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องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ

ในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จดัตัง้ขึน้เพือ่ให้

ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้ระดับมาตรฐานสากล ท�าหน้าที่

ในการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อ

ให้ทรัพยากรพันธุ์พืชอันล�้าค่าของประเทศได้คงอยู่ และใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา องค์การฯ ได้พฒันาและขยายพืน้ที่

เพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ให้กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคต่างๆ ของ

ประเทศไทย ปัจจุบันมีจ�านวน 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า

พษิณโุลก ในพระราชด�าร ิสวนพฤกษศาสตร์ระยอง สวนพฤกษศาสตร์

ขอนแก่น และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สโุขทยั มุง่เน้นเพือ่อนรุกัษ์ 

และพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรพันธุ์พืชของไทย 

สร้างเอกลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งให้มีความโดดเด่น 

และเป็นแหล่งสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนในท้องถิ่น

โดยในปีงบประมาณ 2561 เริม่ก้าวสูก่ารเป็นสวนพฤกษศาสตร์

ชั้นน�าด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ

การเรียนรู้ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี 

การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทางในการบรหิารจดัการสวนพฤกษศาสตร์ 

กิจกรรมด้านต่างๆ ที่เป็นภารกิจที่ส�าคัญของสวนพฤกษศาสตร์ และ

เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพความร่วมมอืด้านการอนรุกัษ์ 

ศึกษาวิจัย และการปลูกสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ของประเทศ

ในวงกว้าง อันจะน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช

แบบนอกถิ่นที่อยู่อาศัยของประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพื่อบรรลุ 

การด�าเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์ทั่วโลกส�าหรับการอนุรักษ์  

จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก

ด้านการอนุรักษ์แก่ประชาชนทั่วไป ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของพืชพื้นเมืองของไทยให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

บนพื้นฐานของความยั่งยืน คัดเลือกพืชในท้องถิ่นที่มีศักยภาพที่

สามารถจะน�ามาพัฒนาเป็นเครื่องดื่ม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ที่จะปฏิบัติภารกิจส�าคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช 

ของประเทศให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเสริมสร้างศักยภาพในงาน

วิชาการด้านพฤกษศาสตร์เพื่อการรักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เพื่อประโยชน์ของประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สารจากผูอ้�านวยการ

(นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม)
ผู้อ�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
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The Botanical Garden Organization

ประวัติความเป็นมา
ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์  

พ.ศ.2535 โดยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ 109 ตอน 40 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2535 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ�า

ส�านกันายกรฐัมนตรเีป็นผูก้�ากบัดแูลและวางนโยบายร่วมกบัคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้องค์การฯ 

มคีวามก้าวหน้าในระดบันานาชาต ิให้ประเทศไทยมสีวนพฤกษศาสตร์ทีไ่ด้ระดบัมาตรฐานสากล และเป็นสถานที่

เชิดชูความงามและคุณค่าพรรณไม้ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก

ในปี พ.ศ.2537 องค์การฯ ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ โดยได้รบัพระราชทานพระราชานญุาต 

จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกภายใต้สังกัดขององค์การฯ  

ที่อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Queen Sirikit 
Botanic Garden”

ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลได้มีการปรับปรุงหน่วยงานราชการ และมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้โอนย้ายมาสังกัดกระทรวงใหม่นี้ ตามภารกิจที่สอดคล้องกัน

1ส่วนที่

ข้อมูลทั่วไป
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน�าด้านการอนุรักษ์

พนัธุไ์ม้และความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่การเรยีนรู้

ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ภายในปี 2564

พันธกิจ (Mision)
พนัธกจิขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะเป็นแนวคดิและวธิกีารด�าเนนิงานเพือ่บรรลวุสิยัทศัน์ทีก่�าหนดไว้ 

โดยได้มีการก�าหนดพันธกิจไว้ 3 ประการ คือ

1) ศึกษาวิจัยด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นฐานการอนุรักษ์ 

 และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

2) อนุรักษ์พันธุ์ไม้และฟื้นฟูทรัพยากรพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
(Statement of Direction :  SOD)

กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในฐานะกระทรวง

เจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปทิศทาง 

ที่ส�าคัญของภาครัฐ (Statement of Direction) ที่จะใช้

เป็นแนวทางในการก�ากับดูแลและชี้ประเด็นที่ อ.ส.พ. 

ควรให้ความส�าคัญและเร่งด�าเนินการ รวมถึงการใช้

เป็นแนวทางในการก�าหนดตวัชีว้ดัส�าหรบัการประเมนิ

ผลการด�าเนินงานของ อ.ส.พ. ต่อไป ซึ่งแนวนโยบาย

ผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement of Direction) ส�าหรับ 

อ.ส.พ. ได้แก่

แผนระยะสั้น
1) จดัท�าแผนยทุธศาสตร์และทบทวนโครงสร้าง

องค์กรให้เหมาะสมกบัภารกจิการด�าเนนิงานในปัจจบุนั 

เพื่อรองรับทิศทางการด�าเนินงานในอนาคต

2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ทั้งในและ 

ต่างประเทศ ในการค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ

และเชิงพาณิชย์

3) จัดท�าแผนการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการองค์กรให้เป็นไปตามระบบประเมินผลการ

ด�าเนินงาน และแผนการพัฒนาองค์ประกอบและ

ระบบการบริหารจัดการงานด้านพฤกษศาสตร์

แผนระยะยาว
1) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้มีองค์ประกอบ

และระบบการบริหารจัดการงานด้านพฤกษศาสตร์ 

ที่สามารถเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน�า 

ในภูมิภาคเอเชียและในระดับสากลได้

2) พัฒนาหลักสูตรด้านพฤกษศาสตร์ร่วมกับ

สถาบนัการศกึษาชัน้น�าของประเทศเพือ่สร้างบคุลากร

ด้านพฤกษศาสตร์

3) พัฒนาห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ให้เป็น

ศูนย์ปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory) ด้าน

พฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้น

ในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2535

ข้อมูลองค์การสวนพฤกษศาสตร์

  ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 100 หมู่ 9 ถนนแม่ริม-สะเมิง ต�าบลแม่แรม 

  อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

  โทรศัพท์ : 0 5384 1234 โทรสาร : 0 5329 9754

  ที่ตั้งสวนพฤกษศาสตร์ประจ�าภูมิภาค
 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พษิณโุลก ตู้ ปณ.7 ต�าบลบ่อภาค อ�าเภอชาติตระการ

 ในพระราชด�าร ิ จังหวัดพิษณุโลก 65170

  โทรศัพท์ : 0 5531 6715 โทรสาร : 0 5531 6719

 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตู้ ปณ.2 ปณจ.กร�่า ต�าบลชากพง อ�าเภอแกลง 

  จังหวัดระยอง 21190

  โทรศัพท์ : 0 3863 8880 ต่อ 1 

  โทรสาร : 0 3863 8880 ต่อ 1

 สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เลขที่ 334/5 ถนนเมืองพล อ�าเภอพล 

  จังหวัดขอนแก่น 40120

  โทรศัพท์ : 0 4321 0157 โทรสาร : 0 4321 0157

 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ต�าบลบ้านกล้วย อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

  โทรศัพท์ : 0 5501 9035 โทรสาร : 0 5501 9633

  มือถือ 0 9308 87399

 ศูนย์ประสานงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ชัน้ 2 ตกึกรมควบคมุมลพษิ ถนนพหลโยธนิ กรงุเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ : 0 2298 2194 โทรสาร : 0 2298 2068

ชื่อภาษาไทย องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ The Botanical Garden Organization

เรียกโดยย่อ อ.ส.พ. (BGO)

พนักงานและลูกจ้าง จ�านวน 587 คน

Call Center 0 5358 1111

เว็บไซต ์ www.qsbg.org

ผู้สอบบัญช ี ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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 สถานะทางการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย
(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงสถานะทางการเงิน ปี 2560 ปี 2561
รายได้ 269.16 273.10

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 231.79 228.71

รายได้จากการด�าเนินงาน 33.90 38.99

รายได้อื่น 3.47 5.40

ค่าใช้จ่าย 231.81 231.12

เงินเดือน ค่าจ้าง 64.11 67.48

ค่าสาธารณูปโภค 7.26 6.88

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 121.87 115.49

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 38.57 41.27

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 37.35 41.98

 สถานะทางการเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน
ปี 2560 683.05 456.27 70.00

ปี 2561 725.91 457.15 70.00

สถานะทางการเงิน

ทุน

หนี้สิน

70
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The Botanical Garden Organization

2ส่วนที่

โครงสร้างการบริหาร

นางปัจฉิมา ธนสันติ

คณะกรรมการ
ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประธานกรรมการ
(26 เมษายน 2559-25 เมษายน 2561)
 ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

• กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
 ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประสบการณ์การท�างาน

• นักปกครองระดับสูง วิทยาลัยมหาดไทย
• ผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ 
 (TEPCOT) สถาบันวิทยาการการค้า
• การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) 
 สถาบันพระปกเกล้า
• ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน)
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคัญที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี
 ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี
 ข้อมูลหลักทรัพย์ส�าคัญที่กรรมการถือครอง
 และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2561
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นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

กรรมการ (26 เมษายน 2559-25 เมษายน 2561)
 ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

• ข้าราชการบ�านาญ
 ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
 ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิตทางการปกครอง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ประสบการณ์การท�างาน

• ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
• ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
• ช่วยราชการ ท�าหน้าทีเ่ลขานกุารปลดักระทรวงมหาดไทย 

ส�านกันโยบายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
• ผู้อ�านวยการ ส�านักบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัย 

และความปลอดภยัทางถนน กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย

• ผู้อ�านวยการกองกองงานความปลอดภัยทางถนน 
กองเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

• ผู้อ�านวยการส่วนกิจการเฉลิมพระเกียรติ 
  ส�านักงานปลัด ส�านักนายกรัฐมนตรี

• ผู้อ�านวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรรมการ (26 เมษายน 2559-25 เมษายน 2561)
 ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

• รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
 ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
 ทางรัฐประศาสนศาสตร์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 ประสบการณ์การท�างาน

• ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน
• ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์ประมาณ

ทรงคุณวุฒิ) ส�านักงบประมาณ
 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคัญที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี
 ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี
 ข้อมูลหลักทรัพย์ส�าคัญที่กรรมการถือครองและ

เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

• ผูอ้�านวยการส่วนแผนพฒันาท้องถิน่ กรมการปกครอง
• นายอ�าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• นายอ�าเภอเปียงน้อย จังหวัดขอนแก่น
• ปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น
• หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการคลัง
 กองราชการส่วนต�าบล
• หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ ส�านักงานเลขานุการกรม
 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง: ไม่มี
 ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี
 ข้อมูลหลักทรัพย์ส�าคัญที่กรรมการถือครอง
 และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ: ไม่มี
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พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์

กรรมการ (26 เมษายน 2559-25 เมษายน 2561)
 ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการส�านักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

 ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 7 
 (MPPM 7) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) 
 โรงเรียนนายร้อย จปร. (จปร.31)

 ประสบการณ์การท�างาน
• รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานทหารพัฒนา ภาค 3 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
• ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ส�านักงานทหารพัฒนา 

ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
• เสนาธกิาร ส�านกังานทหารพฒันา หน่วยบญัชาการทหารพฒันา
• ผอ.กวท.ศฝษ.สทพ.นทพ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 กองบัญชาการกองทัพไทย
• ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
• ผูอ้�านวยการกองกจิการพลเรอืน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

กองบญัชาการกองทพัไทย
• นายทหารประจ�า หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการ

กองทพัไทย
• รองผูอ้�านวยการกองกจิการพลเรอืน หน่วยบญัชาการป้องกนั

ภัยทางอากาศ กองทัพบก
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติราชการ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัย

ทางอากาศ กองทัพบกที่ 4
• หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ ศูนย์ต่อสู ้ป้องกันภัยทางอากาศ 

กองทัพบกที่ 4 กองทัพบก

• รองเสนาธิการ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 
 กองพลทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน
• ผช.ผอ.กองฝ่ายกิจกรรมพลเรือน กกร.นปอ. 
 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก
• ผช.ผอ.กองฝ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา กกร.นปอ. 
 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก
• ประจ�า รร. สธ.ทบ.สบส. เพื่อเข้ารับการศึกษา
 เป็น นทน.รร.สธ.ทบ.สบส. ชุดที่ 71
• ผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109 
 กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
• ผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 
 กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี
• นอย.ร้อย ปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 
 กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคัญที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี

 ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี

 ข้อมูลหลักทรัพย์ส�าคัญที่กรรมการถือครอง
 และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

นายสิรินทร์ แก้วละเอียด

กรรมการ (26 เมษายน 2559-25 เมษายน 2561)
 ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส�านักพระราชวัง

 ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Civil Engineering, Architecture and 

Marine Technology Yokohama National University 
Japan

• ปริญญาโท M.Sc. Agricultural Extension Reading 
University, UK

• ปริญญาตรี วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ประสบการณ์การท�างาน

• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองวัง ส�านักพระราชวัง
• เจ้าหน้าที่บริหารงานในพระองค์ ส�านักพระราชวัง
• ปฏิบัติหน้าที่นักเกษตรในพระองค์ ส�านักพระราชวัง

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง: ไม่มี
 ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี
 ข้อมูลหลักทรัพย์ส�าคัญที่กรรมการถือครอง
 และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2561
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นายธนิต ธงทอง

กรรมการ (26 เมษายน 2559-25 เมษายน 2561)
 ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

• รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา 
 University of Maryland U.S.A
• ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา 
 University of Missouri U.S.A 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประสบการณ์การท�างาน

• ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์กีฬา 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หัวหน้าภาควิศวกรรมศาสตร์โยธา 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง: ไม่มี
 ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี
 ข้อมูลหลักทรัพย์ส�าคัญที่กรรมการถือครองและ

เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

นายจรูญ อิ่มเอิบสิน
กรรมการ (26 เมษายน 2559-25 เมษายน 2561) 
สมัยที่ 2
 ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 ส�านักพระราชวัง (ราชการบริหารส่วนกลาง)
 ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
• ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ประสบการณ์การท�างาน

• ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง
 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ส�านักพระราชวัง
• นักจัดการงานในพระองค์ ช�านาญการพิเศษ 
 กองบ�ารุงรักษา ส�านักพระราชวัง
• พนักงานพิเศษ (8) กองบ�ารุงรักษา 
 ส�านักพระราชวัง
• หัวหน้าฝ่าย กองบ�ารุงรักษา ส�านักพระราชวัง
• พนักงานเอก กองบ�ารุงรักษา ส�านักพระราชวัง
• นักเกษตร 6 กองบ�ารุงรักษา ส�านักพระราชวัง

• นักเกษตรโท กองบ�ารุงรักษาราชอุทยาน 
 ส�านักพระราชวัง
• นักเกษตรโท กองชาวที่ ส�านักพระราชวัง
• หัวหน้าหมวด กองชาวที่ ส�านักพระราชวัง
 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง: ไม่มี
 ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี
 ข้อมูลหลักทรัพย์ส�าคัญที่กรรมการถือครอง
 และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ: ไม่มี
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นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร

กรรมการ (26 เมษายน 2559-25 เมษายน 2561)
 ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท มาวินเนอร์ จ�ากัด
 ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตส�าหรับ
 ผู้น�าภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ประสบการณ์การท�างาน

• กรรมการบริษัท ฟอร์จูน ลองจิวิธิ จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ และผู้อ�านวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 บริษัท กันตนา ไอ-แมค จ�ากัด
• ที่ปรึกษาบริษัทกันตนา ออร์กาไนเซอร์และเมเนจเมนท์ จ�ากัด
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
• ฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเมจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง: ไม่มี
 ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี
 ข้อมูลหลักทรัพย์ส�าคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

กรรมการ (26 เมษายน 2559-25 เมษายน 2561)
สมัยที่ 2
 ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประสบการณ์การท�างาน

• ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
• นิติกรเชี่ยวชาญ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง: ไม่มี
 ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี
 ข้อมูลหลักทรัพย์ส�าคัญที่กรรมการถือครอง
 และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2561
องค์การสวนพฤกษศาสตร์12



นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม
ผู้อ�านวยการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

นายปิยเกษตร สุขสถาน
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

รักษาการรองผู้อ�านวยการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (วิชาการ)

นายภราดร หอมแย้ม
รองผู้อ�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

(บริหาร)

ผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์
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1. นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์
	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิจัยและอนุรักษ์
2. นายปรัชญา ศรีสง่า
	 หัวหน้�ส่วนหอพรรณไม้
3. ว่าง
	 หัวหน้�ส่วนบริห�รจัดก�รโครงก�รวิจัย

4. นางส่งศรี โกวิทเทวาวงศ์
	 หัวหน้�ส่วนพิพิธภัณฑ์แมลง
5. ว่าง
	 หัวหน้�ส่วนบริก�รวิช�ก�ร
6. นายฉัตรทอง เจือจันทร์
	 หัวหน้�ส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดก�รพืชมีชีวิต

ส�านักวิจัยและอนุรักษ์

1. นายภราดร หอมแย้ม
	 รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมคว�มรู้
	 และกิจก�รพฤกษศ�สตร์
2. นางสาวกนกวรรณ ชูทาน
	 หัวหน้�ส่วนเผยแพร่คว�มรู้
3. นายสมควร สุขเอี่ยม
	 หัวหน้�ส่วนจัดแสดง

4. นายคณิต โพธิจินดา
	 หัวหน้�ส่วนประช�สัมพันธ์และก�รตล�ด
5. นางจิดาภา ระวีวรรณ
	 หัวหน้�ส่วนผลิตและพัฒน�นวัตกรรม
6. นางสาวสิริน สุริยวงศ์
	 หัวหน้�ส่วนก�รข�ยและบริห�รสินทรัพย์

ส�านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์

1. นายปิยเกษตร สุขสถาน
	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�สวนพฤกษศ�สตร์

2. นายจรัญ มากน้อย
	 หัวหน้�สวนพฤกษศ�สตร์บ้�นร่มเกล้�	

	 พิษณุโลก	ในพระร�ชดำ�ริ

3. นายวัชนะ บุญชัย
	 หัวหน้�สวนพฤกษศ�สตร์ระยอง

4. ว่าง
	 หัวหน้�สวนพฤกษศ�สตร์ขอนแก่น

5. นายดนัย สรรพศรี
	 หัวหน้�สวนพฤกษศ�สตร์พระแม่ย่�	สุโขทัย

6. นายวิริทธิ์พล โค้วอินทร์
	 หัวหน้�ส่วนบริห�รจัดก�รพื้นที่

ส�านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

7. นางสาวไพลิน กันทา
	 หัวหน้�ส่วนผลิตพันธุ์พืช

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

8. นายวรวิทย์ ชนะไพริน
	 หัวหน้�ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำ�รุง

5 6 7 8

1 2 3 4

ว่าง ว่าง

ว่าง

รายงานประจ�าปี 2561
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1. นางสาวปัถวี แสงฉาย
	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�ร
2. นางสาวพฒัน์สรณ์ สงวนศกัดิ์
	 หัวหน้�ส่วนนโยบ�ยและแผน
3. นางสาวเพ็ญศิลป์ ทีฆะพันธ์
	 หัวหน้�ส่วนบริห�รคว�มเสี่ยงและพัฒน�ระบบองค์กร

4

7

4. นางสาวพฒัน์สรณ์ สงวนศกัดิ์
	 รักษ�ก�รหัวหน้�ส่วนเทคโนโลยีส�รสนเทศ
5. นางปาลิกา ปราณน์ปรีดา

	 หัวหน้�ส่วนบริห�รก�รเงินก�รคลัง
6. นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน
	 หัวหน้�ส่วนทรัพย�กรมนุษย์
7. นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ
	 หัวหน้�ส่วนอำ�นวยก�ร

ส�านักบริหาร
2

5

3

6

1

นายธนกร พิลัยลาภ
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน

ส�านักตรวจสอบภายใน

นางสาวรุจีวัลย์ ศิริวรรณ
หัวหน้�ส่วนคณะกรรมก�รและกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

ส่วนคณะกรรมการและก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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อตัราก�าลงั The Botanical Garden Organization

อัตราก�าลัง องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ปีงบประมาณ 2561 (30 กันยายน 2561)

พนกังาน
ลูกจ้าง

รวม
ประจ�า ชัว่คราว โครงการ

หน่วยงานส่วนกลาง 135 6 134 68 418

ผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อ�านวยการ) 10 2 2

ส่วนคณะกรรมการและก�ากับดูแลกิจการที่ดี 6 1 2

ส�านักตรวจสอบภายใน 5 1 2

ส�านักวิจัยและอนุรักษ์ 33 2 24 21 79

ส�านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ 25 0 4 14 80

ส�านักบริหาร 44 1 14 12 48

ส�านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 20 3 92 19 205

สวนพฤกษศาสตร์สาขา 9 0 66 57 169

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พษิณโุลก ในพระราชด�าริ 2 22 15 36

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง 3 17 29 54

สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น 2 15 9 47

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 2 12 4 32

รวมทั้งสิ้น 144 6 200 125 587
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The Botanical Garden Organization

ส่วนที่

ผลการด�าเนินงาน

3
รายงานประจ�าปี 2561
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สวนพฤกษศาสตร์และแนวโน้มในอนาคต

 ต�าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (เป้าหมายระยะยาว) (Strategic Positioning)
ในการก�าหนดวิสัยทัศน์การด�าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อให้มีภาพที่คาดหวังของการ

ด�าเนินงานที่ชัดเจน จึงได้ก�าหนดช่วงระยะเวลาของการด�าเนินงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา และก�าหนดเป้าหมาย

เพื่อสร้างแผนที่น�าทางไปสู่เป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน ไว้ดังนี้

รกัษาสถานะของการเป็น Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภมูภิาค ซึง่เป็นแหล่งอนรุกัษ์พรรณพชื

และเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศ์ขิงข่า กล้วยไม้ และไม้หายาก

 ปี 2559-2560 ปี 2561-2562 ปี 2564 เป็นต้นไป ปี 2579

ex situ

การอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย

Edutainment

เป็นสวนสวยแห่งการเรียนรู้

ที่มีกิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลิน 

น่าตื่นเต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์

Green & Clean Organization

เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อม

และรับผิดชอบต่อสังคม

ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณค่า (Value Driven)

Leading Botanical Garden of Thailand 
สร้างและยกระดับการเป็น Icon of 
Thailand โดยเป็นที่รู ้จักและยอมรับ 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และ
มีทิศทางก้าวสู ่ Asia Outstanding  
Botanical Garden in SE-Asia Botanical 
Garden in SE-Asia

The Necessary Organization for  
Thailand เป็นองค์กรหลกัด้านการอนรุกัษ์
และส�ารองพันธุกรรมพืชพร้อมใช้งาน 
โดยเป็นที่รู้จักยอมรับในภูมิภาคเอเชีย 
และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
การเป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลก 
Outstanding Botanical Garden in the 
World

มุ่งสู่การเป็น
สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน
ระดับโลก
Word Class Tropical 
Botanic Garden

ช่วงแรก	Short	Term ปีงบประมาณ 2559-2561 เป็น Leading Botanical Garden of Thailand เป็น

แหล่งอนุรักษ์พรรณพืชและเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล โดยเชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศ์ขิง-ข่า กล้วยไม้ 

พรรณไม้หายาก และการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน�าในประเทศไทย มีทิศทางก้าวสู่การเป็นที่รู้จักในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปัจจุบัน อ.ส.พ. ได้มีการด�าเนินงานตามเป้าหมายการรวบรวมพืชไว้ดังต่อไปนี้ 

กล้วยไม้ 450 ชนิด พรรณไม้หายาก 162 ชนิด ขิงข่า 187 ชนิด รวมถึงพืชสมุนไพร 196 ชนิด และเร่งด�าเนินการ

จัดวางระบบบริหารจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต โดยน�าฐานข้อมูล BG-BASE มาใช้ในการพัฒนาองค์กร

ช่วงกลาง	Medium	Term ปีงบประมาณ 2561-2562 เป็น Outstanding Botanical Garden in SE-ASIA 

เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีทิศทางก้าวสู่การเป็นชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการวางแผนการด�าเนินงานในระยะยาว

Annual Report 2018
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ช่วงระยะยาว	Long	Term ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้น เป็น The Necessary Organization for Thailand 

เป็นองค์กรหลกัด้านการอนรุกัษ์และส�ารองพนัธกุรรมพชืพร้อมใช้งาน โดยเป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในภมูภิาคเอเชยี

และการเข้าสู่ระดับโลก Outstanding Botanical Garden in the World

 ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานระยะที่ 2 (ปี 2560-2564)
จากต�าแหน่งเชงิยทุธศาสตร์ทีอ่งค์การฯ ก�าหนดเป็น 3 ช่วงระยะ 

จึงได้ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์การด�าเนินงานระยะที่ 2 (ปี 2560-2564) 

จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์และส�ารองพันธุกรรมพืช

นอกถิ่นที่อยู่ของประเทศ (National ex situ conservation center)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร์และความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Botanical and Biodiversity Innovation)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เร่งรัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ชาญฉลาดด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พฒันาให้เป็นองค์กรทีม่สีมรรถนะสงู (HBPO : 

High Botany Performance Organization)

โดยก�าหนดให้การด�าเนนิงานขององค์การฯ ในทกุๆ ยทุธศาสตร์

ให้ความส�าคญักบัการเป็นองค์กรทีร่กัษาสิง่แวดล้อมและรบัผดิชอบต่อ

สังคม (Green & Clean Organization)

รายงานประจ�าปี 2561
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ผลการวิเคราะห์การด�าเนินงานทางการเงิน

 ฐานะการเงินปีบัญชี 2561
ในปีบญัช ี2561 จากข้อมลูงบแสดงฐานะทางการเงนิขององค์การฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 องค์การฯ 

