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คํานํา
องคการสวนพฤกษศาสตรจึงไดรับการจัดตั้งขึ้นในป 2535 เพื่อทําหนาที่รวบรวมพรรณ
ไมชนิดตางๆ นํามาจัดปลูก ขยายพันธุ โดยเฉพาะไมประจําถิ่น ไมหายากและไมที่กําลังจะสูญ
พันธุ
ทั้งนี้จะเปนการอนุรักษทรัพยากรทางพรรณพืชอันล้ําคาของประเทศไว และเพื่อ
การศึกษาหาประโยชนจากทรัพยากรพืชอยางยั่งยืนตอไป กอรปกับในป พ.ศ. 2535 เปนป
มหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รัฐบาลจึง
ไดเสนอใหโครงการนี้เปนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
วาระพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา
ในชวงที่ผาน องคการสวนพฤกษศาสตร ไดเรงพัฒนาการดําเนินงานในดานตางๆ ของ
องคการฯ อาทิเชน การพัฒนาพื้นที่ใหเกิดความสวยงาม การรวบรวมและฟนฟูพรรณพืช เพือ่
เปนแหลงศึกษาและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การใหราษฎรในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน และการอบรมใหความรูแกราษฎรมีความรูเกี่ยวกับคุณประโยชนของพรรณพืชไทย
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป รวมทั้งการขยายขอบเขตงานดานพฤกษศาสตรดวยการจัดตั้ง
ศูนยรวมพรรณไมในภูมิภาคตางๆ โดยใชแนวทางในการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรอบในการวางนโยบาย การจัดทําแผนวิสาหกิจ
และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan)
แตในยุคปจจุบัน กระแสการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานสังคม
เทคโนโลยี การพัฒนาดานตางๆ เขาสูยุคโลกาภิวัฒน การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลใหเกิดกระแสการ
ตื่นตัวและการทุมเททรัพยากรเพื่อการปฏิรูปการบริหารใหทันโลก ทันสมัย สอดคลองกับ
สภาพแวดลอม ซึ่งการบริหารงานในยุคใหม จะตองสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว รุนแรง เปดกวางและมีการแขงขันสูงขึ้น นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาลยังมุงเนนให
ประชาชนมีสว นรวมในการดําเนินงานของหนวยงาน การปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐใหเกิดความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งนโยบายในการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม ของรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยนํา
หนวยงานราชการที่มีภารกิจคลายคลึงกัน ซ้ําซอนกันไวในหนวยงานเดียว ยุบหนวยงานบาง
แหงไปรวมกับราชการสวนทองถิ่น และเพิ่มกระทรวงใหมขึ้นเปน 20 กระทรวง ในการนี้องคการ
สวนพฤกษศาสตรจึงไดโอนยายจากสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มาสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2545 เปนตนมา

ดังนั้น องคการสวนพฤกษศาสตรจึงเห็นความจําเปนในการจัดทําแผนกลยุทธ เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการดําเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร
เปนไปตามทิศทางที่กําหนด
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง องคการฯ จึงได
จัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2550 – 2554 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานขององคการฯ โดยสาระสําคัญของแผนกลยุทธฉบับนี้ประกอบดวย
1. บทนํา
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม
3. ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. กลยุทธในการดําเนินงาน
4.1 วิสัยทัศน (Vision)
4.2 พันธกิจ (Mission)
4.3 เปาประสงค (Goal)
4.4 กลยุทธหลักในแตละดาน
5. ระบบติดตามและประเมินผล

บทที่ 1
บทนํา
สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปน
ภารกิจขององคการสวนพฤกษศาสตร
ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืชเปน
อันมาก เฉพาะพืชชั้นสูงประมาณกวา 10,000 ชนิด พืชพรรณหลาย
ชนิดเปนพืชเศรษฐกิจ หลายชนิดเปนยาสมุนไพร สามารถนํามาใชเปน
ยารักษาโรคตางๆ และจากการประเมินสถานการณดานพืชของไทยใน
ปจจุบัน พบวาความรูและการศึกษายังเปนไปอยางมีขอบเขตจํากัด ไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ
รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดานพืชที่จะ
ทวีขึ้นในอนาคต และวิตกวาพืชพรรณตางๆ หลายชนิดจะหมดสิ้นไป
ทั้งที่ยังไมเปนที่รูจัก จึงไดมุงสนับสนุนกิจกรรมดานอนุรักษพรรณพืช
โดยเฉพาะงานดานสวนพฤกษศาสตร ประกอบกับประเทศไทยยังไมมี
สวนพฤกษศาสตรที่แทจริง
อันจะเปนองคประกอบที่จะผลักดันให
ประเทศไทยไดรับผลประโยชนในดานการศึกษาวิจัยจากทรัพยากร
ดานพืชอยางเต็มกําลัง ตลอดจนการเพิ่มนักวิทยาศาสตรชั้นสูงในสาขา
พืชใหเพียงพอสําหรับการพัฒนาประเทศ เปนองคกรเฉพาะที่มีความ
คลองตัวในการดําเนินงาน
มีนักวิชาการระดับสูงในหลายสาขามา
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ มีงบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสม และควร
รีบดําเนินการจัดตั้งขึ้นกอนที่ทรัพยากรดานพืชเหลานี้จะหมดสิ้นไป
จึงไดเสนอใหมีการจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตรขึ้นใน
ประเทศไทย โดยใหมีลักษณะเปนองคกรเฉพาะ เพื่อทําหนาที่รวบรวม
พรรณไมชนิดตางๆ นํามาจัดปลูก ขยายพันธุ โดยเฉพาะไมประจําถิ่น
ไมหายากและไมที่กําลังจะสูญพันธุ ทั้งนี้จะเปนการอนุรักษทรัพยากร
ทางพรรณพืชอันล้ําคาของประเทศไว และเพื่อการศึกษาหาประโยชน
จากทรัพยากรพืชอยางยั่งยืนตอไป
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องคการสวนพฤกษศาสตรจึงไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตัง้ องคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535 มีสถานภาพ
เปนรัฐวิสาหกิจอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลมที่ 109 ตอน 40 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 โดย
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอานันท ปนยารชุน ไดมอบหมายให
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูกํากับ ดูแลและวางนโยบาย
รวมกับคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร
ใหองคการมี
ความกาวหนาในระดับนานาชาติใหประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตรที่
ไดระดับมาตรฐานสากล เปนสถานที่อนุรักษพรรณพืชนอกถิ่นที่อยู
อาศัย (ex-situ conservation) และเปนสถานที่เชิดชูความงามและ
คุณคาพรรณไมไทยใหเปนที่ประจักษแกชาวโลก
ในป พ.ศ. 2545 รัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท
ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไดมีนโยบายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดย
นําหนวยงานราชการที่มีภารกิจคลายคลึงกัน
ซ้ําซอนกันไวใน
หนวยงานเดียว ยุบหนวยงานบางแหงไปรวมกับราชการสวนทองถิ่น
และเพิ่มกระทรวงใหมขึ้นเปน 20 กระทรวง องคการสวนพฤกษศาสตร
จึงไดโอนยายจากสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มาสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้มีผลบังคับใชเมื่อ วันที่ 3
ตุลาคม 2545 เปนตนมา
ความหมายและองคประกอบของสวนพฤกษศาสตร
สวนพฤกษศาสตรจัดเปนสถาบันทางวิชาการดานพืช
ที่มี
องคประกอบสําคัญหลายประการรวมอยูดวยกัน ที่เปนลักษณะเดน
ไดแก การปลูกรวบรวมพรรณไมหลากหลายชนิด ทั้งพืชเดิมและพืช
ตางถิ่นที่ทราบชื่อและที่มาแนนอนจัดปลูกรวมกันอยางเปนระบบใน
พื้นที่ขนาดใหญ ซึ่งสวนพฤกษศาสตรเปนศูนยกลางทางวิชาการดาน
พืช ที่มีการอนุรักษและขยายพันธุ ศูนยพัฒนาบุคลากร ศูนยรวมขอมูล
เอกสารอางอิง สิ่งพิมพเยผแพร ศูนยการวิจัยคนควา สถานศึกษา
ภาคสนามและพัฒนางานดานพฤกษศาสตร ตลอดจนใหการพักผอน
หยอนใจ ความสุนทรียและสันทนาการแกประชาชนทัว่ ไป

แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ปงบประมาณ 2550 - 2554

2

นอกจากการเปนศูนยรวมพรรณพืชนานาชนิดที่มีการจัดปลูก
ไวอยางมีระบบและเสริมดวยการตกแตงภูมิทัศนแลว
สวน
พฤกษศาสตรที่แทจริงยังตองประกอบดวยนักพฤกษศาสตร กิจกรรม
และสวนสนับสนุนงานวิชาการดานพืชที่เกี่ยวของ อาทิ การใหความรู
การฝกอบรม การสัมมนา การศึษาคนควาวิจัย การรวบรวมและ
ถายทอดขอมูล การผลิตสือ่ และสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ เพื่อใหเปนแหลง
สรรพความรูท างวิชาการดานพืชที่สมบูรณแบบอยางแทจริง
นอกจากนั้นสวนพฤกษศาสตรยังประกอบดวยสวนอื่น อาทิ ที่
ทําการ ศูนยสารนิเทศ หอพรรณไม พิพิธภัณฑธรรมชาติ ศูนยวิจัยและ
ปฏิบัติการ ศูนยฝกอบรม โรงเรือนเพาชะและอนุบาลพืช หองสมุดทาง
พฤกษศาสตร ศูนยรวมขอมูลพืช สวนรุกขชาติ เสนทางเดินเทาชม
ธรรมชาติ ระบบรักษาความสะอาดและความปลอดภัย รานขายของที่
ระลึก และวิทยากรใหความรูแกผูเยี่ยมชมอีกดวย
บทบาทและหนาที่ของสวนพฤกษศาสตร
สวนพฤกษศาสตรจัดเปนสถาบันทางวิชาการดานพืช
ที่มี
องคประกอบสําคัญหลายประการรวมอยูดวยกัน ที่เปนลักษณะเดน
ไดแก การปลูกรวบรวมพรรณไมหลากหลายชนิด ทั้งพืชเดิมและพืช
ตางถิ่นที่ทราบชื่อและที่มาแนนอนจัดปลูกรวมกันอยางเปนระบบใน
พื้นที่ขนาดใหญ ซึ่งสวนพฤกษศาสตรเปนศูนยกลางทางวิชาการดาน
พืช ที่มีการอนุรักษและขยายพันธุ ศูนยพัฒนาบุคลากร ศูนยรวมขอมูล
เอกสารอางอิง สิ่งพิมพเผยแพร ศูนยการวิจัยคนควา สถานศึกษา
ภาคสนามและพัฒนางานดานพฤกษศาสตร ตลอดจนใหการพักผอน
หยอนใจ ความสุนทรียและสันทนาการแกประชาชนทัว่ ไป
นอกจากการเปนศูนยรวมพรรณพืชนานาชนิดที่มีการจัดปลูก
ไวอยางมีระบบและเสริมดวยการตกแตงภูมิทัศนแลว
สวน
พฤกษศาสตรที่แทจริงยังตองประกอบดวยนักพฤกษศาสตร กิจกรรม
และสวนสนับสนุนงานวิชาการดานพืชที่เกี่ยวของ อาทิ การใหความรู
การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาคนควาวิจัย การรวบรวมและ
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ถายทอดขอมูล การผลิตสือ่ และสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ เพื่อใหเปนแหลง
สรรพความรูท างวิชาการดานพืชที่สมบูรณแบบอยางแทจริง
นอกจากนั้นสวนพฤกษศาสตรยังประกอบดวยสวนอื่น อาทิ ที่
ทําการ ศูนยสารนิเทศ หอพรรณไม พิพิธภัณฑธรรมชาติ ศูนยวิจัยและ
ปฏิบัติการ ศูนยฝกอบรม โรงเรือนเพาะชําและอนุบาลพืช หองสมุด
ทางพฤกษศาสตร ศูนยรวมขอมูลพืช สวนรุกขชาติ เสนทางเดินเทาชม
ธรรมชาติ ระบบรักษาความสะอาดและความปลอดภัย รานขายของที่
ระลึก และวิทยากรใหความรูแกผูเยี่ยมชมอีกดวย
วัตถุประสงคในการจัดตัง
้
องคการสวนพฤกษศาสตรไดรับการจัดตัง้ ขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตัง้ องคการสวนพฤกษศาสตร ในวันที 7 เมษายน 2535
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง ดังนี้
1) รวบรวมพรรณไมตางๆ เพือ่ จัดปลูกใหเปนหมวดหมู
2) ทําหนาที่เปนศูนยรวมตัวอยางพรรณไมแหง
ขอมูล
เอกสาร
สิ่งพิมพเผยแพร
และแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ
พฤกษศาสตรกับองคการอื่นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
3) ขยายพันธุ และอนุรักษพรรณไมของประเทศไทย
4) ศึกษา คนควา ฝกอบรม และวิจัยทางดานพฤกษศาสตร
และผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากพืช รวมทัง้ สงเสริมและใหความรวมมือใน
กิจการดังกลาวของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
5) เปนสถานศึกษาพรรณไมในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเปน
สถานที่สําหรับการสันทนาการ พักผอนหยอนใจ และใหความรู
โดยเฉพาะทางดานพฤกษศาสตร
6) ปลูกฝงและกลอมเกลาจิตใจ รวมทั้งใหความรูแกเยาวชน
ใหตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ
7) นําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย
ซึ่งของที่เกี่ยวกับกิจการพฤกษศาสตร
8) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ
หรือตอเนื่อง หรือใกลเคียงกับกิจการพฤกษศาสตร
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อํานาจของ อ.ส.พ.
1. ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มีทรัพยสิทธิตางๆ สราง
ซื้อ จัดหา ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม
แลกเปลี่ยน โอน รับโอนหรือดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินใดๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดทั้งรับทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศให
2. วาจางหรือรับจางทํากิจการที่เกี่ยวกับกิจการของ อ.ส.พ.
3. ขายหรือแลกเปลี่ยนพรรณไมหรือผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจาก
พืช ตลอดจนทําการคาและใหบริการเกี่ยวกับกิจการของ อ.ส.พ.
4. กู ยืม ใหกูยมื หรือใหยืมเงิน โดยมีหลักประกัน ดวยบุคคล
หรือดวยทรัพยสิน เพื่อประโยชนแกกิจการของ อ.ส.พ. ในกรณีที่เปน
การกูยืมเงินที่มีจํานวนเงินคราวละหาลานบาทขึ้นไปตองไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังกอน
5. รวมกิจการหรือรวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชนแก
กิจการของ อ.ส.พ. รวมทั้งการเขาเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความ
รับผิดชอบในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือนิติ
บุคคลใด ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว
6. ตั้งหรือรับเปนตัวแทน
ตัวแทนคาตางหรือนายหนา
เกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงคของ อ.ส.พ.

ประเภทกิจการ
องคการสวนพฤกษศาสตร เปนรัฐวิสาหกิจประเภทสงเสริม
หรือประเภทที่ไมแสวงหากําไร ทําหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุน
งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรพรรณพืชของ
ประเทศไทย
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โครงสรางหนวยงาน อัตรากําลัง
โครงสราง

องคการสวนพฤกษศาสตรมีกรอบอัตรากําลังที่ไดรับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
เมื่อป 2536 จํานวน 144 อัตรา มีการบริหารงานโดยผูอํานวยการ ภายใตการกํากับดูแลของ
รัฐมนตรีตนสังกัด และการมอบนโยบายจากคณะกรรมการองคการ การบริหารงานมีรอง
ผูอํานวยการ 2 นายชวยบริหารงาน โดยรองผูอํานวยการฝายวิชาการ ดูแล รับผิดชอบสํานัก
วิชาการ – วิจัย และสํานักพัฒนาและปลูกบํารุง รองผูอํานวยการฝายบริหาร ดูแลรับผิดชอบ
งานของสํานักอํานวยการ และสํานักพัฒนาธุรกิจ และมีสวนงานที่รายงานตรงตอผูอํานวยการ 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 มีดังนี้
1) สํานักวิชาการ – วิจัย มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 30 อัตรา จาก
กรอบอัตรากําลัง 42 อัตรา โดยประกอบดวย 2 ฝาย คือ
1.1) ฝายวิชาการ มีบุคลากร จํานวน 20 อัตรา จากกรอบอัตรากําลัง 25
อัตรา และแยกงาน 4 งาน ดังนี้
-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 เต็ม
กรอบอัตรากําลัง
1.2) ฝายวิจัย มีบุคลากร จํานวน 7 อัตรา จากกรอบอัตรา 14 อัตรา
และประกอบดวยงาน 4 งาน ดังนี้
-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 มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 16 อัตรา จากกรอบ
อัตรากําลัง 33 อัตรา ซึ่งประกอบดวย 2 ฝาย คือ
2.1) ฝายพัฒนาพื้นที่ มีบุคลากร 11 อัตรา จากกรอบ 17 อัตรา และ
ประกอบดวย งาน 4 งาน คือ
-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 คือ
-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 ซึ่งประกอบดวยตําแหนงเลขานุการของผูบริหารระดับสูง และ
สํานักงานประสานงานในสวนกลาง และแบงการบริหารงานออกเปน 2
ฝาย คือ
3.1) ฝายการคลัง มีกรอบอัตรากําลัง 7 อัตรา จากกรอบอัตรากําลัง 12
อัตราประกอบดวยงาน 3 งาน ดังนี้
-งานการเงิน มีบุคลากรจํานวน 3 อัตรา จากกรอบ 4 อัตรา
-งานบัญชี มีบุคลากร จํานวน 2 อัตรา จากกรอบ 3 อัตรา
-งานพัสดุ มีบุคลากร จํานวน 2 อัตรา จากกรอบ 4 อัตรา
3.2) ฝายบริหาร มีบุคลากร 14 อัตรา จากกรอบอัตรา 14 อัตรา โดย
ประกอบดวยงาน 4 งาน ดังนี้
-งานสารบรรณ มีบุคลากร จํานวน 2 อัตรา จากกรอบ 3 อัตรา
-งานแผนและงบประมาณ มีบุคลากร จํานวน 2 อัตรา จากกรอบ 4
อัตรา
-งานการเจาหนาที่ มีบุคลากร จํานวน 3 อัตรา จากกรอบ 4 อัตรา
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-งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีบุคลากร จํานวน 4 อัตรา เต็ม
กรอบอัตรากําลัง
4) สํานักพัฒนาธุรกิจ บุคลากรจํานวน 3 อัตรา จากกรอบอัตรา 15 อัตรา
ซึ่งประกอบดวย 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 ซึ่งประกอบดวยงาน 2 งาน คือ
-งานสิทธิประโยชน
-งานจัดเก็บรายได
สรุปปจจุบันองคการสวนพฤกษศาสตรมกี รอบอัตรากําลัง จํานวน 144 อัตรา มีการ
บรรจุบุคลากรเพื่อเขาปฏิบัติงานจริง จํานวน 90 อัตรา หรือคิดเปนรอยละ 62.50 และมีลูกจาง
เพื่อชวยงานเพิ่มเติม จํานวน 166 อัตรา โดยแบงเปนลูกจางประจํา จํานวน 6 อัตรา และลูกจาง
ชั่วคราวรายวัน จํานวน 160 อัตรา รวมอัตรากําลังทั้งสิ้น จํานวน 256 อัตรา
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โครงสรางองคการสวนพฤกษศาสตร ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2542
กรอบอัตรากําลัง = 144 อัตรา
(บรรจุจริง
= 90 อัตรา)

คณะกรรมการ
ผูอํานวยการ
1-(1)

ผูตรวจสอบภายใน

ศูนยรวมพรรณไมประจําภูมิภาค

3-(3)

6-(8)

สวนสารนิเทศ – ประชาสัมพันธ

สวนวิเทศสัมพันธ

1-(0)

งานประชาสัมพันธ
3-(3)

3-(0)

งานผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ
1-(1)

รองผูอํานวยการ
-วิชาการ
1-(0)
สํานักพัฒนาและปลู
กบํารุง
1-(1)

สํานักวิชาการ-วิจัย
1-(1)

2-(2)

ฝายวิชาการ
4-(1)

งานหอพรรณไม
9-(7)

งานศูนยขอมูลพืช
5-(5)

งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ
4-(4)

งานเผยแพรความรู
ทางวิชาการ
3-(3)

14-(7)

ฝายวิจัย
1-(1)

งานเทคโนโลยี
ชีวภาพ 3-(1)
งานอนุรักษ 3-(1)
พันธุกรรมพืช
งานความหลาก
4-(2)
หลายทางชีวภาพ
งานพฤกษเคมี
3-(2)

2-(0)

17-(11)

15-(3)

34-(23)

33-(16)

42-(30)
25-(20)

รองผูอํานวยการ
-บริหาร
1-(1)
สํานักอํ1-(0)
านวยการ
13-(4)

2-(2)

12-(7)

สํานักพัฒนาธุรกิจ
1-(1)

19-(14)

ฝายพัฒนาพื้นที่

ฝายปลูกบํารุง

ฝายการคลัง

ฝายบริหาร

งานสวนรุกขชาติ

งานเรือนกระจก

งานการเงิน

งานสารบรรณ

งานสวนพฤกษชาติ

งานขยายพันธุพืช

งานบัญชี

งานภูมิทัศน

งานดินและปุย

งานพัสดุ

2-(1)

3-(2)

3-(2)
2-(1)

งานเครื่องจักรกลและ
ครุภัณฑการเกษตร
7-(5)

2-(1)

4-(0)

4-(2)

3-(1)

1-(0)
4-(3)
3-(2)

4-(2)

3-(3)
3-(2)

งานแผนและ
งบประมาณ 4-(2)

7-(1)

1-(1)

6-(0)

ฝายสงเสริม
การตลาด
7-(1)

ฝายรายได

งานวางแผน

งานสิทธิประโยชน

งานพัฒนาผลิตภัณฑ

งานจัดเก็บรายได

6-(0)

งานการเจาหนาที่
4-(3)

งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ4-(4)
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อัตรากําลัง

ในปงบประมาณ 2549 อ.ส.พ. มีอัตรากําลังเปนพนักงาน 90 อัตรา ลูกจางประจํา 6
อัตรา และลูกจางชั่วคราวรายวัน 180 อัตรา รวมทั้งสิ้นจํานวน 276 อัตรา
พนักงานจํานวน 90 อัตรา ของ อ.ส.พ. สามารถแยกเปนตามระดับไดตามตารางที่ 1
ดังนี้
ตารางที่ 1 : แสดงอัตรากําลัง แยกตามระดับ
ระดับ

จํานวน (คน)

