําเนินงานของหนวยงานไดกอใหเกิดผลผลิตและผลลัพธท่ีสอดคลองกับ   
เปาหมาย วัตถุประสงค ท่ีกําหนดไวอยางไร 

3. การรายงานผล 

องคการสวนพฤกษศาสตรไดกําหนดแนวทางในการรายงานผลสัมฤทธิ์ไวดังนี ้
3.1 พัฒนาเคร่ืองมือ กระบวนการที่ใชในการรวบรวมขอมูล การรายงานผลที่เปน

ท่ียอมรับของบุคลากรทั้งองคการฯ เชน แบบรายงานทั้งในรูปของเอกสารและระบบฐานขอมูล 
เปนตน 

3.2 จัดทําคูมือการดําเนินการวดัผลงานและการรายงานผล เพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินงานของพนักงาน 

3.3 จัดประชุมรวมกันเพื่อชี้แจงตัวชี้วดัในแตละดาน และการฝกอบรมใหแก
บุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในแนวทางการดําเนินงาน บทบาท 
หนาท่ีความรับผิดชอบ และทักษะท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมูล และการรายงานผล
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

3.4 สรุป วิเคราะห และจัดทํารายงานใหผูบริหาร พนักงานภายในองคการฯ เปน
ประจําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการตาม
กิจกรรมตางๆ เพื่อรวมนําองคการฯ ไปสูจุดมุงหมายที่วางไวรวมกัน ซ่ึงมีแนวทางในการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

- มิติในการวัดผลงานและชื่อของตัววดัผลงาน : หนวยงานท่ีปฏิบัติ 
- เปาหมายเชิงปริมาณที่กําหนดไวในแตละชวงเวลา  
- ผลงานท่ีดําเนินการไดจริงในแตละชวงเวลา 
- ระดับของผลการดําเนินงานที่กําหนดใหงายตอความเขาใจ 
- ปญหาและอุปสรรคเพ่ือช้ีแจงสาเหตุของความคลาดเคลือ่นของผลงาน 

 