มีสินทรัพย์รวม 725.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2560 เท่ากับ 42.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.28 โดยมี

สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากธนาคารจ�านวน 47.58 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินรวม 457.15 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2560 เท่ากับ 0.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน

หมุนเวียนอื่นจ�านวน 1.99 ล้านบาท และหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ�านวน 2.68 ล้านบาท ส�าหรับส่วนของ

ทุนนั้น ในปี 2561 องค์การฯ มีส่วนของทุนเท่ากับ 268.76 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2560 จ�านวน 41.98 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 18.51

ทั้งนี้ในปีบัญชี 2561 องค์การฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 1.70 โดยมีค่า 

ลดลงจากปี 2560

รายการ ปี 2560 ปี 2561

- สินทรัพย์รวม 683.04 725.91

- หนี้สินรวม 456.27 457.15

- ส่วนของทุน 226.77 268.76

อัตราส่วนหนี้ต่อทุน

(D/E	Ratio)
2.01 1.70

 สภาพคล่องปีบัญชี 2561
องค์การฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) ในปีบัญชี 2561 เท่ากับ 

7.96 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 7.15 เท่า มีค่าเพิ่มขึ้น 0.81 เท่า เกิดจากการที่สินทรัพย์หมุนเวียน 

เพิ่มขึ้น 47.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.41 เมื่อพิจารณาร่วมกับหนี้สินหมุนเวียนรวม ในปีบัญชี 2561  

องค์การฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 1.89 ล้านบาท จึงส่งผลให้ องค์การฯ มีอัตราสินทรัพย์

หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ที่ 7.96 เท่า ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

รายการ ปี 2560 ปี 2561

- สินทรัพย์หมุนเวียน 290.56 338.23

- หนี้สินหมุนเวียน 40.62 42.51

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ

หนี้สินหมุนเวียน	(Current	Ratio)
7.15 7.96

Annual Report 2018
The Botanical Garden Organization 21



The Botanical Garden Organizationผลการด�าเนินงานตามภารกิจ
และนโยบายของรัฐที่ส�าคัญ

  โครงการส�าคัญ
 การอบรมหลักสูตร “Internship-Training on the Taxonomy of High  

 Elevation Vascular Plants”
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และศูนย์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอาเซียน (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) จัดการอบรมหลักสูตร “Internship-Training on the 

Taxonomy of High Elevation Vascular Plants” ระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจ้าสริกิติิ ์และอทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้สนบัสนนุ

เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรม และเป็นสถานที่หลักในการจัดฝึกอบรม โดยใน

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 33 คน จาก 11 ประเทศ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

คือ กัมพูชา ไทย บรูไนดารุสซาลาม เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ

ประเทศญีปุ่น่ ซึง่มาจากหน่วยงานต่างๆ รวม 28 หน่วยงาน โดยการฝึกอบรมในครัง้นีเ้ป็นหนึง่ในกจิกรรมภายใต้

แผนปฏบิตักิารการด�าเนนิงานในด้านอนกุรมวธิานระดบัโลก (Global Taxonomy Initiative: GTI) พ.ศ.2560-2563 

และการเสรมิสร้างขดีความสามารถทางด้านอนกุรมวธิานในประเทศสมาชกิอาเซยีน ซึง่เป็นแผนการด�าเนนิงาน

ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่เข้ารับการอบรม รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน 

ด้านอนุกรมวิธานโดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับพันธุ์พืชในที่สูง การฝึกอบรมนี้ท�าให้ผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็น 

ผู้แทนของแต่ละประเทศในอาเซียนได้รับความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์เชิงลึกเกี่ยวกับพันธุ์พืชในที่สูง ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการด�าเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ และด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศต่อไป
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 การอบรมหลักสูตร “Living Collection and  
 Horticulture Management in Botanical  
 Garden”

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดอบรมหลักสูตร “Living  

Collection and Horticulture Management in Botanical Garden”  

ให้แก่เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์จากสาธารณรัฐเซเชลส์ จ�านวน  

2 คน ได้แก่ Mr.Nelson Larue และ Mr.Selwyn Payet เมื่อวันที่  

5 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2561 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกรม 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ 

ความรู ้เรื่องบทบาทหน้าที่ ความส�าคัญของสวนพฤกษศาสตร์  

การจัดการพรรณไม้มีชีวิต อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น การจัดการ

ตัวอย่างพรรณไม้ การท�ารุกขกรรม เรียนรู ้เรื่องการจัดการด้าน 

การเพาะปลกูพชืสวน นอกจากผูเ้ข้าอบรมจะได้เรยีนรู้

เนือ้หาดงักล่าว ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้า 

สิริกิติ์แล้ว ยังได้มีการศึกษาภาคสนามเพื่อศึกษาการ

จัดการด้านเพาะปลูกพืชสวน ณ สถานีเกษตรหลวง

อ่างขาง และสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ ศึกษา

ความหลากหลายของพันธุ ์ ไม ้ยังเส ้นทางศึกษา

ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และศึกษา

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ ที่หน่วยวิจัยการ

ฟื ้นฟูป่า ท�าให้ผู ้ เข ้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ 

สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท�างานได้  

ใช้งบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
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  ผลการด�าเนินงานตามภารกิจ
 (1) ด้านการพัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้ 

  คู่ความเพลิดเพลิน

เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2561 เป็นปีแห่งการร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้ด�าเนินการ 

จดันทิรรศการเทดิพระเกยีรต ิเพือ่เผยแพร่ความรู ้สร้างความตระหนกั

ด้านการอนุรักษ์แก่ประชาชนทั่วไป

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ด�าเนินการปฏิบัติงานในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่โดยประมาณ 

6,500 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า และพื้นที่จัดแสดงแหล่งเรียนรู้ด้านพืช 

ด้านต่างๆ ภายใต้ส�านักพัฒนาสวนและปลูกบ�ารุง ส่วนจัดการพื้นที่ 

และส่วนผลติ เพือ่บ�ารงุดแูลรกัษาพืน้ทีด่งักล่าวให้อดุมสมบรูณ์คงอยู่ 

และพฒันาพืน้ทีจ่ดัแสดงแหล่งเรยีนรูด้้านพชื ให้ความรูแ้ก่นกัท่องเทีย่ว 

นกัวชิาการ นกัเรยีน นกัศกึษา และผูท้ีส่นใจด้านพฤกษศาสตร์ พร้อม

ทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ภายนอก

องค์กร เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายทีใ่ห้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่ง

เรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน และนโยบายการหารายได้เพื่อส่งเสริม 

การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในอนาคตต่อไป
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สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด�าริ 
อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ในปีงบประมาณ 2561 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด�าริ ได้ด�าเนินการใน 

ด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านวิชาการ
มีการออกส�ารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ โดยได้ออกส�ารวจตามสถานที่ดังนี้ ส�ารวจและรวบรวมพรรณไม้

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว, ส�ารวจและรวบรวมพรรณไม้ป่าชุมชนหนองแม่นา อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์, 

ส�ารวจและรวบรวมพรรณไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อ�าเภอภูหลวง จังหวัดเลย, ส�ารวจและรวบรวมพรรณไม้ 

อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบตัวอย่างพรรณไม้ 71 ชนิด 367 ตัวอย่าง มีการเพาะขยายพันธุ์ไม้ทั้งหมด

จ�านวน 19 ชนิด จ�านวน 20,153 ต้น มีหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้ทั้งหมด 36 หน่วยงาน  

แจกจ่ายไปจ�านวน 32,220 ต้น ปล่อยค้อคืนถิ่นจากเมล็ดพันธุ์ที่ลงทะเบียน จ�านวน 100 ต้น ร่วมกับโรงเรียน

บ้านขุนน�้าคับ โรงเรียนบ้านน�้าจวง โรงเรียนชาติตระการ และชาวบ้านน�้าจวง

ด้านการพัฒนาพื้นที่
ได้ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงวงศ์พรรณไม้ จัดท�า

ป้ายสือ่ความหมายและป้ายชือ่พรรณไม้ ปรบัปรงุพืน้ที่ 

ปลูกหรือจัดแสดงพรรณไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ 

ความโดดเด ่น เพื่อให ้เกิดความสวยงามและมี 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งจัดท�าแนวกันไฟ  

ได้เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กจิกรรมของสวนฯ ผ่านทาง 

เฟซบุ๊ก และการร่วมงานกับหน่วยงานราชการใน 

พื้นที่ใกล้เคียง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านพืช 

จ�านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ค่ายเยาวชนพิทักษ์ 

สิ่งแวดล้อม และการอบรมผู้น�าชุมชนกับการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการเผยแพร่และให้ความรู้
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  

การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมบุคลากรด้านพฤกษศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

การส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อพัฒนาสวนฯ ให้มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง
ในปีงบประมาณ 2561 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ได้ด�าเนินการพัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้ฯ ได้แก่

ด้านวิชาการ
ได้ด�าเนินโครงการอนุรักษ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชส�ารอง โดยการส�ารวจ รวบรวมพันธุ์ไม้  

และอนุรักษ์ ฟื้นฟู พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม จัดท�าฐานข้อมูลตามหลักสวนพฤกษศาสตร์สากล 

เพือ่ใช้ในการสบืค้นและน�าข้อมลูมาบรหิารจดัการพฒันาระบบการจดัการพนัธุไ์ม้มชีวีติตามหลกัสวนพฤกษศาสตร์

สากล และด�าเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ – มันเทียน โดยศึกษาข้อมูลทาง

ชวีวทิยาด้านการอนรุกัษ์ของพชืในสภาพธรรมชาต ิรวบรวมพนัธุ ์ขยายพนัธุ ์เพือ่ฟ้ืนฟปูระชากรของพชืพืน้เมอืง

ทีเ่สีย่งต่อการสญูพนัธุห์รอืถกูคกุคามในพืน้ทีธ่รรมชาต ิปลกูจติส�านกึในการอนรุกัษ์และส่งเสรมิการใช้ประโยชน์

จากพืชพื้นเมืองของไทย เป็นแหล่งสนับสนุนต้นพันธุ์พืชภูมิปัญญา

ชะมวง ชะมวงกวาง ตีนนก

พรวด ส้านใบเล็ก เสม็ดขาว
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ด้านการพัฒนาพื้นที่
ได้ด�าเนินโครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โดยการพัฒนาพื้นที่ 

สวนพฤกษศาสตร์ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ให้โดดเด่นและสวยงาม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ 

ด้านพฤกษศาสตร์ และพัฒนาฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า 

สร้างฐานการเรยีนรูธ้รรมชาต ิปรบัปรงุพฒันาเส้นทางศกึษา

ธรรมชาติทั้งทางบกและทางน�้า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงระบบนิเวศ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

และรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ด้านการเผยแพร่และให้ความรู้
ได้ด�าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอด

ความรูท้างวชิาการตามโครงการเผยแพร่ความรูสู้ป่ระชาชนใน

ภาคตะวันออก โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการ 

อนุรักษ์ฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้และการท่องเที่ยว 

เชิงพฤกษศาสตร์ได้ทุกฤดู โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ 

การรับผิดชอบต่อสังคม และโครงการศูนย์บริการข้อมูลทาง

พฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน

ด้านการบริหารจัดการ
ได้ด�าเนนิงานต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ 2560 

ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

ระยอง เพื่อสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกแก่ 

การปฏิบัติงานของสวนฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
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ด้านวิชาการ
ได้ด�าเนินการส�ารวจและรวบรวมไม้ประจ�าถิ่น ไม้หายาก เช่น รักตนิล เสี้ยวภูลังกา ไอยริศ ไม้พื้นเมือง 

อาทิ พะยูง มะค่าโมง อินทนิล ปรู๋ และท�าการเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ จัดปลูกในพื้นที่และแจกจ่าย 

กล้าพันธุ์ให้แก่หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป เพื่อน�าไปปลูกคืนสู่ธรรมชาติ ท�าการศึกษาวิจัยพืชมีท่อล�าเลียงใน

วนอุทยานภูผาล้อม การใช้ประโยชน์และสถานภาพการกระจายพันธุ์ของแวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ร่วมกับหน่วยงานภายนอกตีพิมพ์ผลงานพืชชนิดใหม่ของโลก เครือศักดิ์สุวรรณ Phanera larseniana Chantar., 

Mattapha & Wangwasit

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น
ในปีงบประมาณ 2561 สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ได้ด�าเนนิงานเพือ่สร้างแหล่งเรยีนรูใ้นด้านต่างๆ ดงันี้

ด้านการเผยแพร่และให้ความรู้
ได้ด�าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์การผ่านกิจกรรมอ�าเภอยิ้ม และจังหวัดยิ้ม ถ่ายทอดความรู้ 

ผ่านทางด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ ได้แก่ การอบรมเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม อบรมผู้น�าชุมชน ปั่นรักษ์ ปันรู้ 

กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และโครงการศูนย์บริการข้อมูลทาง

พฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน

ด้านการบริหารจัดการ
พฒันาศกัยภาพบคุลากรในด้านต่างๆ ผ่านการฝึกอบรม เช่น ด้านพฤกษศาสตร์ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด�าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน ส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาสวนฯ  