รอยละ

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
รวม

1
2
1
3
2
6
42
20
8
4
1
90

1.11
2.22
1.11
3.33
2.22
6.67
46.67
22.22
8.89
4.45
1.11
100.00

แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554
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อัตรากําลังของ อ.ส.พ. จํานวน 276 คน โดยแยกเปนผูบริหาร
ระดับสูง (ระดับ 10 - 11) จํานวน 3 อัตรา คิดเปนรอยละ 1.17 กระจาย
อยูในสํานักพัฒนาและปลูกบํารุง จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 51.57
ของอัตรากําลังทั้งสิ้น อยูในศูนยรวมพรรณไมประจําภูมิภาค จํานวน
48 คน คิดเปนรอยละ 18.75 อยูในสํานักวิชาการ – วิจัย จํานวน 37
คน คิดเปนรอยละ 14.45 อยูในสํานักอํานวยการ จํานวน 27 คน คิด
เปนรอยละ 10.16 อยูในสวนสารนิเทศ – ประชาสัมพันธ จํานวน 4
อัตรา คิดเปนรอยละ 1.56 อยูในสํานักพัฒนาธุรกิจ และผูต รวจสอบ
ภายใน กลุมงานละ 3 คน คิดเปนรอยละ 1.17 รายละเอียดปรากฏดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : แสดงอัตรากําลังในปจจุบันแยกตามกลุมงาน
กลุมงาน
ผูบริหารระดับสูง (10–11)
สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง
ศูนยรวมพรรณไม
สํานักวิชาการ – วิจัย
สํานักอํานวยการ
สวนสารนิเทศ - ประชาสัมพันธ
สํานักพัฒนาธุรกิจ
ผูตรวจสอบภายใน

หนวย พนักงาน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม

แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554

3
13
8
32
23
4
4
3
90

ลูกจาง
ประจํา ชั่วคราว
4
102
50
1
10
1
12
1
4
1
6

180

รวม

รอยละ

3
119
58
43
36
5
8
4

1.09
43.12
21.01
15.58
13.04
1.81
2.90
1.45

276

100.00
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อัตรากําลังพนักงานจํานวน 88 อัตรา (วาง 2 อัตรา) รวม 90
อัตรา สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 48.86
รองลงมามีการศึกษาในระดับปริญญาโท รอยละ 30.68 ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 : แสดงอัตรากําลังพนักงานแยกตามกลุมงานและวุฒิการศึกษา
กลุมงาน

ป.เอก

ป.โท

ผูบริหารระดับสูง (11-10)
สํานักวิชาการ – วิจัย
สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง
สํานักอํานวยการ
สํานักพัฒนาธุรกิจ
ผูตรวจสอบภายใน
สวนสารสนเทศ - ประชาสัมพันธ
ศูนยรวมพรรณไม 3 สาขา

2
4
1
-

11
4
5
1
1
1
4

16
6
14
1
2
2
2

1
1
1
1

รวม

7

27

43

4
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ป.ตรี อนุปริญญา

ต่ํากวา
รวม
อนุปริญญา
2
1
32
1
13
3
23
1
3
3
1
4
1
8
7

88
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บทที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอม
สวนพฤกษศาสตรในตางประเทศ
สวนพฤกษศาสตรจัดเปนสถาบันเกาแกมากที่สุดสถาบันหนึ่ง
ที่ไดเกิดขึ้นพรอมไปกับความเจริญของอารยะประเทศ แสดงถึงความ
เจริญรุงเรืองทางดานวิชาการ วัฒนธรรม และศิลปะของประเทศนั้น
วัตถุประสงคเดิมแตแรกเปนเพียงสถานที่รวบรวมพรรณไมที่สวยงาม
มาจัดปลูกไวดวยกันขาดไมใหญโตนัก ตอมาไดมีการรวบรวมพรรณไม
ที่มีคุณคาเปนยาสมุนไพรหรือที่มีคาทางเศรษฐกิจไวดว ย และมีการ
ขยายพื้นที่กวางขวางขึ้น ทําใหนําไปสูการศึกษาที่เกี่ยวกับพืชหลาย
สาขาควบคูกันไปอยางตอเนื่อง ตอมาเมื่อมีการรวบรวมพันธุไมจาก
ตางถิ่นมาปลูกเพิ่มขึ้น ทําใหสวนพฤกษศาสตรไดรับความนาสนใจและ
มีความสําคัญมากขึ้น กลายเปนแหลงศึกษาธรรมชาติที่ใหประโยชนทั้ง
ทางดานวิชาการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศและการพักผอนหยอนใจ
ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจดานพืชของประเทศดวย
สวนพฤกษศาสตรที่จัดตั้งขึน้ ในระยะแรกๆ กระจายอยูทั่วโลก
ทั้งในคาบสมุทรอาหรับ จีน และเม็กซิโก แตไมมีบันทึกหลักฐาน
ปรากฏแนชดั ในภาวะที่เกิดสงครามขึ้น สวนพฤกษศาสตรจะไมไดรับ
การดูแล ถูกทอดทิ้ง หรือตนไมถูกหยิบฉายเคลื่อนยายและทําลายไป
ในที่สุด ที่มีบันทึกเปนหลักฐานปรากฏไดแกสวนพฤกษศาสตรในทวีป
ยุโรปที่ไดเริ่มกอตั้งขึ้นในป ค.ศ.1543 ที่เมืองปซา ประเทศอิตาลี เพื่อ
รวบรวมพันธุพืชที่เปนสมุนไพรและยารักษาโรคมาจัดปลูกใหเปนแหลง
ศึกษาของนักปราชญและนักศึกษาแพทยทั้งในประเทศอิตาลีและที่
เดินทางมาจากประเทศใกลเคียงอื่นๆ
ซึ่งทําใหงานดานสวน
พฤกษศาสตรมีการตื่นตัวขึ้นอยางรวดเร็ว
และมีการจัดตั้งสวน
พฤกษศาสตรขึ้นมากอีกหลายแหง ที่ยังปรากฏอยูจนถึงปจจุบันไดแก
สวน Padua (1545). Florence (1545) และ Bologna (1547) ประเทศ
อิตาลี : Zurich (1560) ประเทศสวิสเซอรแลนด : Leiden (1577) และ
แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554
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Amsterdam (1682) ประเทศเนเธอรแลนด : Leipzig (1579) และ
Berlin (1679) ประเทศเยอรมันนี : Paris และ Montpellier (1598)
ประเทศฝรั่งเศส ; Uppsala (1655) ประเทศสวีเดน ; Oxford (1621),
Edinbugh (1670) และสวน Kew (1841) ประเทศอังกฤษมีการ
รวบรวมพืชจากแหลงตางๆ ทั้งในยุโรปและทวีปอื่นๆ ที่มีความ
สวยงามแปลกตา
และที่คาดวาจะสามารถใหประโยชนทางดาน
เศรษฐกิจและที่เปนยารักษาโรค จัดปลูกไวในสวนพฤกษศาสตรเหลานี้
โดยจัดเปนหองสมุดในธรรมชาติ (Living library) และมีการศึกษาวิจัย
และทดลองหาประโยชนตางๆ
จากพืชที่รวบรวมไวเหลานี้ปรากฏ
หลักฐานในสิ่งตีพิมพตางๆ ไวมากมาย
สวนพฤกษศาสตรที่มีชื่อเสียงหลายแหงไดรับการจัดสรางขึ้น
ในชวงที่เปนประเทศดอยพัฒนา สรางในระยะแรกโดยประเทศเจาของ
อาณานิคม ซึ่งมุงประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาพืชในทองถิ่นนั้นๆ
เปนหลัก โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ สวนพฤกษศาสตรดังกลาวไดแก
สวนพฤกษศาสตรที่อยูใตอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
ฝรั่งเศส
สเปน และเนเธอรแลนด ที่มีการบันทึกไว อาทิ ในทวีปแอฟริกา
ตอนกลาง ป ค.ศ.1735 สวนพฤกษศาสตร Pamplemousses (ปจจุบัน
Royal Botanic Gardens Pamplemousses) สรางขึ้นที่เกาะ Mauritius
ซึ่งเปนทาเรือสําคัญภายใตอาณานิคมของฝรั่งเศส ทัง้ นี้เพื่อเปนแหลง
พักและจัดสงเสบียง ผัก พืชสด ผลไมใหกับเรือเดินสมุทรของประเทศ
ฝรั่งเศส ตอมาไดมีการนําเอาพืชเครื่องเทศหลายชนิดและมันสําปะหลัง
มาทดลองปลูก
รวมถึงพืชในยานนั้นที่คาดวาจะเปนประโยชนทาง
เศรษฐกิจอีกหลายชนิด

แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554
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สวนพฤกษศาสตรในทวีปเอเชีย
การสรางสวนพฤกษศาสตรในทวีปเอเชียเกิดขึ้นมาพรอมๆ กับ
การลาอาณานิคมและการติดตอคาขายกับประเทศทางเขตศูนยสูตร
ของประเทศมหาอํานาจยุโรป สวนพฤกษศาสตรในสมัยนั้นจึงมีบทบาท
ในการเก็บสะสมพันธุไมในทองถิ่นนั้นๆ เปนหลัก เพือ่ นํามาศึกษาวิจัย
หาคุณคาทางเศรษฐกิจสําหรับประโยชนทางการคา ในการเก็บรักษา
พรรณไมในสวนพฤกษศาสตร
ใชวธิ ีแบงหมวดหมูตามหลัก
อนุกรมวิธานของ Linnaeus ซึ่งจะเกิดความสะดวกและเปนประโยชน
มาก เมื่อมีจํานวนพืชสะสมมากขึ้น มีการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตรขนาด
ใหญระดับสากลขึ้นหลายแหลง ซึ่งในปจจุบันมีจํานวน 8 แหง ดังนี้
1. สวนพฤกษศาสตรอินเดีย ในกัลกัตตา ประเทศอินเดีย
2. สวนพฤกษศาสตรปนัง ประเทศมาเลเซีย
3. สวนพฤกษศาสตรโบอร ประเทศอินโดนีเซีย
4. สวนพฤกษศาสตรสิงหล ประเทศศรีลังกา
5. สวนพฤกษศาสตรสิงคโปร ประเทศสิงคโปร
6. สวนพฤกษศาสตรโตเกียว ประเทศญี่ปุน
เปนสวนพฤกษศาสตรของไทย 2 แหง อีก 6 แหงที่เหลือมี
ความสําคัญในดานความเกาแก และมีจํานวนพรรณไมเก็บสะสมไว
มาก และจะกลาวเพิ่มเติมอีกเล็กนอยเฉพาะสวนพฤกษศาสตรอินเดีย
โบกอร สิงหล และสิงคโปร ประเทศที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตรเหลานี้
เคยเปนอาณานิคมของประเทศในยุโรป
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สวนพฤกษศาสตรในประเทศไทย
การจัดสรางสวนพฤกษศาสตรในประเทศไทย ไดเคยพยายาม
ทํามาแลวในอดีต
แตไมประสบผลสําเร็จ
เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ
ใหจัดสรางสวนในลักษณะของสวนพฤกษศาสตรขึ้นในสวน
ลุมพินี พรอมๆ กับการจัดสรางสยามรัฐพิพิธภัณฑตามพระราช
ประสงคของสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แตก็ไมสําเร็จดังพระราช
ประสงค ตอมาในป พ.ศ. 2478 ไดมกี ารจัดตั้งสมาคมพืชกรรมแหง
ประเทศสยามขึ้น และไดพยายามจัดทําสวนลุมพินี ใหเปนสวน
พฤกษศาสตรอีกครั้งหนึ่งแตก็ไมสําเร็จอีก
ประเทศไทยไมเคยมีหลักฐานการจัดสรางสวนพฤกษศาสตรมา
กอน แตก็มคี วามสนใจในการนําพันธุพชื ใหมๆ เขามาในประเทศ ซึ่ง
มีมาตลอดเวลาควบคูกับการคาขายหรือติดตอราชการกับตางประเทศ
ตั้งแตสมัยพระนารายณมหาราช แตจะนํามาจัดสวนในลักษณะอุทยาน
ดังปรากฏในประวัตศิ าสตรและวรรณคดีไทย
ในสมัยสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงสนพระทัยเก็บสะสมพันธุพืช เมื่อ
เสด็จประพาสตางประเทศแตละครั้งพระองคจะทรงนําพันธุพืชใหมๆ
เขามา พระองคมีพระราชดําริใหจดั สราง เรือนเพาะชําในพระราชวัง
สวนดุสิต สําหรับเก็บสะสมพันธุพืชตางๆ ไว เมื่อเวลาเสด็จประพาส
เยี่ยมราษฎรในหัวเมืองก็จะพระราชทานพันธุใหไปปลูก และทุกครั้งที่มี
การตัดถนนสายใหม พระองคจะทรงใหปลูกตนไมกอน โดยนํามาจาก
เรือนเพาะชําภายในพระราชวังสวนดุสิต ทรงเอาพระราชหฤทัยใสและ
ทรงประณีต ในการเลือกพันธุไมใหเหมาะกับสภาพถนนแตละทําเลไป
ถนนอะไรควรปลูกพันธุพืชชนิดใด เพื่อใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม เกิด
ความรมรื่นเปนระเบียบและสวยงาม และมีพระราชดําริใหปลูกบัวสาย
หลากสี ในคูน้ําสําหรับเปนที่พักผอนของประชาราษฎร ดังนั้นถึงแม
ประเทศไทยจะไมเคยมีการสรางสวนพฤกษศาสตรมากอน แตก็มีการ
สะสมพันธุพืช ขยายพันธุพืชและนํามาปลูกไวตามถนนตางๆ
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กรมปาไม ไดดําริจดั สรางสวนพฤกษศาสตรขึ้นเปนครั้งแรกที่
บริเวณพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เมือ่ ป พ.ศ. 2484 แตพื้นที่ไม
เหมาะตอการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากขาดแหลงน้ําและดินไมดี
กรมปาไมจึงเลือกใหมที่ ปาพุแค ชายดงพญาเย็น มีเนื้อที่ประมาณ
3,750 ไร การพัฒนาสวนพุแคดําเนินไปชามาก เพราะรัฐบาลไมเห็น
ความสําคัญและไดรับงบประมาณไมเพียงพอ
สวนพฤกษศาสตรของประเทศไทยในปจจุบันจําแนกตาม
หนวยงานที่สังกัดออกเปน 3 ประเภท คือ
1. สวนพฤกษศาสตรสังกัดกรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนที่สงั กัดกรมปาไมมี
2 ลักษณะ ไดแก
1.1 สวนพฤกษศาสตร มีบทบาทในการรวบรวมพันธุพืช
ทุกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา
เชนเดียวกับสวน
พฤกษศาสตรทั่วไป ใชสําหรับศึกษาทางพฤกษศาสตรโดยเฉพาะ และ
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจไดดว ย ในสวนพฤกษศาสตรจะปลูกพันธุ
พืชทั้งไมพื้นเมืองและตางประเทศ โดยแยกเปนหมวดหมู เปนวงศ และ
สกุล ตามลําดับความสําคัญของชนิดไมนั้นๆ นอกจากนั้นยังทําการ
อนุรักษและขยายพันธุพืชหายากและใกลจะสูญพันธุของไทย
สวน
พฤกษศาสตรที่สังกัดกรมปาไมนี้จัดสรางไวทุกภาคของประเทศไทย
ขนาดของพื้นที่ประมาณ 800 - 2500 ไร ปจจุบันมีอยู 7 แหง และอีก 8
แหง
เปนสวนพฤกษศาสตรรวบรวมพืชจากวรรณคดีไทยและสวน
รวบรวมพรรณไมปา
2.2 สวนรุกขชาติ
เปนสวนที่มีเนื้อที่นอยกวาสวน
พฤกษศาสตร สรางขึ้นเพื่อปลูกรวบรวมพันธุไมตางๆ โดยเฉพาะไมยืน
ตนที่มีคาหายากในทางเศรษฐกิจและพืชไมดอกที่หายากซึ่งมีอยูใน
ทองถิ่น แตมไิ ดปลูกเปนหมวดหมูเหมือนสวนพฤกษศาสตร หากแตมี
ชื่อพันธุไมตดิ ไว มีการทําถนนทางเดินเพือ่ เขาชม จุดมุงหมายเพื่อการ
พักผอนหยอนใจโดยเฉพาะ และใหผูเขาพักผอนไดรับความรูเกี่ยวกับ
พันธุไมไปดวย ขนาดของสวนรุกขชาติประมาณ 25 - 100 ไร สวน
รุกขชาติในปจจุบันนับได 53 แหง
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2. สวนพฤกษศาสตรสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดแก สวน
พฤกษศาสตรในสวนหลวง ร.9 ตั้งอยูที่ แขวงหนองบอน เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร พื้นที่นี้สวนหนึ่งเปนของ
กรุงเทพมหานครที่ซื้อไวนานแลว และบางสวนไดรับบริจาคจากผูมีจิต
ศรัทธา กรุงเทพมหานครและมูลนิธิสวนหลวง ร.9 จัดสรางขึ้นถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ ในป พ.ศ. 2530 โดยมีจุดมุงหมาย ดังนี้
1) เปนสวนสาธารณะ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในป พ.ศ.
2530
2) เปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไป
3) เปนศูนยกลางรวบรวมสะสมและอนุรักษพืชพันธุไม ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศใหเปนสวนพฤกษศาสตรที่สมบูรณแบบแหง
แรกของประเทศไทย
4) สงเสริมวิชาการดานการศึกษา คนควาวิจัย และเผยแพร
ความรูด านพฤกษศาสตรแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
5) ปลูกฝงทัศนคติในการอนุรักษธรรมชาติแกเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
6) ประกอบกิจการสาธารณะประโยชน และการกุศลตางๆ
รวมทั้งทะนุบํารุงสงเสริมและพัฒนาสวนสาธารณะ
7) รวมมือกับองคการกุศล
และหนวยงานทางราชการใน
กิจการตางๆ
8) ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง
สวนพฤกษศาสตรในสวนหลวง ร.9 เปนสวนพฤกษศาสตร
สมบูรณแบบตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา เนื่องจากหนาที่
ของสวนพฤกษศาสตรปจจุบันไดเพิ่มจากการเปนสถานศึกษาวิจัยของ
นักวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว มาเปนที่พักผอนหยอนใจในเชิงทัศน
ศึกษาเพิ่มขึ้นอีกอยางหนึ่ง การจัดรวบรวมพันธุไมจงึ มุงเนนการจัดภูมิ
ทัศนใหสวยงามจําเริญตาดวย สวนของสวนพฤกษศาสตรมีเนื้อที่สุทธิ
ประมาณ 90 ไร และหากนับที่จอดรถและคูน้ําดวยก็จะมีเนื้อที่รวมเปน
120 ไร นับวาเปนสวนพฤกษศาสตรที่มีขนาดเล็กมาก เนื้อที่ภายใน
สวนมีการแบงออกเปนสวนๆ แตละสวนมีคูน้ําเพื่อการชลประทานและ
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การระบายน้ําลอมรอบ สวนพฤกษศาสตรสวนหลวง ร.9 ทําการเก็บ
รวบรวมพันธุไมทั้งของไทยและตางประเทศ
ทําการอนุรักษและ
ขยายพันธุพืชหายากและใกลสูญพันธุ เชนเดียวกับสวนพฤกษศาสตร
อื่นๆ ปจจุบันมีหอพรรณไมเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณพืชอัดแหงอยู
ประมาณ 5,000 ตัวอยาง มีหองสมุดขนาดเล็ก มีเรือนเพาะชํา และ
เรือนอนุบาลพืช
แตยังไมมีหองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัยทาง
พฤกษศาสตรชั้นสูง
3. สวนพฤกษศาสตร สังกัดองคการสวนพฤกษศาสตร ไดแก
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์มีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการภายใตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร
พ.ศ. 2535 ไดรับงบประมาณและพื้นที่ เริ่มดําเนินการระยะแรกเมื่อป
พ.ศ. 2536 โดยใชพื้นที่จัดสรรจากกรมปาไม จํานวน 6,500 ไร ตั้งอยูที่
บริเวณชายเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย
ทองที่ตําบลแมแรม
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ มีทาง
น้ําไหลผานตลอดป ภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบและสูงสลับเปนชั้นตาง ๆ
ตั้งแตระดับความสูง 400 เมตรขึ้นไปจนถึงระดับความสูงประมาณ
1,200 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบบทบาท หนาที่และกิจกรรมของสวน
พฤกษศาสตรไทยแลว
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์
องคการสวนพฤกษศาสตรจะมีความสมบูรณแบบมากที่สุด
เพราะ มีการดําเนินงานที่ครบวงจรมีทั้งหอพรรณไม หองสมุดสวน
พฤกษศาสตร พิพิธภัณฑพืช หองปฏิบัติการ และศูนยฝกอบรม
บุคคลากร
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การวิเคราะหป
ปจ
 จัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
องคการสวนพฤกษศาสตรไดจัดใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางผูบริหารและ
พนักงาน เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินงานขององคการสวน
พฤกษศาสตร โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่ไดรับคะแนนจากมากไปหานอยไดดังนี้
จุดแข็ง (รวม 701 คะแนน)
1. ชื่อสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เปนที่ยอมรับของสาธารณะชนทั่วไป
จึงสามารถสรางภาพลักษณใหกับองคการไดเปนอยางดี (127 คะแนน)
2. พระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้งเอื้อตอการดําเนินงานในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย
(125 คะแนน)
3. เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูดานพฤกษศาสตรที่แทจริง (118 คะแนน)
4. วัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการไดรับการยอมรับจากทุกรัฐบาล จึงมีความมั่นคง
และไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางตอเนื่อง (108 คะแนน)
5. มีนักวิชาการทางพฤกษศาสตรที่มีความรู ความสามารถและนาเชื่อถือ และมี
บุคลากรที่มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกร (95 คะแนน)
6. มีสาขาอยูในภูมิภาคตาง ๆ ทําใหสามารถรวบรวมพรรณไม ตามระบบนิเวศของ
พื้นที่ไดหลากหลายยิ่งขึ้น และสามารถใหโอกาสทางความรูกับประชาชนในทองถิ่น
ตางๆ ไดกวางขวางขึ้น (76 คะแนน)
7. องคการเปนที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ (52 คะแนน)
จุดออน (รวม 1,015 คะแนน)
1. ขั้นตอนกระบวนการและ ระบบการดําเนินงานดาน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล ยังไมไดรบั
การผลักดันใหปฏิบัติอยางจริงจัง (137 คะแนน)
2. การจัดทําแผนการดําเนินงานไมเปนระบบ แผนปฏิบัตกิ ารไมสอดคลองกับแผนกล
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. กลไกในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดรับจาก
คณะกรรมการและผูบริหารยังไมมีประสิทธิภาพ (84 คะแนน)
7. การประชาสัมพันธเชิงรุกยังไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย จึงไมสามารถจูงใจให
ประชาชนเขามาใชบริการ (69 คะแนน)
8. ระบบการบริหารจัดการศูนยกลางแหงการเรียนรูยังไมมีมาตรฐานเพียงพอ (66
คะแนน)
9. การกําหนดเสนทางอาชีพยังไมชัดเจนและเปนธรรมแกผูปฏิบัติ (60 คะแนน)
10. การสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดยังไมเปนรูปธรรมเพียงพอ (56 คะแนน)
11. ขาดบุคลากรดานวิเทศสัมพันธ (41 คะแนน)
12. จํานวนนักวิจยั มีไมเพียงพอ (40 คะแนน)
13. ศักยภาพและความมั่นคงของพื้นที่ตั้งศูนยรวมพรรณไมสาขาฯ ไมมีความชัดเจน
(39 คะแนน)
โอกาส (รวม 619 คะแนน)
1. ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและเปนศูนยกลางการกระจายพันธุพืช
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหมีโอกาสไดศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง
(130 คะแนน)
2. ประชาชนทุกภาคสวนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการรวมกันอนุรักษ
บํารุงและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (109 คะแนน)
3. รัฐบาลใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาแหลงเรียนรูสําหรับเยาวชน และสงเสริมการ
ทองเที่ยว (105 คะแนน)
4. จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางของการทองเที่ยวภาคเหนือและ มีสถาบันทาง
การศึกษารองรับ การคมนาคมสะดวก เหมาะสมเปนแหลงทัศนศึกษาของเยาวชน
(81 คะแนน)
5. มีเวทีสาธารณะที่เปดโอกาสใหนักพฤกษศาสตรไดแสดงผลงานทางวิชาการ (66
คะแนน)
6. คานิยมของสังคมรวมทั้งแผนงานของประเทศเนนงานดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการสามารถแสดงบทบาทและผลงานทาง
วิชาการไดมากขึ้น (66 คะแนน)
7. หนวยงานภายนอกและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีความ
สนใจและนําผลงานทางวิชาการไปใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น (62 คะแนน)
แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554
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อุปสรรค (รวม 365 คะแนน)
1. ประชาชนทั่วไปยังไมเขาใจลักษณะของงานสวนพฤกษศาสตร ซึ่งมีความแตกตาง
จากสวนสาธารณะทั่วไป (84 คะแนน)
2. มีแหลงทองเที่ยวและสถานศึกษาทางธรรมชาติที่มีลักษณะใกลเคียงกันเพิ่มมากขึ้น (82
คะแนน)
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลกระทบตอการดําเนินงาน (72 คะแนน)
4. การเขาถึงทรัพยากรที่จะนํามาศึกษาเปนไปไดยาก (70 คะแนน)
5. สภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (57 คะแนน)

โอกาส
Question Marks

?

อสพ.1015

จุดออน

Stars

1200
900
600

619

300
0

701

จุดแข็ง

365

Dog

แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554

อุปสรรค

Cash cows
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บทที่ 3
ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ในชวงป 2549 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไวตอรัฐสภา และแผนบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาล โดยยุทธศาสตรกระทรวงและกลุมภารกิจขึ้น เพื่อใชเปนกรอบ
แนวทางของทุกหนวยงานในสังกัดในชวงปงบประมาณ 2548 – 2551 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
วิสัยทัศนกระทรวง
คืนความสมบูรณสูธรรมชาติ ประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อเปนฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร 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
1.2.1 กลไกและระบบสําหรับการ
บริหารจัดการมีการบูรณา
การ/จัดทําโดยกระบวนการ
มีสวนรวม และนําไปสูการ
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น

1.2 มีกลไกและระบบการ
บริหารจัดการที่ตอบสนอง
ตอความตองการของ
ประชาชน
แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554

23

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)

เปาประสงค
(Goals)

1.3 ระบบขอมูลและแหลง
เรียนรูสําหรับประชาชนดี
ขึ้น

1. สงวน อนุรักษ ฟนฟู และ
จัดการการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศดีขึ้น

2.2 ประชาชนเขาถึง
ทรัพยากรธรรมชาติอยาง
เปนธรรมและยั่งยืน

แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554

ตัวชี้วดั
(KPIs)
1.2.2 ภายในป 2551 บุคลากร
เปาหมายไมนอยกวารอยละ
80 ไดรับการพัฒนาองค
ความรูใหมใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน
1.3.1 จํานวนรายการขอมูลที่
ใหบริการกลุมเปาหมาย
เพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 5
ตอป
1.3.2 จํานวนประชาชนไดรับ
บริการความรูเพิ่มขึ้นเปน
13.50 ลานคนในป 2551
2.1.1 แหลงน้ํา/แองน้าํ ที่ไดรับการ
อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนามี
ศักยภาพการใชประโยชน
ไดไมนอยกวารอยละ 80
2.1.2 พื้นที่ปาเสื่อมโทรมไดรับ
การฟนฟูไมนอยกวา 2.00
ลานไร ในป 2551
2.2.1 ในป 2551 รอยละ 80 ของ
หมูบานปาไมแผนใหมมี
ขอตกลงในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่นอยางเปนระบบและ
ยั่งยืน
2.2.2 จํานวนหมูบานเปาหมายที่
ไดรับการปรับปรุงระบบ
ประปาชนบท มีน้ําสําหรับ
การอุปโภคบริโภคได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)

2. ฟนฟูสิ่งแวดลอม ปองกัน
และลดมลพิษ

เปาประสงค
(Goals)

ตัวชี้วดั
(KPIs)

2.3 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 2.3.1 จํานวนหมูบานในพื้นที่เสี่ยง
และภัยธรรมชาติไดรับการ
ภัยที่ไดรับการติดตั้งระบบ
แจงเตือนภัย
หรือจัดตั้งเครือขายเตือนภัย
และแจงเตือนภัยเพิ่มขึ้น
3.1 ประชาชนไดรบั การ
3.1.1 รอยละ 95 ของจํานวนกรณี
บรรเทาความเดือดรอน
ความเดือดรอนของ
จากปญหาสิ่งแวดลอมและ
ประชาชนกลุมเปาหมายที่
อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี
ไดรับการบรรเทา ในป
2551
3.1.2 รอยละ 80 ของจํานวน
กลุมเปาหมายที่มีกิจกรรม
การมีสวนรวมในการปองกัน
ฟนฟู สิ่งแวดลอมและลด
มลพิษ ในป 2551

เปาประสงค และกลยุทธกระทรวง
เปาประสงค
(Goals)

กลยุทธ
(Strategies)

หนวยงานรับผิดชอบ

1. นําระบบอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการปฏิบัติงาน

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารและบริการโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย
2.1 พัฒนากลไกและระบบ
การบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ เปนที่
ยอมรับของประชาชน
และทุกภาคสวน
3.1 พัฒนาขอมูลและแหลง
การเรียนรูใหตอบสนอง
ตอความตองการของ
ประชาชน

กลุมอํานวยการ (บูรณาการรวมกับทุก
กลุมภารกิจ)

2. มีกลไกและระบบการ
บริหารจัดการที่
ตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน
3. ระบบขอมูลและระบบ
บริการประชาชนดีขึ้น

แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554

กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ
กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน
กลุมภารกิจดานสิ่งแวดลอม
กลุมอํานวยการ
กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ
กลุมอํานวยการ
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เปาประสงค
(Goals)

กลยุทธ
(Strategies)

4. ทรัพยากรธรรมชาติของ 1.1 พัฒนาขอมูลและแหลง
ประเทศดีขึ้น
การเรียนรูใหตอบสนอง
ตอความตองการของ
ประชาชน
5. ประชาชนเขาถึง
5.1 สงเสริมใหประชาชนเขา
ทรัพยากรธรรมชาติ
มามีสวนรวมในการใช
อยางเปนธรรมและ
ประโยชนทรัพยากร
ยั่งยืน
ธรรมชาติอยางเปนธรรม
และยั่งยืน

แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554

หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ
กลุมอํานวยการ

กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ
กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน
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บทที่ 4
กลยุทธในการดําเนินงาน
วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรชัน้ นําทางดานพฤกษศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่มี
บทบาทสําคัญในการอนุรักษ ศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูทางดานพรรณไมไทย เพื่อการ
เรียนรูของประชาชน

พันธกิ
นธกิจ (Mission)
พันธกิจขององคการสวนพฤกษศาสตร จะเปนแนวคิดและวิธีการดําเนินงานเพือ่ บรรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว โดยไดมีการกําหนดพันธกิจไว 2 ประการ คือ
1. สรางองคความรูและแหลงการเรียนรู
2. เผยแพรและสรางมูลคาเพิ่ม
เปาประสงค (Goal)
ในชวงปงบประมาณ 2550 – 2554 องคการสวนพฤกษศาสตรไดกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธฉบับนี้ใน 2 ประเด็นหลัก คือ
1. เพื่อใหสวนพฤกษศาสตรเปนแหลงรวบรวมพันธุพชื และองคความรูทางดานพืช
เพื่อารศึกษาของประชาชน
2. เพื่อใหมีการถายทอดความรูสูประชาชนเพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรพรรณพืช

แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554
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ผลลัพธ (Output)
ตามแผนที่กลยุทธองคการสวนพฤกษศาสตรไดกําหนดผลลัพธจากการดําเนินงานไว 4
ผลลัพธ ดังนี้
1. การพัฒนาสวนพฤกษศาสตรขององคการฯ ใหเปนสวนพฤกษศาสตรมาตรฐานใน
ระดับสากล
2. สวนพฤกษศาสตรเปนศูนยกลางในการศึกษา วิจัยทางดานพืชที่สําคัญของประเทศ
ไทย
3. สวนพฤกษศาสตรเปนศูนยบริการขอมูลและการศึกษาทางวิชาการดานพืช
4. มีการพัฒนาองคความรูทางดานพืชไปสูเชิงพาณิชย
กลยุทธ (Strategic)
ในการกําหนดกลยุทธขององคการสวนพฤกษศาสตร
ซึ่งไดมาจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ (SWOT Analysis) เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงาน ดังนั้นองคการสวนพฤษศาสตร จึงไดมีการระดม
สมองจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดการทบทวนกลยุทธ ซึ่งจะเปนแนวทางหรือกรอบ
แนวทางอยางกวางเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินนโยบายเพื่อใหบรรลุตามเปาประสงคที่วาง
ไว 12 กลยุทธ ดังนี้
1. พัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษา และจัดการพืน้ ที่อยางตอเนื่อง
2. รวบรวม บํารุง ดูแลรักษา ขยายพันธุไมที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงและพัฒนาหอพรรณไม ศูนยขอมูล และหองสมุดใหเปนมาตรฐาน
4. เสริมสรางศักยภาพและบทบาททางวิชาการดานพฤกษศาสตรขององคกรใหเปนที่
ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
5. เผยแพรและประชาสัมพันธเชิงรุกผานชองทางสื่อทุกแขนง ใหครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย
6. เสริมสรางมาตรฐานสินคาและการใหบริการ
7. การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
8. ปรับปรุงโครงสรางและวัฒนธรรมใหเอื้อตอการทํางาน
9. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
10. ปรับปรุงการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
11. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
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12. พัฒนาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
ตามแผนที่กลุยทธองคการสวนพฤกษศาสตร (Strategy Maps) ดังนี้
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แผนที่กลยุทธ อสพ. (File Power Point)
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษา และจัดการพื้นที่อยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค :

เพื่อเปนสวนพฤกษศาสตรที่มีการจัดการพื้นที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการ และเหมาะสมในการเปนแหลงรวบรวมพรรณไมที่สําคัญ
ของประเทศไทย