ให้มีการบริการที่ดีขึ้นไป

ด้านการพัฒนาพื้นที่
ได้ด�าเนินการพัฒนาพื้นที่ต่อจากปีงบประมาณ 2560 โดย

การปลกูสมนุไพรเสรมิลงแปลงสมนุไพร ปรบัพืน้ทีจ่ดัแสดงไม้ประดบั 

จัดวางไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่  

จัดปลูกไม้ท้องถิ่นเสริมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

พฤกษศาสตร์ และสร้างฐานการเรียนรู้

รายงานประจ�าปี 2561
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ด้านการพัฒนาพื้นที่
ได้ด�าเนนิการบ�ารงุดแูลพืน้ทีส่วนพฤกษศาสตร์ให้เกดิความ

สะอาด เรยีบร้อย และสวยงาม ปรบัปรงุและดแูลตกแต่งพรรณไม้

บรเิวณรอบๆ ลานแสดง ปรบัปรงุและดแูลตกแต่งพรรณไม้บรเิวณ

ป้ายสวนฯ ปรับปรุงและดูแลตกแต่งพรรณไม้บริเวณส�านักงาน 

ปรับปรุงและดูแลตกแต่งพันธุ ์ไม้บริเวณอาคารต้อนรับและ

นิทรรศการ กิจกรรมดูแลเส้นทางสัญจรภายในพื้นที่สวนให้

ปลอดภัย กิจกรรมดูแลพื้นที่ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ให้เกิดความ

สะอาดเรียบร้อย

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ปัจจุบันอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับ

ระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานโดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ด�าเนนิงานเพือ่สร้างแหล่งเรยีนรูใ้นด้านต่างๆ ดงันี้

ด้านวิชาการ
กจิกรรมจดัแสดงแหล่งเรยีนรู ้ได้แก่ การส�ารวจ การ

เพาะขยายพันธุ์ไม้ภายในถิ่นและนอกถิ่น และการเก็บ

รวบรวมพนัธุไ์ม้ จากนัน้น�าพนัธุไ์ม้ทีไ่ด้จากการเพาะขยาย

พันธุ์มาจัดปลูกภายในพื้นที่สวนฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณรอบอาคารต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้รวบรวมพันธุ์ไม้

ต่างๆ การปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงดิน รวบรวมพันธุ์บัว

ไทย การจดัท�าแปลงรวบรวมพนัธุก์ล้วย 83 ชนดิ เพือ่เป็น

แหล่งอนรุกัษ์และเป็นแหล่งเรยีนรู ้ในการรองรบัการศกึษา

เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์อย่างแท้จริง
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ด้านการเผยแพร่และให้ความรู้
ได้ด�าเนนิการจดักจิกรรมด้านการอนรุกัษ์ การให้บรกิารความรู้ 

แก่ประชาชน และรวมไปถึงการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมปลูก

ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเผยแพร่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก

มากยิ่งขึ้น โดยจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัด

ตั้งสวนฯ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้น และ

การสร้างภาพลักษณ์ของสวนฯ ผ่านสื่อทุกช่องทาง เน้นสื่อทาง

อินเทอร์เน็ต และในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่างๆ  

ผ่านทางวิทยุชุมชนและหนังสือพิมพ์ และร่วมโครงการจังหวัด

เคลื่อนที่ จังหวัดสุโขทัย รวมถึงกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอก

ด้านการบริหารจัดการ
ได้ด�าเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 

การบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพนักงานและลูกจ้างของสวนฯ ให้เป็นไปตามเป้า

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ได้ก�าหนดตามแผนปฏิบัติงาน โดยได้ด�าเนินงานออกเป็น 6 ส่วนงาน ได้แก่ แผนงาน

และยุทธศาสตร์ งานติดตามประเมินผล งานทรัพยากรมนุษย์ งานวัสดุ งานงบประมาณ งานซ่อมบ�ารุง เพื่อ

ให้การด�าเนินงานการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เป็นไปตามเป้าหมายและความเรียบร้อย

รายงานประจ�าปี 2561
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 (2) ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่
  และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน

การอบรม ด�าเนินการจัดอบรม 8 การอบรม จ�านวน 10 ครั้ง 
มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 508 คน ดังนี้

  การอบรมถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร ์จัด 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนาย

วิศาล น�้าค้าง ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจ�าปี 2555 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ องค์

ประกอบของภาพพนัธุไ์ม้ทีท่�าให้ภาพมคีวามสมบรูณ์และสามารถสือ่ความหมายของภาพได้ รวมถงึแนวทางการ

ถ่ายภาพพนัธุไ์ม้และดอกไม้ให้มอีงค์ประกอบครบสมบรูณ์ แก่นกัศกึษา อาจารย์จากมหาวทิยาลยั เจ้าหน้าทีจ่าก

หน่วยงานข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจด้านการถ่ายภาพ จ�านวน 67 คน

  การอบรมการด�ารงชวีิตของพืชและสิ่งแวดล้อม จดั 2 ครัง้ ให้ความรูแ้ก่นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 

เมื่อวันที่ 21 และ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยครั้งที่ 1 ให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองโค้ง อ�าเภอ

สันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 86 คน และครั้งที่ 2 ให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง อ�าเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 146 คน มีการให้ความรู้เรื่องความหลากหลายของพันธุ์

ไม้ ประโยชน์และความส�าคญัของพนัธุไ์ม้ และการปรบัตวัเพือ่ความอยูร่อดของพนัธุไ์ม้ทีร่วบรวมจดัแสดงในสวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยนายชัยยุทธ กล�่าแวววงศ์ นักการศึกษา รวมถึงศึกษาเรียนรู้การเจริญ

เตบิโต การด�ารงชวีติของพชืในสิง่แวดล้อม ขัน้ตอนและกระบวนการปลกูและดแูลรกัษาต้นไม้ จากวทิยากรส�านกั

พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ยังศูนย์เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้มีการศึกษาเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของพืชและ

การใช้ประโยชน์จากพืช ในรูปแบบนิทรรศการยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และมี

การศึกษาเรียนรู้เรื่องการด�ารงชีวิตความหลากหลายของพืชในป่าดิบแล้ง ยังเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ 

(Canopy Walks)

  การอบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร ์จัด 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าอบรม

ได้เรยีนรูแ้ละฝึกทกัษะการวาดภาพ ฝึกร่างเส้น การลงสภีาพวาดด้วยสไีม้ และไล่น�า้หนกัส ีเพือ่ให้ได้ภาพตรงตาม

ลกัษณะจรงิทีป่รากฏ โดยมนีางธญัลกัษณ์ สนุทรมฏัฐ์ ครสูอนศลิปะแห่งโรงเรยีนรุง่อรณุ กรงุเทพฯ และนายปรชีา 

การะเกตุ จากหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับ

มธัยมศกึษา จากโรงเรยีนวฒัโนทยัพายพั และโรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ พายพั จงัหวดัเชยีงใหม่ รวมจ�านวน 67 คน

  การอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น จัด 1 ครั้ง (ครั้งที่ 23) ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้

เข้าอบรมได้รบัความรูด้้านพฤกษศาสตร์เบือ้งต้น การจดัการพรรณไม้ ความหลากหลายของทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับแมลง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

การใช้ประโยชน์จากพืช และการขยายพันธุ์พืช รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์ด้านการรวบรวม 

และอนรุกัษ์ มกีารศกึษาภาคสนามจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ ได้แก่ หอพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้า 

สริกิติิ ์ทางเดนิเหนอืเรอืนยอดไม้ (Canopy Walks) กลุม่อาคารเรอืนกระจกเฉลมิพระเกยีรต ิพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ 

ศูนย์เกษตรอินทรีย์ โรงเรือนอนุบาลพรรณพืช หมู่บ้านฟ้ามุ่ย (บ้านปงไคร้) และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ และผูส้นใจ จ�านวน 45 คน โดยมเีจ้าหน้าทีแ่ละนกัวชิาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็น

วิทยากรให้ความรู้

The Botanical 
Garden Organization
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  การอบรมความหลากหลายของพืชและสิ่งแวดล้อม จดั 1 ครัง้ ระหว่างวนัที ่21-23 มนีาคม 2561 

เยาวชนผูเ้ข้าอบรมได้ร่วมน�าเสนอแนวคดิ แนวทางการอนรุกัษ์ความหลากหลายของพชืและสิง่แวดล้อม และร่วม

แสดงความคดิเหน็ด้านความรู ้ประสบการณ์ สิง่ทีไ่ด้รบัจากความรูค้วามเข้าใจเรือ่งความหลากหลายของพชืและ

สิง่แวดล้อม ตระหนกัถงึคณุค่าของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ตระหนกัถงึความหวงแหนในทรพัยากรพชื

ทีไ่ด้รบั รวมถงึมคีวามรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีอ่งค์การสวนพฤกษศาสตร์ด้านการเป็นแหล่งอนรุกัษ์พรรณพชื

ทั้งภายในถิ่นที่อยู่อาศัย (in-situ conservation) และอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย (ex-situ conservation) ผ่านฐาน

การเรยีนรูต่้างๆ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์รวมทัง้ศกึษาการด�าเนนิงานด้านการอนรุกัษ์

กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยภายในท้องถิ่น ณ ศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยท้องถิ่น บ้านปงไคร้ ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ เยาวชนผู้รับความรู้ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จ�านวน 45 คน โดยมีนักวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรม

  การอบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น จัด 1 ครั้ง (ครั้งที่ 11) ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ผู้

เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านอนุกรมวิธานพืช เรียนรู้ค�าศัพท์ทางพฤกษศาสตร์ที่ใช้เรียกลักษณะต่างๆ จากส่วน

ประกอบของพืช และลักษณะสัณฐานวิทยาของพืช ซึ่งใช้ในการตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ และใช้ระบุวงศ์ (family) 

พืช เรียนรู้ลักษณะเด่นและลักษณะส�าคัญของพืชประจ�าแต่ละวงศ์ เรียนรู้เรื่องการจัดการตัวอย่างพรรณไม้ที่น�า

มาใช้ในการศึกษาวิจัย รวมทั้งมีการศึกษาภาคสนาม ณ หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

เส้นทางศกึษากระสนุพระอนิทร์-พระราม แปลงรวบรวมเฟิน เส้นทางศกึษาธรรมชาตติามวงศ์พชื โรงเรอืนอนบุาล

พันธุ์พืช และกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อทบทวนลักษณะเด่นของพรรณไม้ประจ�าวงศ์ ผู้เข้ารับ

การอบรมได้แก่ นักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่สวน

พฤกษศาสตร์ผาตดัแก้ จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และเจ้าหน้าทีจ่ากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

จ�านวน 30 คน โดยมีนักวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรม

  การอบรมอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง จัด 1 ครั้ง (ครั้งที่ 7) ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ผู้เข้า

อบรมได้เรยีนรูล้กัษณะเด่น ลกัษณะส�าคญัของพชืประจ�าแต่ละวงศ์ และได้ฝึกปฏบิตัติรวจหาชือ่วทิยาศาสตร์ของ

พืชในระดับวงศ์ (family) ระดับสกุล (genus) จนถึงระดับชนิด (species) ในส่วนภาคปฏิบัติได้แบ่งกลุ่มให้ค้นหา

ข้อมูลพืชแล้วมาน�าเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งมีการศึกษาภาคสนามในเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติภายในสวนพฤกษศาสตร์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักศึกษา ครู อาจารย์ แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่

จากส�านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เจ้าหน้าทีจ่ากกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และ

พนัธุพ์ชื เจ้าหน้าทีส่วนพฤกษศาสตร์ผาตดัแก้ จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และเจ้าหน้าทีอ่งค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ จ�านวน 28 คน วิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์ประจ�าสาขาชีววิทยา

ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และนักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

  การอบรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จัด 2 ครั้ง ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ รวมจ�านวน 80 คน นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการ

อนรุกัษ์ความหลากหลายของพชืและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ตระหนกัรูถ้งึความส�าคญัของการดแูล รกัษาสิง่แวดล้อม 

และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างยัง่ยนื จากสิง่ทีไ่ด้รบั จากความรูค้วามเข้าใจเรือ่งทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม และแนวทางการอนรุกัษ์ทีว่ทิยากรน�าเสนอ รวมถงึมคีวามรูค้วามเข้าใจในบทบาท

หน้าทีข่องสวนพฤกษศาสตร์ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ผ่านฐานการเรยีนรูต่้างๆ ภายใน

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีนักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้

รายงานประจ�าปี 2561
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การบรรยายทางวิชาการ/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ด�าเนินการกิจกรรมจ�านวน 7 ครั้ง มีผู้เข้ารับความรู้ทั้งสิ้น 776 คน ได้แก่

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (MOU) แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิจัยทาง
พฤกษศาสตร์อย่างบรูณาการ เป็นการท�าข้อตกลงร่วมกนัระหว่างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ในการร่วมกนัหาแนวทางเพือ่พฒันาศกัยภาพด้านงานวจิยัทางด้านพฤกษศาสตร์ ให้มปีระสทิธภิาพ

และเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู ้ เสนอข้อคิดเห็น และน�าเสนอผลงานวิจัย 

ด้านพฤกษศาสตร์ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ�านวน 43 คน

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานวิจัย จัด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

เพื่อให้ความรู้ แนวทาง และเทคนิคการเขียนงานวิจัยให้น่าสนใจ น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งเทคนิค 

การเขยีนงานวจิยัเพือ่ให้ได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานทีเ่ป็นแหล่งทนุวจิยั ในส่วนภาคปฏบิตั ิมกีารแลกเปลีย่น

ประเด็นความคิดเห็นของแต่ละหน่วย/โครงการวิจัยในส�านักวิจัยและอนุรักษ์กับวิทยากรทั้งสองได้แก่  

ศ.ดร.ทวีศักดิ์ บุญเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ศุภจิตรา 

ชัชวาล หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับฟังบรรยายได้แก่ นักศึกษา และ 

เจ้าหน้าที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ�านวน 48 คน

  กิจกรรม รู้รักษ์กล้วยไม้ถวายพ่อ จัด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จัดขึ้นเพื่อเป็นการ 

น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ และเผยแพร่พระเกยีรตคิณุของรชักาลที ่9 ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยจัดเสวนาหัวข้อกล้วยไม้ไทยอนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ดร.สันติ วัฒฐานะ 

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาชีววิทยา ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายสมศักดิ์ ปานบุญ 

แกนน�ากลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นางร�าพึง แก้วเขียว ประธานกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนบ้านกล้วยไม้ไทย บ้านหนองแวงและบ้านหนองครก จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพุทธชาติ แก้วเขียว  

จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร และนายวันชัย อินยม แกนน�ากลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย ชุมชน 

บ้านปงไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ จากส�านักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นผู้ด�าเนินรายการ เนื้อหาการเสวนาได้กล่าวถึงความงามของกล้วยไม้ สถานะกล้วยไม้ของประเทศ

ซึ่งในปัจจุบันลดจ�านวนลง พื้นที่ป่าถูกท�าลาย ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศลดลง จึงต้องร่วมกันอนุรักษ์ 

ให้เกิดความยั่งยืน โดยเน้นการอนุรักษ์ในท้องถิ่น ขณะเดียวกันรัฐต้องให้การสนับสนุน ชุมชนได้ประโยชน์  

ร่วมบูรณาการกัน นอกจากการเสวนายังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้การเกี่ยวกับกล้วยไม้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คนในชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ�านวน 209 คน

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรม จัด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 

2561 มีความรู้ในการวางแผนการเขียนโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรม การขอทุนและน�าไปปรับใช้ให้เกิดการศึกษา

วิจัยเป็นล�าดับขั้นตอนและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ รวมถึงได้รู้ถึงข้อเสนอในการขอทุน ขั้นตอนการเขียนงาน

วิจัยและเทคนิคการเขียนโครงการให้น่าสนใจ วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ได้แก่ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ อาจารย์

ประจ�าภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ นักศึกษา และ

เจ้าหน้าที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวน 54 คน

Annual Report 2018
The Botanical Garden Organization 33



  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ยังไงให้การเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ  
เป็นเรื่องสนุก จัด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์  

ผู้ปฏิบัติงานด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ จ�านวน 51 คน วิทยากรโดย ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ จาก 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน มีการเดินศึกษา 

เส้นทางศกึษากระสนุพระอนิทร์-พระราม แปลงรวบรวมเฟิน และเส้นทางเดนิเหนอืเรอืนยอดไม้ (Canopy Walks) 

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ ระบบนิเวศ และพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่ขึ้นตามเส้นทาง อีกทั้งวิทยากรได้ให้ความรู้ 

เกีย่วกบัขัน้ตอนการเล่าเรือ่งให้สนกุ พร้อมท�ากจิกรรมด้านการสือ่สาร จากการเดนิศกึษาเส้นทางศกึษาธรรมชาติ

ภายในสวนพฤกษศาสตร์ วิทยากรได้ให้ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางน�าไปปฏิบัติและสร้าง 

แรงบันดาลใจในการท�างานต่อไป

  การอบรมเชงิปฏบิตักิาร กระบวนการคดิ-เล่า-จดัแสดงในสวนพฤกษศาสตร์ จดั 1 ครัง้ ระหว่าง

วันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561 เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิด วิเคราะห์ เล่า

เรือ่งราว และวางแผนออกแบบการจดัท�าสญัลกัษณ์/ป้ายสือ่ความหมาย รวมถงึสร้างการสือ่สารให้ความรู ้ให้น่า

ดึงดูด น่าสนใจ น่าติดตาม วิทยากรได้แก่ นายปรามินทร์ เครือทอง และนายประชา สุขสบาย ที่ปรึกษาและนัก

จัดการความรู้อาวุโส สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้แห่งชาติ ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การ 

สวนพฤกษศาสตร์ จ�านวน 44 คน

  การบรรยายทางวิชาการ การเรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ จดั 1 ครัง้ เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2561 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาระบบนิเวศเรือนยอดไม้และพันธุ์พืชรอบเรือนยอดไม้ ยังเส้นทางเดินเหนือเรือนยอด

ไม้ (Canopy Walks) รวมทั้งพืชที่จัดแสดงภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ จ�านวน 7 โรงเรือน 

ได้แก่ โรงเรือนป่าดิบชื้น โรงเรือนพืชทนแล้ง โรงเรือนกล้วยไม้และเฟิน โรงเรือนไม้น�า้ โรงเรือนพืชสมุนไพร  

โรงเรอืนสบัปะรดส ีและโรงเรอืนบวั โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมประกอบด้วย โรงเรยีนบ้านรมิใต้ โรงเรยีนโป่งแยงใน  

และโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 327 คน

กิจกรรมให้ความรู้นอกแผนการด�าเนินงาน
ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและสิ่งแวดล้อม
จ�านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4,280 คน ได้แก่

  มหกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทอดพระเนตรสรุิยปุราคา ณ 
หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ 

สวนพฤกษศาสตร์ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จ�านวน  

3,780 คน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  Thailand STEM Festival 2018 จดัขึน้ระหว่างวนัที ่13-14 กนัยายน 2561 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมของ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาภาครัฐและ 

เอกชน จ�านวน 500 คน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
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การอนุรักษ์พันธุ์ ไม้และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
หนึ่งในภารกิจที่ส�าคัญของสวนพฤกษศาสตร์สากลคือการอนุรักษ์พันธุ์พืชในสภาพนอกถิ่นที่อยู่อาศัย  

(ex situ conservation) โดยรวบรวมพันธุ์พืช น�ามาจัดปลูกเป็นหมวดหมู่ จัดแสดง

 1.  การอนุรักษ์พันธุ์พืช (Living Collection)
ในปี 2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้อนรุกัษ์รวบรวมชนดิพนัธุพ์ชืทีถ่กูคกุคามในรปูแบบพนัธุไ์ม้มชีวีติ 

(Living Collection) เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า 450 ชนิด โดยแยกเป็นพันธุ์ไม้ที่ส�าคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ พืชกลุ่ม

กล้วยไม้ จ�านวน 64 ชนิด พืชกลุ่มขิงข่า จ�านวน 22 ชนิด และพืชหายาก จ�านวน 110 ชนิด

นอกจากนีย้งัอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืในสภาพปลอดเชือ้ (in vitro collection) เพิม่ขึน้จากเดมิจ�านวน 30 ชนดิ 

ประกอบด้วยกล้วยไม้หายากตามบัญชีรายชื่อพืชที่เสียงต่อการสูญพันธุ์ จ�านวน 3 ชนิด คือ สิงโตอาจารย์เต็ม 

(Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut) เอื้องน�้าต้น (Calanthe cardioglossa Schltr) และส�าเภางาม 

(Cymbidium insigne Rolfe) ในส่วนของพืชกลุ่มขิงข่า (Zingiberaceae) มีการอนุรักษ์พันธุกรรมในสภาพ 

ปลอดเชื้อเพิ่มขึ้นจ�านวน 45 ชนิด และเพิ่มจ�านวนกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จ�านวน 36 ชนดิ 26,317 ต้น ประกอบด้วยกล้วยไม้หายากตามบญัชรีายชือ่ จ�านวน 5 ชนดิ คอื เหลอืงจนัทรบรู 

(Dendrobium friedericksianum Rchb.f.) จ�าปาน่าน (Dendrobium sulcatum Lindl.) สิงโตอาจารย์เต็ม  

(Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut) ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea Griff. ex Lindl.) และฟ้ามุ่ยน้อย 

(Vanda coerulescens Griff.) และศึกษาการชะลอการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เขาพระวิหาร (Vandopsis  

Lissochiloides (Gaud.) Pfitz) เพื่อใช้เป็นแนวทางการอนุรักษ์พันธุ์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

• การส�ารวจรวบรวมพรรณไม้

• การจัดปลูกพันธุ์ ไม้เพิ่มเติมในพื้นที่
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 2. การอนุรักษ์คืนถิ่น
องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีกิจกรรมการน�าพันธุ์ไม้คืนถิ่นเพื่อการฟื้นฟูประชากรพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม 

ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 ได้น�าพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่น 

จ�านวน 5 ชนิด ได้แก่

(1) กล้วยไม้เพชรหึง (Grammatophyllum speciosum) ได้น�าต้นพันธุ์คืนถิ่นธรรมชาติในพื้นที่หมู่บ้าน 

น�้าจวง ต�าบลบ่อภาค อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จ�านวน 100 ต้น

(2) มันเทียน (Dioscorea brevipetiolata Prain & Burbill) ได้น�าต้นพันธุ์คืนถิ่นธรรมชาติบริเวณเกาะ  

ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 256 จ�านวน 500 ต้น

(3) ค้อ (Livistona speciosa) ได้น�าต้นพันธุ์คืนถิ่นธรรมชาติในพื้นที่หมู่บ้านน�้าจวง ต�าบลบ่อภาค  

อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 จ�านวน 100 ต้น

รายงานประจ�าปี 2561
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 (3) การศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์
  และความหลากหลายทางชีวภาพ

1. การศึกษาวิจัยเพื่อส�ารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

1.1 การศึกษาวิจัยเพื่อส�ารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของพืช
   องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ด�าเนนิการส�ารวจ รวบรวม และจดัท�าตวัอย่างพรรณไม้แห้งส�าหรบั

เป็นข้อมลูเพือ่การอ้างองิเพือ่การศกึษาวจิยัทางพฤกษศาสตร์ ซึง่ในปีงบประมาณ 2561 มจี�านวนตวัอย่างพรรณ

ไม้แห้งสะสม รวมทั้งหมดจ�านวน 102,304 หมายเลข แบ่งเป็น ตัวอย่างพรรณไม้ที่เก็บรวบรวมจากภายใน

ประเทศไทย 79,680 หมายเลข และตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่เก็บรวบรวมจากต่างประเทศ 22,624 หมายเลข  

คดิเป็นจ�านวนชนดิทัง้หมดจ�านวน 13,376 ชนดิ (346 วงศ์ และ 2,862 สกลุ) แบ่งเป็น ชนดิพรรณไม้ทีเ่กบ็รวบรวม

จากภายในประเทศไทย จ�านวน 8,818 ชนิด (313 วงศ์ 2,187 สกุล) คิดเป็นร้อยละ 88.18 (เทียบจากตัวอย่าง

พรรณไม้ที่กระจายในประเทศไทย 10,000 ชนิด) และชนิดพรรณไม้แห้งที่เก็บรวบรวมจากต่างประเทศ จ�านวน 

4,558 ชนิด (248 วงศ์ 1,503 สกุล)

(4) ช้างกระ (Rhynchostylis gigantean) ได้น�าต้นพันธุ์คืนถิ่นในพื้นที่โรงเรียนบ้านรัตนะ อ�าเภอแวงใหญ่ 

จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 จ�านวน 666 กล้า

(5) ปรงนา (Cycas siamensis) ได้น�าต้นพันธุ์คืนถิ่นธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง อ�าเภอ 

ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 จ�านวน 200 ต้น
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1.2 การศึกษาวิจัยเพื่อส�ารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายด้านแมลง
   นอกจากนี ้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ด�าเนนิโครงการศกึษา วจิยั ส�ารวจ รวบรวมความหลาก

หลายทางชวีภาพของแมลงในประเทศไทย ส�าหรบัเป็นข้อมลูอ้างองิเพือ่การศกึษาวจิยั ปัจจบุนัได้รวบรวมตวัอย่าง

ไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลงทั้งหมด จ�านวน 157,709 ตัวอย่าง 1,934 ชนิด ประกอบด้วยตัวอย่างแมลงต้นแบบแรก 

(Holotype) จ�านวน 392 ตัวอย่าง และตัวอย่างแมลงต้นแบบรอง (Paratype) จ�านวน 2,817 ตัวอย่าง ซึ่งในปี 

2561 มีจ�านวนตัวอย่างแมลงในพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้น 5,537 หมายเลข จ�าแนกตัวอย่างในระดับวงศ์ได้ 127 วงศ์ 

(family) และตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารสากลจ�านวนทั้งหมด 10 บทความ ในปี 2561

2. การศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์
ภารกิจส�าคัญประการหนึ่งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์คือ การศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์โดยมุ่งเน้น

เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อน�าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรพืชของประเทศไทย ตลอดจนต่อยอดไปสู่การใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แบบบูรณาการ ประกอบด้วย

กิจกรรม ส�ารวจประชากร เก็บข้อมูลทางนิเวศวิทยา และชีววิทยาของกล้วยไม้จ�านวน 2 ชนิด คือ เอื้องชะนี 

(Dendrobium senile Rchb.f.) ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดน่าน และ 

เอื้องเข็มไผ่ (Pomatocalpa bambusarum (King & Pantl.) Garay) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยา 

และได้ด�าเนนิการส�ารวจความหลากหลายของกล้วยไม้สภาพธรรมชาตใินในพืน้ทีอ่�าเภอพร้าว อ�าเภอดอยสะเกด็ 

จังหวัดเชียงใหม่ และอ�าเภอปัว จังหวัดน่าน สามารถค้นพบกล้วยไม้กลุ่มนางอั้ว (Habenaria) ซึ่งยังไม่เคยมี

รายงานว่าพบในประเทศไทยจ�านวน 1 ชนิด คือ Habenaria iyoensis (Orchidaceae)

นอกจากนีไ้ด้ท�าการศกึษาวจิยัโดยการแยกเชือ้ราไมคอร์ไรซากล้วยไม้จากตวัอย่างรากกล้วยไม้ ได้จ�านวน 

9 ไอโซเลท และน�าเชื้อราไมคอร์ไรซากล้วยไม้จ�านวน 10 ไอโซเลท น�าไประบุชนิดด้วยวิธีชีวโมเลกุล พบว่าคือ

เชือ้รา Tulasnella deliquescens และเมือ่น�าราไมคอร์ไรซากล้วยไม้ไปใช้ในการส่งเสรมิการงอกของเมลด็กล้วยไม้ 

จ�านวน 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าจิ้มฟันควาย (Arundina graminifolia) เอื้องค�า (Dendrobium chrysotoxum) จ�าปา 

(Dendrobium moschatum) และว่านเพชรหึง (Grammatophyllum speciosum) พบว่าไอโซเลท SMN1, SMN2 

และ SMN3 มปีระสทิธภิาพในการส่งเสรมิการงอกได้ดทีีส่ดุ แต่ระยะเวลาของการงอกของว่านเพชรหงึจะช้ากว่า

กล้วยไม้เอื้องค�าและจ�าปา

ทัง้นีภ้ายใต้โครงการวจิยัเรือ่งทะเบยีนเครือ่งหมายพนัธกุรรมกล้วยไม้ไทยโดยใช้ไพร์มเมอร์ของยนี matK, 

ITS และ rbcL ในการเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอ พบว่าการหาไพร์มเมอร์ทีเ่หมาะสมกบักล้วยไม้แต่ละสกลุใช้เวลานาน 

เช่น ยีน ITS ที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ดีในกล้วยไม้สกุล Dendrobium แต่ได้ผลไม่ดีในกล้วยไม้สกุลอื่นๆ 

เช่น Aerides, Ascocentrum และ Vanda เป็นต้น ในขณะที่ยีน rbcL นั้นมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มปริมาณ

ดเีอน็เอ สามารถเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอได้ส�าเรจ็ในกล้วยไม้ทกุสกลุทีน่�ามา แต่กลบัพบว่ามปีระสทิธภิาพต�า่มากใน

การระบุชนิด ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่แม่นย�าและน่าเชื่อถือจ�าเป็นต้องศึกษาในกล้วยไม้ที่ได้รับการระบุชนิดที่

แน่นอนแล้วและควรให้ความส�าคัญกับจ�านวนซ�้าของกล้วยไม้ในแต่ละชนิดด้วย

3. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพพันธุ์พืช
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการด�าเนนิการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาศกัยภาพของ

พืชพื้นเมืองของไทยให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์บนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการ

พัฒนาปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะตรงตามความต้องการ และยังมุ่งเน้นการศึกษา

วิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองบางชนิดที่มีศักยภาพเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
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3.1 การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
องค์การฯ ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ดอกหอมเพื่อพัฒนาเป็นไม้ประดับ โดยในปี 2561 

ได้จดทะเบียนลูกผสมจ�านวน 1 สายพันธุ์ คือ Vanda Queen Sirikit BG3 ซึ่งเกิดจากการผสม (สามปอยชมพู × 

สะแล่ง) × ฟ้ามุ่ยน้อย ได้กล้วยไม้ลูกผสมใหม่ที่มีดอกขนาด 3 เซนติเมตร ซึ่งมีลักษณะกลีบดอกบิดสีม่วงและ

กลีบปากสีม่วงเข้ม คล้ายฟ้ามุ่ยน้อย

3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองบางชนิดที่มีศักยภาพ
ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องดื่มจากพืชในท้องถิ่น ในปี 2561 ได้ด�าเนินการจดอนุสิทธิบัตรจ�านวน 4 

รายการ ประกอบด้วย อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ชาเขียวอู่หลงผสมดอกมหาหงส์ (Green Oolong Tea mixed with 

Hedychium flowers) เลขที่ค�าขอ 1803000218 อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากดอกไม้ปลายฤดูหนาว 

(Floral Infusion: Late Winter Season) เลขที่ค�าขอ 1803000219 อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากดอกไม้

ปลายฤดูร้อน (Floral Infusion: Summer Season) เลขที่ค�าขอ 1803000220 และอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ 

เครื่องดื่มจากดอกไม้ปลายฤดูฝน (Floral Infusion: Rainy Season) เลขที่ค�าขอ 1803000221

4. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4.1 น�าเสนอผลงานในการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ จ�านวน 3 ครัง้ 8 หวัข้อการวจิยั ประกอบด้วย

การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย
1.	 Srisuka,	W.	Five	New	Species	of	Black	Flies	(Diptera:	Simuliidae)	in	Thailand.	Oral	presentation	

at	the	International	Tropical	Medicine	Meeting	2017,	Bangkok,	Thailand,	6-8	December	2017.

2.	 Suksathan,	R.	Floral	infusion	from	ginger	plants.	Paper	presented	at	8th	Zingiberales	Symposium,	

Singapore,	23-27	July	2018.

3.	 Puangpradab,	R.	Antioxidant	and	 tyrosinase	 inhibition	properties	of	 five	Zingiber	species	 in	

Thailand.	Oral	presentation	at	the	8th	Zingiberales	Symposium,	Singapore,	23-27	July	2018.

4.	 Rachkeeree,	A.	(2018).	Antioxidant	and	tyrosinase	inhibition	properties	of	five	Zingiber	species	

in	Thailand.	Oral	presentation	at	8th	Zingiberales	Symposium,	Singapore,	23-27	July	2018.

5.	 Pongamornkul,	W.	Wild	Edible	Plants	for	Hill	Tribes	in	Thailand	and	Neighboring	Countries.	Oral	

presentation	at	XVI	International	Symposium	of	Ethnobiology,	Belém,	Brazil,	7-10	August	2018.

6.	 Maknoi,	C.	Ethnobotany	of	Fan	Palms	(Livistona,	Arecaceae)	in	Thailand	and	Laos	PDR.	Oral	

presentation	at	the	XVI	International	Symposium	of	Ethnobiology,	Belém,	Brazil,	7-10	August	

2018.

การน�าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
7.	 Panyadee,	P.	Ethonobotany	of	Zingiberacea	in	Northern	Thailand.	Poster	presentation	at	the	

8th	Zingiberales	Symposium,	Singapore,	23-27	July	2018.

8.	 Tharawoot,	T.	Effect	 of	 6	Benzylaminopurine	and	culture	 conditions	on	shoot	multiplication		

and	microrhizome	induction	in	Zingiber	ottensii	Valeton	in	vitro.	Poster	presentation	at	the	8th	

Zingiberales	Symposium,	Singapore,	23-27	July	2018.
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4.2 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารสากล จ�านวน 16 บทความ ได้แก่

1.	 Takaoka	H.,	Srisuka	W.,	Maleewong	W.,	and	Saeung	A.	2017.	A	new	species	of	Simulium	

(Asiosimulium)	(Diptera:	Simuliidae)	from	Myanmar.	Med.	Entomol.	Zool.	Vol.	68(4):	137-140.

2.	 Takaoka	H.,	Srisuka	W.,	Saeung	A.,	Maleewong	W.,	and	Low	V.L.	2017.	A	New	Black	Fly	Species	

of	Simulium	(Gomphostilbia)	(Diptera:	Simuliidae)	From	Laos.	Journal	of	Medical	Entomology	

Vol.	54(6):	1543-1551.

3.	 Takaoka	 H.,	 Srisuka	W.,	 and	 Saeung	 A.	 2017.	 A	 New	 Black	 Fly	 Species	 of	 Simulium		

(Gomphostilbia)	(Diptera:	Simuliidae)	From	Thailand.	Journal	of	Medical	Entomology	Vol.	54(6):	

1552-1559.

4.	 Srisuka,	W.,	Takaoka,	H.,	Otsuka,	Y.,	Fukuda,	M.,	Thongsahuan,	S.,	Taai,	K.,	and	Saeung,	A.	

2017.	Biodiversity,	seasonal	abundance,	and	distribution	of	blackflies	(Diptera:	Simuliidae)	in	six	

different	regions	of	Thailand.	Parasites	&	Vectors	Vol.	10:	574.

5.	 Kurzweil,	 H.,	 Bahadurraskoti,	 B.,	Watthana,	 S.,	 and	 Pingyot,	 T.	 2017.	 Habenaria	 iyoensis		

(Orchidaceae),	a	new	record	for	Thailand	and	Nepal.	Thai	Forest	Bulletin	Vol.	45(2):	108-112.

6.	 Suwanphakdee,	C.	and	Suksathan,	P.	2017.	Thunbergia	lutea	T.	Anderson	(Acanthaceae),	a	

new	record	for	Thailand.	Thai	Forest	Bulletin	(Botany)	45(2):	113-117.

7.	 Takaoka,	H.,	Srisuka,	W.,	Maleewong,	W.,	and	Saeung,	A.	2017.	New	record	of	13	species	of	

black	flies	(Diptera:	Simuliidae)	from	Myanmar.	Acta	Tropica	Vol.	178:	281-289.

8.	 Watthana,	S.,	Panda,	S.,	Srisanga,	P.,	Fujikawa,	K.,	and	Unwin,	R.	2017.	Vaccinium	lamellatum	

P.	F.	Stevens	(Ericaceae),	a	new	addition	to	Flora	of	Myanmar.	Thai	Journal	of	Botany	Vol.	9(2):	

107-109.

9.	 Kantasrila,	R.,	Pongamornkul,	W.,	Panyadee,	P.,	and	Inta,	A.	2017.	Ethnobotany	of	medicinal	

plants	used	by	Karen,	Tak	province	in	Thailand.	Thai	Journal	of	Botany	Vol.	9(2):	193-216.

10.	Phumthum,	M.,	 Srithi,	 K.,	 Inta,	 A.,	 Junsongduang,	 A.,	 Tangjitman,	 K.,	 Pongamornkul,	W.,	

Trisonthi,	 C.,	 and	 Balslev,	 H.	 2018.	 Ethnomedicinal	 plant	 diversity	 in	 Thailand.	 Journal	 of		

Ethnopharmacology	Vol.	214:	90-98.

11.	Rachkeeree,	A.,	Kantadoung,	K.,	Suksathan,	R.,	Puangpradab,	R.,	Page,	P.	A.,	and	Sommano,	

S.	R.	2018.	Nutritional	Compositions	and	Phytochemical	Properties	of	the	Edible	Flowers	from	

Selected	Zingiberaceae	Found	in	Thailand.	Frontiers	in	Nutrition	Vol.	5.	Article	3.

12.	Ruchisansakun,	S.,	Suksathan,	P.,	Van	Der	Niet,	T.,	Smets,	E.	F.	2018.	Three	New	Species	

of	Imapatiens	(Balsaminaceae)	from	Myanmar.	Phytotaxa	338(1):	63-74.

13.	Mongkolsawat,	W.,	Saensouk,	S.,	Maknoi,	C.,	and	Saensouk,	P.	2018.	In	vitro	Propagation	of	

Stahlianthus	campanulatus	Kuntze,	A	Rare	Plant	Species	from	Thailand.	The	Journal	of	Animal	

&	Plant	Sciences	28(1):	85-91.

14.	Panyadee,	P.,	Balslev,	H.,	Wangpakapattanawong,	P.,	and	Inta,	A.	2018.	Karen	Home	gardens:	

Characteristics,	Functions,	and	Species	Diversity.	Economic	Botany	Vol.	72(1):	1-19.