ตัวชี้วัด :
1. จํานวนพื้นที่ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
2. จํานวนพื้นที่จัดแสดงพันธุไมที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงาน :
1.1 ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลพืชในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร เพื่อตรวจสอบการมีอยู
และความสมบูรณของพันธุไม
1.2 เรงรัดจัดทําแผนการจัดการพื้นที่สวนพฤกษศาสตร
1.3 จัดพื้นที่แสดงพันธุไมใหถูกตองตามหลักอนุกรมวิธานพืช
1.4 ปรับปรุงคุณภาพดินภายในสวนพฤกษศาสตร รวมทั้งรักษาหนาดินเพื่อปองกัน
การพังทลายของดิน
1.5 ปรับแตงพื้นที่และภูมิทัศนดวยไมดอกไมประดับใหเกิดความสวยงาม และตกแตง
พันธุไมใหญใหเกิดความรมรื่นเปนที่ประทับใจแกผูมาเยี่ยมชม
1.6 พัฒนาสื่อการเรียนรูพรรณไมใหเปนระบบและงายตอการเรียนรู
1.7 ปรับปรุงและจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการบํารุงรักษาและการใหบริการ
1.8 พัฒนาสื่อการเรียนรูพรรณไมใหเปนระบบและงายตอการเรียนรู อาทิเชน แผนที่
ปายอธิบายพรรณไม ปายสื่อความหมายตามเสนทางศึกษาธรรมชาติ และสถานที่
จัดแสดงพรรณไมตางๆ ใหมีไมต่ํากวา 2 ภาษา เพื่อใหเพิ่มเติมความรูทางดานพืช
ใหแกนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ และเปดโอกาสใหสามารถเขามาทองเที่ยวใน
สวนพฤกษศาสตรไดดวยตนเอง
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กลยุทธที่ 2 : รวบรวม บํารุง ดูแลรักษา ขยายพันธุไมที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค :

เพื่อดูแลรักษา และอนุรักษพันธุไมหายาก พันธุไ มใกลสูญพันธุใหคงอยู

ตัวชี้วัด :
1. จํานวนชนิดของพันธุไมที่จัดแสดงในพื้นที่สวนพฤกษศาสตรและศูนยรวมพรรณไม
2. จํานวนชนิดของพรรณไมที่เพิ่มขึ้น
3. จํานวนตนของพันธุไมที่อยูรอดจากการเพาะขยายพันธุ และการบํารุงรักษา
แนวทางการดําเนินงาน :
พัฒนาระบบการรวบรวมพรรณไมใหเปนมาตรฐาน
รวบรวมและพัฒนาการจัดแสดงพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรใหเปนระบบและงาย
ตอการเรียนรู
พัฒนาสื่อการเรียนรูพรรณไมสําหรับประชาชนในพื้นทีส่ วนพฤกษศาสตรและศูนย
รวมพรรณไม
พัฒนาสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จ.เชียงใหม ใหเปนศูนยรวบรวม
กลวยไมพื้นเมือง และพืชหายาก
พัฒนาศูนยรวมพรรณไมภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณุโลก ใหเปนศูนยรวมพรรณไม
ปาดิบเขา ปาผสมผลัดใบ และพรรณไมชายแดนไทย – ลาว
พัฒนาศูนยรวมพรรณไมภาคตะวันออก จ.ระยอง ใหเปนศูนยรวมพรรณไมพื้นที่
ชุมน้ําและสังคมปาเสม็ด
พัฒนาศูนยรวมพรรณไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน ใหเปนศูนยรวม
พื้นที่ชุมน้ํา และพืชทนเค็ม
รวบรวมพันธุไ มกลุมเปาหมาย หาแนวทางขยายพันธุ และนํากลับคืนสู
แหลงกําเนิดตามธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษพันธุพชื ใหคงอยู
ใชเทคโนโลยีชีวภาพ ดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสําหรับการอนุรักษชนิดพันธุ และ
การขยายพันธุพืช โดยเฉพาะพันธุไมหายาก พันธุไมประจําถิ่น พันธุไมใกลสูญ
พันธุ และพืชสมุนไพร
เก็บตัวอยางเมล็ดพันธุไม เพื่อการศึกษา วิจัย หาแนวทางการอนุรักษในระยะสั้น
ไปถึงระยะยาว
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กลยุทธที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนาหอพรรณไม ศูนยขอมูล และหองสมุดใหเปนมาตรฐาน
วัตถุประสงค :

เพื่อใหสวนพฤกษศาสตรเปนแหลงอางอิงขอมูลทางวิชาการดานพืช
ที่ไดรับการยอมรับของประเทศไทย

ตัวชี้วัด :
1. จํานวนตัวอยางพรรณไมที่เพิ่มขึ้น
2. จํานวนตัวอยางพรรณไมที่มีการแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่นทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ
3. ขอมูลตัวอยางพรรณไมแหงที่สามารถสืบคนผานทาง website ของ อสพ. ไดภายใน
ป 2553
4. ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบพรรณไมใหกับผูมาขอใชบริการ
แนวทางการดําเนินงาน :
3.1 ปรับปรุงระบบงานหอพรรณไมใหมีมาตรฐาน
3.2 พัฒนาระบบการจัดการหอพรรณไม ศูนยขอมูล และหองสมุดใหไดมาตรฐานและ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล
3.3 ศึกษาวิจัยทางดานพฤกษศาสตร ดานอนุกรมวิธานพืช ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งจัดเก็บพรรณไมในทุกภาคของประเทศไทย
อยางตอเนื่อง
3.4 สงเสริมการออกสํารวจและการศึกษาความหลากหลายของพรรณไมรวมกับ
หนวยงานอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
3.5 สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนพรรณไมกับหนวยงานอื่นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
3.6 พัฒนาระบบการสืบคนขอมูลตัวอยางพรรณไมแหงทางระบบเครือขาย Internet
เพื่อใหบริการแกประชาชน และนักวิชาการ
3.7 จัดใหมีนักวิชาการหมุนเวียนเพื่อใหบริการตอบคําถามทางพฤกษศาสตร และทํา
การตรวจสอบพรรณไมทั้งทางโทรศัพท และ Website ขององคการฯ เพื่อ
ใหบริการทางวิชาการใหเปนไปอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพสําหรับทุกระดับชั้น
3.8 เตรียมความพรอมในดานอุปกรณ เครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร และระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานระดับสูง
แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554

33

กลยุทธที่ 4 : เสริมสรางศักยภาพและบทบาททางวิชาการดานพฤกษศาสตรขององคกร
ใหเปนทีย่ อมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
วัตถุประสงค :

เพื่อใหสวนพฤกษศาสตรเปนศูนยกลางของการศึกษาวิจัย และ
ผลงานทางวิชาการไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ

ตัวชี้วัด :
1. จํานวนผลงานทางวิชาการไดรับการเผยแพรและตีพิมพในวารสาร peer review
2. จํานวนโครงการศึกษาวิจัยที่สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย
แนวทางการดําเนินงาน :
เตรียมความพรอมในดานบุคลากรเสริมตามแผนงานวิจัย โดยคัดเลือกผูมีความรู
ประสบการณ และความเชีย่ วชาญในสาขาที่ตองการเปนผูดําเนินโครงการ หรือ
รวมโครงการ
เตรียมความพรอมในดานอุปกรณ เครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร และระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานระดับสูง
สรางเครือขายงานทางดานพฤกษศาสตรในระดับประเทศและระดับสากล โดย
เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานพืชกับสถาบันการศึกษา
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อเปนการตอยอดการพัฒนาองคความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลิตผลงานทางวิชาการและการตีพิมพผลงานในวารสาร Peer Review อยาง
ตอเนื่อง
ศึกษา วิจัยเพื่อคิดคนนวัตกรรม เทคโนโลยีในการผลิต ขยายพันธุเพื่อการอนุรักษ
พรรณไม
จัดทําแผนการดําเนินงานทางวิชาการ อาทิเชน แผนการศึกษาวิจัยพื้นฐาน, แผน
อนุรักษพันธุพ ืชนอกถิ่นที่อยูอาศัย, แผนการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การอนุรักษ และแผนการศึกษาการใชประโยชนจากพืชเศรษฐกิจ เปนตน
รวบรวมรายงานผลการวิจัยดานพืชทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อให
สวนพฤกษศาสตรเปนแหลงอางอิงและรวบรวมผลงานทางวิชาการดานพืช
ประสานความรวมมือทางวิชาการและโครงการศึกษาวิจัยดานพืช
สรางกองทุนงานวิจัย และหาแหลงเงินทุนจากแหลงอื่น เพื่อขยายขอบขาย
งานวิจัยใหกวางขวางมากขึ้น
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กลยุทธที่ 5 : เผยแพรและประชาสัมพันธเชิงรุกผานชองทางสื่อทุกแขนง ใหครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย
วัตถุประสงค :

เพื่อใหประชาชนทั้งในและนอกประเทศไดรับการถายทอดความรู
และขอมูลทางดานพืช และใหสวนพฤกษศาสตรเปนศูนยบริการ
ขอมูลและการศึกษาทางวิชาการดานพืช เพื่อสงเสริมใหมีการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด :
1. จํานวนจํานวนประชาชนทีไ่ ดรับการบริการดานพฤกษศาสตรในแตละป
2. จํานวนชองทางที่เผยแพรความรูที่เพิ่มขึ้น
แนวทางการดําเนินงาน :
5.1 ศึกษาวิเคราะหความตองการของผูที่เขามาใชบริการภายในสวนพฤกษศาสตร
และประเมินผลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
อยางตอเนื่อง
5.2 จัดทําแผนการประชาสัมพันธแบบบูรณาการทุกหนวยงาน โดยเชิญตัวแทนทุก
สํานักและสวนสาขาเขารวมประชุมวางแผนเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ อสพ. และ
ขอมูลทางพฤกษศาสตรสูประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 จัดโปรแกรมการเผยแพรประชาสัมพันธสวนพฤกษศาสตรตามสื่อมวลชนทุกแขนง
เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชนเกิดความตองการทองเที่ยวภายในสวน
พฤกษศาสตรมากยิ่งขึ้น อาทิเชน การจัดงานใหญประจําปของสวนพฤกษศาสตร,
คอนเสิรตจากศิลปนที่ไดรับความนิยม, ออกแสดงสินคา, การประกวดจัดสวน
ประเภทตางๆ, จัดแรลลี่สูสวนพฤกษศาสตร, วิ่งมาราธอน และกิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธ เปนตน
5.4 เผยแพรขอมูล ขาวสาร และใหความรูแกประชาชนในลักษณะเชิงรุกใหทั่วถึงทุก
กลุมเปาหมาย โดยผานสื่อแขนงตางๆ ทั้งไทยและตางประเทศ
5.5 เสริมสรางความ “รายการพฤกษศาสตรเพลินใจ พรรณไมไทยนารู” ทางสถานีวิทยุ
และสถานีโทรทัศน โดยมีนักวิชาการ อสพ. เปนผูถ ายทอดความรู
5.6 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการใหความรูในสาขาที่เกี่ยวของกับงานพฤกษศาสตร
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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5.7 จัดใหมียานพาหนะและโสตทัศนูปกรณที่มีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการ
ประสานงานและดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5.8 ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาและเรียนรูของประชาชน
5.9 เขารวมกิจกรรมสงเสริมตางๆ เชน การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ การเขารวมจัดงานในเทศกาลสําคัญๆ ในจังหวัดเชียงใหม เพื่อกอใหเกิด
ความสนใจในการเขาทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
5.10 เพิ่มชองทางในการใหเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกประชาชนใหคลอบคลุมมากขึ้น
อาทิเชน การจัดทําตั้งศูนยบริการประชาชน และชองทางการติดตอสือ่ สารผาน
ระบบ Online เปนตน
5.11 จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส One Stop Service สําหรับบริการขอมูลประชาชน
5.12 เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธรวมกับสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนทั้งไทยและตางประเทศ อาทิเชน หนา Website ที่ไดรับความนิยม, ปาย
คัดเอาทขนาดใหญตดิ ตั้งประชาสัมพันธใจกลางเมืองทองเที่ยวหลักทั่วประเทศ,
แสตมปภาพชุดพรรณไมไทย พรรณไมเทิดพระนาม, บัตร Pin Phone TOT, และ
สติ๊กเกอรคําขวัญรณรงคการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืช เปนตน
5.13 พัฒนาบุคลากรในงานประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการ
ฝกอบรม ดูงานทั้งภายในและตางประเทศ
5.14 ทบทวนแผนและผลการปฏิบัติงานประจําทุกเดือน
5.15 ติดตามและประเมินผลดานการเผยแพรประชาสัมพันธขององคการทุกไตรมาส
5.16 ประสานขอความรวมมือบรรจุสถานที่ทองเที่ยวชื่อ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ เปนสถานที่ทองเที่ยวเขาไปยังโปรแกรมการทองเที่ยวของบริษัทนํา
เที่ยวทั้งไทยและตางประเทศ ใหสวนพฤกษศาสตรเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยว
ชั้นนําของจังหวัดเชียงใหม
5.17 จัดสรรงบประมาณเพิ่มดานการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธและการสราง
ความสัมพันธกับสื่อมวลชนแขนงตางๆ
5.18 สรางเครือขายความรวมมือดานแหลงเรียนรูทรัพยากรทางดานพืชกับหนวยงาน
อื่น อาทิเชน องคการปกครองสวนทองถิ่น สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย หางสรรพสินคา และโรงแรมชั้นนําของประเทศ
5.19 รวมรณรงคในการอนุรักษดา นทรัพยากรพรรณพืชไทยกับหนวยงานอื่น เพื่อให
บทบาทของสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์เปนที่รูจักอยางกวางขวาง
มากยิ่งขึ้น
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กลยุทธที่ 6 : เสริมสรางมาตรฐานสินคาและการใหบริการ
วัตถุประสงค :

ตัวชี้วัด :
1.
2.
3.
4.

เพื่อใหสินคาและบริการของสวนพฤกษศาสตรเปนที่รูจักอยาง
แพรหลายและเพิ่มรายไดอยางตอเนื่อง

รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจของผูไดรับบริการ
ปริมาณผลิตภัณฑและการใหบริการ
รอยละของจํานวนผูเขาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตรที่เพิ่มขึ้น

แนวทางการดําเนินงาน :
6.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เพื่อแสวงหาตลาดใหม
6.2 สงเสริมผลิตภัณฑ จูงใจลูกคาใหม รักษาลูกคาเดิม
6.3 พัฒนาระบบ e-commerce เพื่อเพิ่มชองทางในการหารายได
6.4 พัฒนามาตรฐานการใหบริการ
6.5 สราง Brand สวนพฤกษศาสตรใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
6.6 พัฒนาผลิตภัณฑใหตรงความตองการของตลาด
6.7 จัดอบรมใหความรูเรื่องพืชและภาษาตางประเทศเพิ่มเติมใหแกอาสาสมัครนําชม
พรรณไม เพื่อสามารถใหความรูแกคณะเขาชมไดทุกระดับ
6.8 เสริมสรางจิตสํานึกในการใหบริการ (Service Mind) ใหแกบุคลากรทั่วทั้งองคการ
เพื่อใหผูเขามาใชบริการเกิดความประทับใจในการบริการของภาครัฐมากยิ่งขึ้น
6.9 สํารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความตองการของผูใชบริการประเภทตางๆ นํา
วิเคราะหโอกาสในการดําเนินธุรกิจของ อ.ส.พ. และจัดทําแผนการตลาดใน
ระยะเวลา 5 ป
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กลยุทธที่ 7 : การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
วัตถุประสงค :

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับชั้น

ตัวชี้วัด :
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานในแตละระดับ
2. จํานวนชัว่ โมง/บุคลากรทั้งหมดใน อสพ. ไดรับการพัฒนาความรู
3. จํานวนบุคลากรภายในองคการฯ ที่ไดรับการพัฒนาองคความรูใหมๆ ที่สอดคลอง
กับภารกิจ สามารถปฏิบัติงานเปนพี่เลี้ยงและสอนงานใหกับผูรวมงานได
4. จํานวนกิจกรรมตามแผนไดรับการดําเนินงานตามเวลาที่กําหนดไว
แนวทางการดําเนินงาน :
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
- สํารวจความตองการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในทุก
ระดับ เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการ
ที่แทจริงและสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการฯ
- กําหนดกรอบทิศทางในการเพิ่มคุณภาพของบุคลากรภายในองคการฯ เพื่อ
เอื้อประโยชนตอบุคลากรและองคกรไปพรอมๆ กัน ทั้งการพัฒนาตัวบุคลากร
สายงานวิชาการ และสายงานบริหาร
- เสริมสรางความรู
ทักษะและเจตคติของบุคลากรใหสอดรับกับภารกิจและ
วิสัยทัศนขององคการฯ
โดยจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง
- ประเมินผลกระบวนการและประเมินผลสําเร็จของการฝกอบรม เพื่อปรับปรุง
หลักสูตร และเทคนิควิธีที่ใชในการอบรมอยางตอเนื่อง
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- จัดหาทุนเพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในสาขาวิชาที่องคการฯ
ตองการอยางตอเนื่อง
พัฒนากลไกเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขวัญและกําลังใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ใหความสําคัญกับระบบการประเมินผลบุคคลเพื่อพิจารณาความดีความชอบ
ใหมากยิ่งขึ้น
- จัดระบบการหมุนเวียนตําแหนง เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูงานและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางาน
- พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในทุกระดับ โดยการสนับสนุนการจัด
อบรมเทคนิคในการปฏิบัติในดานตางๆ ใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
- สงเสริมผูมีความรู ความสามารถ โดยใชระบบการใหรางวัล และระบบจูงใจ
- สรางระบบการติดตามประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความคุมคาในการ
ดําเนินการเรือ่ งตางๆ
- สนับสนุนและเพิ่มพูนสมรรถนะของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสรางขวัญ
กําลังใจที่ดีแกพนักงาน ตลอดจนสรางจิตสํานึกและแนวคิดตอการปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกันในเชิงสรางสรรคที่ดตี อองคการฯ
- สงเสริมใหบุคลากรเกิดความรัก ความเขาใจ และมีความพรอมในการ
ใหบริการแกนักทองเที่ยวทุกระดับชั้น
สรางการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคการฯ เพื่อ
สงเสริมความมุงมั่นในการทํางานของบุคลากรภายใน ดังนี้
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองในการกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานขององคการฯ เพื่อใหบุคลากรภายในองคการฯ ไดมีสวนรวมและ
กอใหเกิดความรูสึกการเปนเจาขององคกรรวมกัน
- สงเสริมการวางแผนเปนทีม (team planning) เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรทุก
ระดับไดมีสวนรวมในการวางแผนและการบริหารงาน เพื่อสรางความผูกพัน
และความมุงมั่นในการสรางการเปลี่ยนแปลง
- สนับสนุนใหมีการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในทุกดาน
สรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ดวยการสนับสนุนความมุงมั่นในการผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงจากคณะผูบริหารระดับสูงขององคการฯ
ใชหลักขีดความสามารถและผลงานที่ผานมาเปนเกณฑในการพิจารณาแตงตั้ง
มอบหมายงาน การจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อกอใหเกิดความพัฒนาตนเองของ
พนักงานอยางกวางขวาง
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ปรับปรุงสภาวะแวดลอมในการทํางานดวยการเสริมสรางความพึงพอใจในการ
ทํางานใหกับพนักงาน ลูกจาง โดยเปดโอกาสในการมีสวนรวมและรับฟงความ
คิดเห็นของพนักงาน ลูกจางเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วางระบบผลตอบแทนและสวัสดิการใหเหมาะสมและเปนธรรม โดย
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการพิจารณาอยางเปนระบบ ดวยความเปนธรรม
- เงินคาตอบแทนในการทํางาน เชน คาลวงเวลา ไดรับการจายถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
- สวัสดิการ จัดใหมีครบถวนตามกฎหมายและสูงกวา สําหรับเพื่อสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกในการทํางาน
ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล โดยใหความสําคัญกับการสรางโอกาสในการ
ใชความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ และไดรับผิดชอบงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของงาน และสงเสริม สนับสนุนใหพนักงาน ลูกจางไดรับโอกาสใน
การพัฒนาความรู ความสามารถของตนดวยการฝกอบรม
ใหพนักงาน ลูกจาง ไดรับทราบถึงแนวทางในการเจริญเติบโตในเสนทางการ
ทํางาน เพื่อเสริมสรางความมุงมั่นในการทํางาน โดยการกําหนดและประกาศ
หลักเกณฑที่ใชเปนมาตรฐานในการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง
อบรมพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานใหมีทักษะเฉพาะดานใหมีทักษะเพิม่ มากขึ้น
พัฒนาความรูผ านสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning)
กอตั้งสภาพนักงานที่มาจากสมาชิกในองคกรฯ
ผลักดันใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรรมการบริหาร
จัดกิจกรรมคณะกรรมการและผูบริหารพบพนักงานอยางตอเนื่อง
พัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
อบรมพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานใหมีทักษะเฉพาะดานใหมีทักษะเพิม่ มากขึ้น
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและอาคารสถานที่ใหพรอมรองรับ
ตอการเจริญเติบโตในระดับสากล
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กลยุทธที่ 8 : ปรับปรุงโครงสรางและวัฒนธรรมใหเอื้อตอการทํางาน
วัตถุประสงค :