15.	Suksathan,	R.,	Puangpradab,	R.,	Saratan,	N.,	and	Boonvun,	D.	2018.	Bioactive	compounds	and	

antioxidant	properties	of	four	Hedychium	flowers	for	flavoured	tea.	Acta	Hortic	1194:	1053-1056.
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16.	Sommano,	S.,	Suksathan,	R.,	Colelli,	G.,	and	Kumpuan,	W.	2018.	Potentials	of	Thai	tropical	

edible	flowers	as	fresh	cut	salad	mix.	Acta	Hortic	1194:	1187-1193.

5. การพัฒนาอุปกรณ์/เทคโนโลยี เพื่อรองรับการศึกษาวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณส�าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟพร้อมตัวตรวจวัดแบบวิเคราะห์มวล (Gas Chromatography Mass 

Spectrometry (GC/MS) with Solid Phase Micro Extraction (SPME)) ในวงเงินงบประมาณ 6,400,000 บาท 

เพือ่ใช้ในการศกึษาวจิยัด้านพฤกษเคมขีององค์การฯ ซึง่ปัจจบุนัมุง่เน้นการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาการใช้ประโยชน์

จากพืชวงศ์ขิง หนึ่งในกลุ่มพืชเป้าหมายตามแผนงานวิจัยของ อ.ส.พ. ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่ายังมีพืชวงศ์ขิง

อีกหลายชนิดที่ยังไม่ได้ท�าการศึกษาวิจัยต่อยอดในเชิงลึก โดยพืชในวงศ์ขิงส่วนใหญ่มีสารออกฤทธิ์ที่ส�าคัญคือ 

สารกลุ่มน�้ามันหอมระเหย (Volatile Oil) ซึ่งมีคุณสมบัติที่ส�าคัญในทางการแพทย์ เช่น ต้านเชื้อจุลินทรีย์  

ต้านอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านมะเร็ง เป็นต้น น�้ามันหอมระเหยจึงถูกน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบทั้งใน

อาหาร ยารักษาโรค และเครื่องส�าอาง ทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีในน�้ามัน

หอมระเหย จากตัวอย่างสารสกัดน�้ามันหอมระเหย และตัวอย่างพืชสดได้โดยใช้ตัวอย่างพืชเพียงเล็กน้อย  

เหมาะกับการวิเคราะห์พืชที่มีตัวอย่างน้อย ไม่รบกวนประชากรในธรรมชาติ ช่วยให้การศึกษาองค์ประกอบ 

ทางเคมีของพืชน�้ามันหอมระเหยมีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถน�าไปต่อยอดในการวิจัยใน

พืชวงศ์อื่นๆ ที่มีสารระเหยง่ายได้ และสามารถเปิดรับบริการหาองค์ประกอบทางเคมีในน�้ามันหอมระเหยและ

สารที่ระเหยได้ง่ายจากหน่วยงานภายนอกได้ในอนาคต

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
 1. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ ด�าเนินโครงการ “ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์” ลงนามเมื่อ 

วนัที ่14 มนีาคม 2561 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ร่วมมอืวจิยัและพฒันาการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื ด้วยวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีเพือ่สนบัสนนุการจดัตัง้ธนาคารพนัธกุรรมพชืในสภาพปลอดเชือ้ (Phyto Bank) ตลอดจนส่งเสรมิ

และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับประเทศ จ�านวน 2 ครั้ง ดังนี้
เพือ่สนบัสนนุความร่วมมอืกบัเครอืข่ายทางวชิาการด้านพชื ตลอดจนสนบัสนนุการแลกเปลีย่นองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยภีายในประเทศ ตลอดจนน�าเสนอผลงานการทางวชิาการด้านพฤกษศาสตร์

ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยน�าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้ได้ผลอย่าง

ยั่งยืน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนการประชุมวิชาการทางพฤกษศาสตร์ในระดับประเทศจ�านวน 

2 รายการ คือ

2.1 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ 

“พฤกษศาสตร์พื้นบ้านรากฐานการพัฒนาสู่นวัตกรรมและความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561  

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

2.2 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ดอกผลแห่ง

ภูมิปัญญา พัฒนาพืชพรรณมุ่งสู่ความยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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The Botanical Garden Organization
 (4) ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาธุรกิจ 

 ด้านจัดหารายได้
ในปีงบประมาณ 2561 องค์การฯ มีรายได้ทั้งสิ้นจ�านวน 44.394 ล้านบาท จากการจ�าหน่ายบัตรเข้าชม

สวน/ค่าบ�ารงุ การใช้ประโยชน์จากพืน้ที/่สถานที ่ได้แก่ ค่าเช่าห้องประชมุ ให้สทิธเิอกชนประกอบกจิการในพืน้ที่ 

กิจการร้านค้าจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์องค์การฯ อาทิ เสื้อ กระเป๋า ปฏิทิน โปสเตอร์ หนังสือพรรณไม้ สินค้าฝากขาย

จากชุมชน กิจการจ�าหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม กิจการจ�าหน่ายพันธ์ุไม้/ท�าป้ายพรรณไม้ และรายได้อื่นๆ ดังนี้

รายได้ จ�านวนเงิน (ล้านบาท)
- ค่าเข้าเยี่ยมชม 19.736

- การใช้ประโยชน์จากพื้นที่/สถานที่ 3.146

- จากการขายสินค้า 6.236

- กิจการจ�าหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม 2.046

- กิจการจ�าหน่ายสินค้ารับฝากขาย 1.936

- กิจการจ�าหน่ายพรรณไม้ (รวมสาขา) 1.481

- รายได้จากการจัดท�าป้ายพรรณไม้ 0.354

- รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการท่องเที่ยว 0.253

- รายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 0.239

- รายได้อื่นๆ 8.967

รวม 44.394
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The Botanical Garden Organization การส่งเสริมการตลาด (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
ร่วมออกบูธจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายสินค้าและการบริการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มพันธมิตรทางการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 

ขององค์การฯ ทีน่่าสนใจซึง่เป็นช่องทางการเข้าถงึกลุม่เป้าหมายโดยตรง ทัง้นีเ้พือ่กระตุน้ความสนใจการทดลอง

ใช้หรือการซื้อของลูกค้าให้เข้ามาท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์  
งาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ)

2. งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทยครั้งที่  10 ในวันที่  2-4 มีนาคม 2561 ณ บริเวณลาน 
เนินนุ่ม จังหวัดเชียงใหม่

3. งานวันช้างไทย ครั้งที่ 19 วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ปางช้างแม่สา อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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4. งานลาบเมือง ครั้งที่ 43 วันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  
จังหวัดเชียงใหม่

5. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC “Bike to the mountains”  
วนัที ่17 มถินุายน 2561 ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ�าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ร่วมกบัการท่องเทีย่ว
และกีฬา จังหวัดเชียงใหม่

6. งานมหกรรม Lanna Expo 2018 “มนต์เสน่ห์ แห่งชาตพินัธุ”์ ระหว่างวนัที ่22 มถินุายน-1 กรกฎาคม 2561 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ�าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่
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7. ร่วมหารือแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ด้านธรุกจิการตลาดการประชาสมัพนัธ์และการบริการทีเ่ป็น
เลิศ ณ สวนสัตว์เขาเขียว จังหวัดชลบุรี และสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561

8. งานส่งเสริมการท่องเทีย่วในแหล่งอารยธรรมล้านนา “เชยีงใหม่ มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา” ระหว่าง
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

9. งาน Thailand Domestic Mice Mart 2018 (TDMM 2018) วนัที ่15 สงิหาคม 2561 ณ หอประชมุนานาชาติ
คุ้มค�า จังหวัดเชียงใหม่
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การจัดโปรโมชั่นพิเศษ (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
1. ซัมเมอร์โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสินค้าของ อ.ส.พ. 

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย 2 โปรโมชั่น

 1.1) โปรโมชัน่แก้วพลาสตกิ 2 ชัน้ เมือ่ซือ้แก้วในราคา 150 บาท สามารถ

น�าใบเสร็จแลกซื้อเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ ในราคา 30 บาท

 1.2) โปรโมชั่นลดราคา ร่มด้ามยาวลายพรรณไม้ จาก 599 บาท เหลือเพียง 399 บาท

2. โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และรณรงค์ลดการใช้พลาสติก เมื่อนักท่องเที่ยวน�าแก้วน�้า

มาเอง สามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ ของ อ.ส.พ. ในราคา 5 บาท จาก

ราคาเต็มของเครื่องดื่มแต่ละประเภท โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

3. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสินค้าของ อ.ส.พ. โดยมีเงื่อนไข

การใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย 3 โปรโมช่ัน

 3.1 โปรโมชั่นลดราคา แก้วกระบอกไม้ไผ่ จาก 550 บาท 

เหลือเพียง 450 บาท

 3.2 โปรโมชั่นลดราคา กระเป๋าหนังแก้ว จาก 350 บาท เหลือเพียง 299 บาท

 3.3 โปรโมชั่นลดราคา ร่มด้ามยาวลายพรรณไม้ จาก 599 บาท เหลือเพียง 399 บาท

4. โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และรณรงค์ลดการใช้พลาสติก เมื่อนักท่องเที่ยวน�าแก้วน�้า

มาเอง สามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ ของ อ.ส.พ. ในราคา 5 บาท จาก

ราคาเตม็ของเครือ่งดืม่แต่ละประเภท โดยมเีงือ่นไขการใช้สทิธิร์ะหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2561-30 

กันยายน 2562

5. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสินค้าของ อ.ส.พ. โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ได้จนกว่าสินค้าจะหมด  

ประกอบด้วย 3 โปรโมชั่น

 5.1) โปรโมชั่นลดราคา สบู่เหลวล้างมือกลิ่นมหาหงส์ จาก 

150 บาท เหลือเพียง 120 บาท

 5.2) โปรโมชั่นลดราคา เจลอาบน�้ากลิ่นมหาหงส์ จาก 200 

บาท เหลือเพียง 180 บาท

 5.3) โปรโมชั่นลดราคา ชุดกิ๊ฟเซ็ตมหาหงส์ จาก 250 บาท 

เหลือเพียง 200 บาท

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ได้แก่ กิจกรรมเพ้นท์กระถาง กิจกรรมกล้วยไม้ออกจากขวด กิจกรรมจัดสวนขวด และกิจกรรมปลูก 

กระบองเพชร ซึง่ได้รบัความสนใจจากนกัเรยีน นกัศกึษา 

และประชาชนทัว่ไป โดยสามารถตดิต่อสอบถามและร่วม

กิจกรรมได้ที่ งานการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์
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ประมวลภาพกิจกรรมส�าคัญในรอบปี 2561

 1. กิจกรรมส�าคัญ
 1.1 ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.1.1 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

จัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 

อิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยเข้าร่วมจัดกิจกรรมสร้าง

ความตระหนกัในการอนรุกัษ์ทรพัยากรพชืและรณรงค์การใช้

กระถางต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ มีเยาวชนและประชาชน

ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 500 คน

1.1.2 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ สวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ โดยจัดฐานการเรียนรู้ (Walk Rally) ด้านพืชและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายใน

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้แก่นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน 159 คน

1.1.3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ 

สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ โดยจัดกิจกรรมเด็กไทยใฝ่เรียนรู้

สูพ่ฤกษศาสตร์ ถาม-ตอบ ปัญหาพฤกษาพาเพลนิ กจิกรรม

สร้างความตระหนกัในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม เช่น สาธิตการปลูกกระบองเพชรและพืชอวบ

น�้า สาธิตการท�าวุ ้นดอกไม้จากพืชให้สี มีเยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 2,000 คน
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 1.2 ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

1.2.1 กิจกรรม Love and Learn: สนุก ค้นหาพืช และสัตว์ป่าน่ารู้

1.2.2 กจิกรรม Love and 
Learn: วันพื้นที่ชุ่มน�้าโลก จังหวัดระยอง

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 

จังหวัดระยอง โดยจัดกิจกรรมสร ้างความ

ตระหนกัในการอนรุกัษ์และการใช้ประโยชน์จาก

พืชแก่ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม ตามฐานการเรียนรู ้

จ�านวน 3 กจิกรรม กจิกรรมการปลกูกล้วยไม้จาก

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กิจกรรมผลิตภัณฑ์ต่อย

อดจากงานวจิยั และกจิกรรมการปลกูพชืกนิแมลงและพชืทนแล้ง มเียาวชนและประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมกจิกรรม

จ�านวน 1,500 คน

จัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติกระสุนพระอินทร์-พระราม มีฐานการ

เรยีนรูจ้�านวน 7 ฐาน เพือ่ปลกูจติส�านกึในการหวงแหน อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพอย่างยัง่ยนื 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 120 คน
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1.2.4 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการบทบาทหน้าที่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมจัดกิจกรรม

สร้างความตระหนกัในการอนรุกัษ์ทรพัยากรพชืและสิง่แวดล้อม ในงาน “มหกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ครบรอบ 150 ปี” โดยมีเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

กิจกรรมจ�านวน 4,000 คน

1.2.3 กิจกรรมครอบครัวใหม่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้พืช พัฒนาคน ฝึกฝนจิตอนุรักษ์

จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ สวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัด

เชยีงใหม่ โดยจดัฐานการเรยีนรูก้ารใช้ประโยชน์จากทรพัยากร

พืชจ�านวน 6 ฐาน และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรพืชภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ�านวน  

152 คน
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1.2.5 กิจกรรม Thailand STEM 
Festival  2018 อ.ส.พ. ร ่วมงาน Thailand  
STEM Festival 2018

จัดขึ้นในวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย

เข้าร ่วมจัดนิทรรศการบทบาทหน้าที่ขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์ และการบรูณาการความรูสู้แ่รงบนัดาลใจในการ

สร้างนวัตกรรม กิจกรรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน

ต่างๆ ภายในภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 1,000 คน

 2. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
 2.1 กจิกรรมเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ ใน

รัชกาลที่ 9
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมจดันทิรรศการในหวัข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิก์บั

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช 

ในงาน “สสีรรพรรณไม้ เทดิไท้บรมราชนินีาถ” 

ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 7-14 

สิงหาคม 2561 โดยมีเยาวชนและประชาชน

ทั่วไปเข้าร ่วมชมนิทรรศการและเข้าร ่วม

กิจกรรมจ�านวน 4,000 คน

 2.2 กจิกรรมเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

ส่วนเผยแพร่ความรู้ ส�านักส่งเสริมความรู้และ

กิจการพฤกษศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด จัด

กิจกรรมปลูกพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า

อยูห่วัฯ รชักาลที ่10 เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2561 เนือ่ง

ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก

หน่วยงานเครือข่าย โรงเรียน และสถาบันการศึกษา

ต่างๆ จ�านวน 1,200 คน
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 3. บุคคลส�าคัญเยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 3.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 Excellency Mr. Yeshey Dorji รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่า

ไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ณ สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อ�านวย

การองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและน�าชมสวนฯ

 3.2 Mr. James McDoall และ Mr. Timo Fritsch แขกชาวต่างประเทศจาก
ส�านักพระราชวัง
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 

ดร.ปิยเกษตร สขุสถาน รกัษาการรองผูอ้�านวยการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. 