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมีความคลองตัว
โปรงใสและสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด :
1. การปรับปรุงโครงสรางแลวเสร็จ
2. ระบบเครือขายขอมูลทางดานการบริหาร (MIS) แลวเสร็จ
แนวทางการดําเนินงาน :
8.1 ปรับโครงสรางองคการฯ เพื่อรองรับการขยายงานตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
- ทบทวน วิเคราะหสภาพแวดลอมและภารกิจขององคการฯ ดวยการวิเคราะห
ขอดี ขอเสีย และขอไดเปรียบเสียเปรียบตางๆ ขององคการฯ เพื่อการวางแผน
อัตรากําลังที่เหมาะสม
- กําหนดโครงสราง แผนอัตรากําลัง รวมทั้งคําบรรยายลักษณะงานของ
องคการฯ หนวยงายภายใน และตําแหนงตางๆ ใหสอดคลองกับภารกิจ และ
สภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไป
- ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเอื้อตอการดําเนินงาน ใหเปนไปตามมาตรฐาน
8.2 เสริมสรางวัฒนธรรมเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเกิดความ
รวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งขึ้น ดังนี้
- สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรู ทักษะและวัฒนธรรมการทํางาน
กับเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรทุกดับขององคการฯ อยางตอเนื่อง
- พัฒนาความรูผ านสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning)
- นําระบบเครือขายภายในองคการฯ มาใชในการบริหารทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- พัฒนาระบบเครือขายภายนอก ใหประชาชนสามารถเขามาใชบริการของสวน
พฤกษศาสตรไดอยางรวดเร็ว
- จัดหา
หรือใชระบบสารสนเทศทางการบริหารที่ทันสมัยในการบริหารงาน
บริหารงบประมาณ บริหารเงินรายได รายจายตางๆ มาใชภายในองคการฯ
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8.3 สงเสริมการนํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาใชในองคการฯ ดังนี้
- จัดการอบรมเพื่อเสริมสรางความรูและทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบคุณภาพใหแกผูบริหารและบุคลากรขององคการฯ
- นํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาใชในองคการฯ เชน 5 ส. การจัดการคุณภาพ
อยางทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management : TQM)
- จัดระบบการใหรางวัลสําหรับหนวยงานที่ดําเนินการตามกิจกรรมไดบรรลุ
เปาหมาย เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
- จัดทําจดหมายขาวเพื่อเผยแพรและเชิดชูการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ภายในองคการฯ เพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
- เสริมสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี มีระบบงานและอุปกรณที่เอื้ออํานวย
ตอการปฏิบัตงิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
8.4 จางเหมาหนวยงายภายนอกที่มีความชํานาญในดานตางๆ ในสวนทีเ่ อกชน
สามารถดําเนินการได ใหเขามารวมดําเนินการกับองคการ เพื่อกอใหเกิดงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยองคการฯ ตองสามารถควบคุมคุณภาพไดทุกขั้นตอน เชน
การออกแบบ การควบคุม และการกอสรางตางๆ การพัฒนาระบบงานทางดาน
สารสนเทศ การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และการจําหนายของ
เบ็ดเตล็ด เปนตน
8.5 สรางคูมือและเกณฑการวัดผล เพื่อเปนการวัดผลสําเร็จของงาน และเปนการ
ดําเนินงานที่กอใหเกิดความตอเนื่องในงาน ดังนี้
- พัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหทราบเปาหมายที่ชัดเจนในงานดานตางๆ
- สรางเครื่องมือชี้วัดผลสําเร็จของงานที่ทําไวลวงหนา เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงาน
ในองคการเกิดการเรียนรูงานที่รับผิดชอบไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
- จัดฝกอบรมเสริมสรางความรูและความเขาใจในรายละเอียดของคูมือ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
8.6 วางระบบการบริหารงานดานการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การ
จัดการพัสดุ และบุคลากรใหเปนไปตามขั้นตอน โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
ทุกขั้นตอน โดยนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน ใหแลวเสร็จ
ภายในป พ.ศ. 2553
8.7 พัฒนาระบบการประเมินผลที่แสดงถึงผลลัพธของการทํางาน ดังนี้
- การกําหนดตัวชีว้ ัดผลสําเร็จที่สําคัญของงาน
- พัฒนาโปรแกรมระบบงานบัญชี งานการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน
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8.8 ประชาสัมพันธทิศทางและกลยุทธในการดําเนินงานขององคการฯ ดังนี้
- เผยแพรวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธการดําเนินงานใหแกบุคลากรขององคการฯ
ไดทราบทั่วทั้งองคกร เพื่อกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
- เผยแพรขาวสารขอมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกองคการฯ ใหแกบุคลากรทุกระดับชั้น
- จัดประชุมผูบริหารอยางตอเนื่อง
- จัดทําจดหมายขาวประชาสัมพันธภายในองคการฯ
- สํารวจและรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรภายในและผูเขามาใชบริการภายใน
องคการฯ
8.9 กําหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยใหบุคลากรไดทราบ
และถือปฏิบัตทิ ั่วทั้งองคการ
8.10 เพิ่มวินัยในการใชงบประมาณของหนวยงานภายในใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด
8.11 ลดการลงทุนที่ไมกอใหเกิดรายได ดวยการประเมินโครงการกอนการลงทุน และ
มุงเนนใหการลงทุนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
8.12 จัดใหมีการกํากับดูแลติดตามประมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและ
เปาหมายในการดําเนินงาน
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กลยุทธที่ 9 : ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหเอื้อตอการปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค :

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว

ตัวชี้วัด
1. จํานวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ไดรับการปรับปรุง แกไขในแตละป

มาตรการ :
9.1 จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ทบทวน และยกรางกฎระเบียบ และ
กระบวนการดําเนินการใหเปนธรรมและเอื้อตอการบริหารที่รวดเร็ว รวมทั้ง
สอดคลองกับการดําเนินงานของสวนพฤกษศาสตรแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ
9.2 ทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาวะการณ
ปจจุบัน และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
9.3 ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับใหเกิดความคลองตัวในการจัดหารายได โดยอยูบน
พื้นฐานของความโปรงใส และตรวจสอบได
9.4 ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานทางดานการเงินใหมีความคลองตัว
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
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กลยุทธที่ 10 : ปรับปรุงการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ตรวจสอบใหมีการปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบและการดําเนินงานในทุกกิจกรรมใหเปนไปตาม
เปาหมายในการดําเนินงานขององคการ

ตัวชี้วัด
1. รอยละในการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎ ระเบียบและขอบังคับที่ลดลง
แนวทางการดําเนินงาน :
10.1 จัดทําและปฏิบัติตามกฎบัตรใหครอบคลุมทุกกิจรรมและเผยแพรใหทุกฝายที่
เกี่ยวของรับทราบ แบะทําการสอบทานทุกป
10.2 จัดทําแผนการตรวจสอบใหครอบคลุมในทุกกิจกรรมเกี่ยวกับความเชือ่ ถือไดของ
ขอมูลทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติงาน โดยรวมกับฝาย
บริหาร
10.3 พัฒนาบุคลากรดานการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในใหมีความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามแนวทางของ COSO
10.4 จัดทํากฎบัตรใหครอบคลุมทุกกิจกรรมและเผยแพรใหทราบทั่วทั้งองคกร
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กลยุทธที่ 11 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
วัตถุประสงค :

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของ
องคการฯ ใหลดลง

ตัวชี้วัด
1. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแลวเสร็จ
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงไดรับการควบคุมใหอยูในระดับที่ลดลง
แนวทางการดําเนินงาน :
11.1 จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน
11.2 ใหความรูแกบุคลากรในองคกร ใหเกิดความเขาใจและตระหนักในความสําคัญ
ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.3 สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดความเสี่ยงขององคการฯ
11.4 นําเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใชเพื่อควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น
11.5 จัดทําระบบการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.6 จัดใหมีผูรับผิดชอบในแตละหนวยงาน และติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
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กลยุทธที่ 12 : พัฒนาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
วัตถุประสงค :

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมีความคลองตัว ลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด :
1. ระบบเครือขายขอมูลทางดานการบริหารจัดการ (MIS) มีการเชื่อมโยงและแสดงผล
ขอมูลตอผูบริหารและหนวยงานภายใน อสพ. ไดภายในป 2554
2. จํานวนสื่อหรือบริการขอมูลที่ไดรับการพัฒนาเพื่อใหบริการแกประชาชน
แนวทางการดําเนินงาน :
12.1 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานของทุก
หนวยงานภายใน อ.ส.พ. เพื่อการรับรูรวมกันและเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
12.2 พัฒนาระบบสารสนเทศบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน
12.3 สงเสริมการเรียนรูแบบ e-Learning ดานพฤกษศาสตรและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
12.4 บูรณาการสารสนเทศเพื่อจัดทําองคความรูดานทรัพยากรพรรณพืช
12.5 พัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการดานพืช เพื่อจัดเก็บขอมูลขาวสารรองรับการ
พัฒนาองคความรู (Knowledge Base)
12.6 พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12.7 จัดทําระบบ e-Learning ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบุคลากร
12.8 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
12.9 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่
12.10 สรางระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขายใหปลอดภัย อาทิเชน
จาก Virus Spyware spam Hacker เปนตน
12.11 บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย

แผนกลยุทธ องคการสวนพฤกษศาสตร ป 2550 - 2554

47

บทที่ 5
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธขององคการสวนพฤกษศาสตร
ถือเปนกระบวนการที่จะชวยใหองคการฯ
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานไดทราบขอมูลยอนกลับ
(Feedback) ที่แสดงถึงความกาวหนา ความสําเร็จ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และการพัฒนาแผนกลยุทธ
ขององคการฯ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป โดยองคการฯ ไดกําหนดการกลไกการติดตาม
ประเมินผลไวดังนี้
1. การกําหนดผลสัมฤทธิ์
เพื่อสรางความชัดเจนในการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม
กิจกรรมที่สําคัญ 2 สวน คือ

โดยประกอบดวย

1.1 การกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator) สามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติไดอยางแทจริง ที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคการฯ
และเปนตัวชีว้ ดั ที่เปนที่ยอมรับของบุคลากรภายในองคการฯ และตอบสนองตอวิสัยทัศนของ
องคการฯ
1.2 การกําหนดคาของตัวชี้วัดหรือเกณฑมาตรฐานเชิงปริมาณ ที่องคการฯ
ตองการบรรลุถึง โดยการกําหนดตัวชีว้ ดั ผลงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
กลยุทธและกิจกรรมหลักขององคการฯ
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
จัดใหมีการแปลงกรอบแนวทางตามแผนใหเปนกิจกรรมการปฏิบัติ ดวยการจัดทํา
เปนแผนปฏิบตั ิการ (Action plan) โดยมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมใน
การแปลงแผนไปสูกิจกรรม และการลงมือปฏิบัติการตามแผนที่กําหนด พรอมทั้งดําเนินการ
วัดผลการปฏิบัติงานภายใตกรอบของตัวชีว้ ัดผลงานที่ไดมีการกําหนดไวลว งหนา
โดยเนน
หลักการ 3 ดาน ดังนี้
2.1 ความประหยัด (Economy) ซึ่งเปนการวัดผลการปฏิบัติงานที่ใหความสนใจ
กับปจจัยนําเขา (Input) ที่ใชในแตละกิจกรรม และถือเปนผลงานที่สําคัญประการหนึ่งที่องคการ
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ตองใหความสําคัญ ดวยการเปรียบเทียบทรัพยากรที่ตองการสําหรับกิจกรรมแตละกิจกรรม กับ
ปริมาณของทรัพยากรที่ใชไปจริงในการดําเนินกิจกรรม
2.2 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการวัดผลการปฏิบัติงานที่ใหความ
สนใจกับกระบวนการดําเนินกิจกรรม (Process) ดวยการเปรียบเทียบปจจัยนําเขาจริงกับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ
วาหนวยงานมีการใชทรัพยากรที่มีอยูให
เกิดผลงานสูงกวาเดิม หรือหนวยงานมีผลงานเทาเดิมแตสามารถใชทรัพยากรลดนอยลงได
2.3 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการวัดผลการปฏิบัติงานที่มุงเนน
ในดานปจจัยนําออกของการดําเนินงาน (Output) ดวยการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเปาหมาย
ที่กําหนดไววา
การดําเนินงานของหนวยงานไดกอ ใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่สอดคลองกับ
เปาหมาย วัตถุประสงค ที่กําหนดไวอยางไร
3. การรายงานผล
องคการสวนพฤกษศาสตรไดกําหนดแนวทางในการรายงานผลสัมฤทธิ์ไวดังนี้
3.1 พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการที่ใชในการรวบรวมขอมูล การรายงานผลที่เปน
ที่ยอมรับของบุคลากรทั้งองคการฯ เชน แบบรายงานทั้งในรูปของเอกสารและระบบฐานขอมูล
เปนตน
3.2 จัดทําคูมือการดําเนินการวัดผลงานและการรายงานผล เพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินงานของพนักงาน
3.3 จัดประชุมรวมกันเพื่อชี้แจงตัวชี้วดั ในแตละดาน
และการฝกอบรมใหแก
บุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในแนวทางการดําเนินงาน บทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบ และทักษะที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูล และการรายงานผล
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 สรุป วิเคราะห และจัดทํารายงานใหผูบริหาร พนักงานภายในองคการฯ เปน
ประจําอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตาม
กิจกรรมตางๆ เพื่อรวมนําองคการฯ ไปสูจุดมุงหมายที่วางไวรวมกัน ซึ่งมีแนวทางในการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- มิติในการวัดผลงานและชื่อของตัววัดผลงาน : หนวยงานที่ปฏิบัติ
- เปาหมายเชิงปริมาณที่กําหนดไวในแตละชวงเวลา
- ผลงานที่ดําเนินการไดจริงในแตละชวงเวลา
- ระดับของผลการดําเนินงานที่กําหนดใหงายตอความเขาใจ
- ปญหาและอุปสรรคเพื่อชี้แจงสาเหตุของความคลาดเคลือ่ นของผลงาน
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