James McDoall และ Mr. Timo Fritsch แขกชาว

ต่างประเทศจากส�านักพระราชวัง ในโอกาสเข้า

เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายใน

สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์อ�าเภอ

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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 3.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 นายวีระศักดิ์ 

โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

เป็นประธานส่งมอบห้องน�า้ตามโครงการ “คงิ เพาเวอร์ ไทย 

เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ” ณ สวนพฤกษศาสตร์

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์อ�าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดย

มีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

กล่าวต้อนรับ นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวถึง

วตัถปุระสงค์ของโครงการ และนายรณรงค์ เสง็เอีย่ม ผูอ้�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวขอบคณุ โดย

โครงการนีเ้ป็นความร่วมมอืกนัระหว่าง กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร์ และกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ซึง่เป็นการ

ส่งมอบห้องน�้าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากมีการส่งมอบ สุขา สุขใจ แล้วยังมีการจัดกิจกรรมปลูกต้น

ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ และทาสีใหม่ให้เก้าอี้ภายในบริเวณหน้า Canopy Walks โดยการน�าของคุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ 

ผลดี และกลุ่มจิตอาสาจากบริษัท คิง เพาเวอร์

 3.4 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอดิศร นุชด�ารงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยมีนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม 

ผูอ้�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย

คณะผูบ้รหิาร และพนกังาน อ.ส.พ. ให้การต้อนรบั

และรายงานสรุปผลการด�าเนินงาน โอกาสนี้ เข้า

ชมการอนรุกัษ์พรรณไม้ ณ กลุม่อาคารเรอืนกระจก

เฉลมิพระเกยีรต ิและ Canopy Walks เส้นทางเดนิ

เหนอืเรอืนยอดไม้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 3.5 ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ์ พร้อมคณะผูบ้ริหารระดบัอาวุโส 
ประเทศบังกลาเทศ

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร น�า 

Mr. Naba Bikram Kishore Tripura ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับอาวุโส 

ประเทศบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์พันธุ์พืชภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอ

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนผลิต หัวหน้างานบริการนักท่องเที่ยวพร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์

และงานบริการนักท่องเที่ยว ร่วมกันดูแลต้อนรับและน�าชมสวน
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 3.6 กระทรวงเกษตรและป่าไม้ 
ราชอาณาจักรภูฏาน
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อ�านวยการองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ปิยเกษตร สุข

สถาน รักษาการรองผู้อ�านวยการองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร 

Senior and Executive Leadership Management จากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน จ�านวน 

9 คน ในโอกาสเข้าเยีย่มชมการบรหิารจดัการองค์กรและการอนรุกัษ์ทรพัยากรพรรณพชืภายในสวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 3.7 คณะเอกอัครราชทูต จาก 20 ประเทศ

ดร.ปิยเกษตร สขุสถาน รองผูอ้�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยผูบ้รหิารองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตจาก 20 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเคนย่า ศรีลังกา คาซัค

สถาน เกาหลีใต้ อียิปต์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สโลวาเกีย ติมอร์ โคลัมเบีย โปแลนด์ ตุรกี ไนจีเรีย มาเลเซีย 

มองโกเลีย ภูฏาน นิวซีแลนด์ อินเดีย แคนาดา และไอร์แลนด์ ในโครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระ

ราชาสู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทยและคุณค่าความ

งดงามของพรรณไม้ไทย ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ 

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านแผนและนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ
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 3.8 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นาย

รณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู ้อ�านวยการองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายศิริพัฒ พัฒกุล 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ 

รองผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั พร้อมด้วยคณะหวัหน้า

ส่วนราชการจังหวัดตรัง จ�านวน 31 คน ในโอกาส

เข้าเยีย่มชมการอนรุกัษ์ทรพัยากรพรรณพชืภายใน

สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์อ�าเภอ

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 3.9 เอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจ�าประเทศไทย กัมพูชา พม่าและลาว
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 H.E. Dr. EVA 

HAGER เอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจ�าประเทศไทย 

กมัพชูา พม่า และลาว พร้อมด้วย Mr. Nikolaus Prachensky 

กงสลุกติตมิศกัดิ ์ประจ�าสถานกงสลุออสเตรยี เชยีงใหม่ และ

คณะ เข้าเยีย่มชมการอนรุกัษ์พนัธุไ์ม้และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ 

ผูอ้�านวยการส�านกัวจิยัและอนรุกัษ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ให้การต้อนรับและน�าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ

 3.10 คณะผู้บริหารระดับสูง จาก Seychelles Institute of Agriculture 
and Horticulture (SIAH) สาธารณรัฐเซเชลส์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ น�า

คณะผู้บริหารระดับสูง จาก Seychelles Institute of Agriculture and Horticulture (SIAH) สาธารณรัฐเซเชลส์ 

ได้แก่ Ms. Maryanne Marie Mr. John Lesperance และ Mr. Raymond Antoine Brioche ในโอกาสเข้าศึกษาดู

งานและเยีย่มชมสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนาง

เจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

นางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหน้าส่วนเผยแพร่

ความรู้ พร้อมด้วยบุคลากรจากส่วนเผยแพร่ความ

รู้ ส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต และส่วน

ประชาสมัพนัธ์การตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ให้การต้อนรับและน�าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ
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The Botanical Garden Organization

รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจหลักในการเป็นหน่วยงาน 

ทางวิชาการที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรพรรณพืช และ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญของประเทศไทย และควรอนุรักษ์และฟื้นฟูให้

คงอยู่สืบไป

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ในฐานะผูน้�าในการก�ากบัดแูลองค์กร ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของระบบธรรมาภบิาล 

(Corporate Governance : CG) ซึง่ถอืว่าเป็นปัจจยัส�าคญัในการขบัเคลือ่นภารกจิองค์กรให้บรรลวุสิยัทศัน์องค์การ

อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึได้ก�าหนดนโยบาย หลกัการ และแนวทางปฏบิตักิารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีส�าหรบักรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติใน อ.ส.พ. เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริม

ให้ อ.ส.พ. เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน มีการก�ากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี  

มีจริยธรรม จรรยาบรรณและมีคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้น 

การมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ. การบริหารจัดการองค์กร 

และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและ 

การเรียนรู้ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ และสอดคล้องกับ

หลักส�าคัญ 7 ประการในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ อ.ส.พ. เป็นหน่วยงานที่มี 

ความน่าเชื่อถือในระดับประเทศสืบไป

 การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านต่างๆ ของ อ.ส.พ.
เพือ่แสดงความมุง่มัน่ต่อการบรหิารกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล 6 ประการ และสอดคล้องกบัหลกัส�าคญั

ส�าหรับการจัดท�าการก�ากับดูแลที่ดี อันเป็นมาตรฐานสากล อ.ส.พ. ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ประกอบด้วย นโยบายหลัก 4 หมวด คือ

4ส่วนที่

ด้านธรรมาภิบาล
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     หมวดท่ี 1 นโยบายด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ.     

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุ ่งเน้นที่จะบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ ่งเน้นบทบาทของ 

คณะกรรมการในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐ และประชาชนในการก�าหนดนโยบายด้านการบริหารงาน รวมทั้ง

ทิศทางการเจริญเติบโตและตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญขององค์กร และก�ากับดูแลฝ่ายบริหารในการจัดการองค์กร

ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เป็นไปตามหลักการและปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และหลักส�าคัญของการก�ากับดูแลองค์กรที่ดีตามมาตรฐานสากล 7 ประการ ได้แก่

1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)

2. ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)

3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable 

Treatment)

4. ความโปร่งใส (Transparency) กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะนี้

 • ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้

 • มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผล 

  ประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. การสร้างมลูค่าเพิม่แก่กจิการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวโดยการเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่มลูค่าใดๆ นัน้

จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation)

6. การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบกิจการ (Ethics)

7. การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนใหม่ ให้มีส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการด�าเนนิการใดๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สขุภาพอนามยัและคณุภาพชวีติ และ

ความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation)

ล�าดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย

1 คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความ 

รับผิดชอบและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีของ

องค์การ 

(CG : Accountability ความรับผิดชอบ)

(หลักธรรมาภิบาล : หลักความรับผิดชอบ)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับทราบอ�านาจหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ. และ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้ง ก�าหนด

แนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ตามหลัก

เกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ 

ไว้อย่างชัดเจน

2 มุง่เน้นให้คณะกรรมการมกีารปฏบิตังิานตามหน้าที่

และความรบัผดิชอบครบถ้วนและมปีระสทิธภิาพ 

โดยตระหนกัถงึบทบาทหน้าที ่ในการก�าหนดให้มี

ทศิทาง นโยบาย แผนงาน กลยทุธ์ และเป้าหมาย

ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

(CG : Responsibility ความส�านึกในหน้าที่)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีส่วนร่วมในการก�าหนด

ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว รวมถงึการทบทวนแผนงานประจ�าปี

ของ อ.ส.พ. ให้เป็นแผนที่มีรายละเอียดและ 

องค์ประกอบที่ครบถ้วน สมบูรณ์
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ล�าดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย

3 มุ่งเน้นให้คณะกรรมการองค์การ มีการทบทวน

ความพอเพียงของระบบบริหารจัดการองค์กร 

ที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ

(CG : Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ

และคณะอนกุรรมการในด้านต่างๆ ของการบรหิาร

จัดการองค์กรที่ส�าคัญ ทั้ง 5 ระบบ อาทิเช่น  

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  

การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ 

อ.ส.พ. มีการบันทึกข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

การด�าเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ฝ่ายบริหารน�าไป

ทบทวนปรับปรุงแก้ไข

4 มุ่งเน้นให้คณะกรรมการมีการก�ากับควบคุม ดูแล 

ตดิตามผลการด�าเนนิงานองค์กรให้บรรลเุป้าหมาย

ระยะสั้น ระยะยาวที่ก�าหนดไว้

(CG : Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ก�าหนดให้มีการรายงาน

ความก้าวหน้าการก�ากับดูแล การควบคุม และ

ตดิตามการด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการด้าน

ต่างๆ ให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ อ.ส.พ. รบัทราบ

อย่างสม�่าเสมอ

5 มีการประเมินผลงานและทบทวนการก�าหนด 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสงูสดุของรฐัวสิาหกจิ รวมถงึ

การก�าหนด ตกลง หลักเกณฑ์ในการประเมิน 

ผู้บริหารระดับสูงไว้ล่วงหน้า

(CG : Transparency ความโปร่งใส)

(CG : Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับทราบแนวทางการ

ประเมินผลงาน การก�าหนดตัวชี้วัดผลงาน  

การติดตามประเมินผล และการก�าหนดค่า

ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจที่

เป็นรูปธรรม

6 มกีารประชมุคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ

อย่างสม�่าเสมอ โดยมีการจัดกลไกการประชุม 

ทีเ่หมาะสม เพือ่ให้มส่ีวนร่วมในการพจิารณาและ

ให้ข้อสังเกตในการประชุม

(CG : Responsibility ความส�านึกในหน้าที่)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้ร่วมกันพิจารณาปฏิทิน

การประชุมตามปีงบประมาณไว้ล่วงหน้า โดย

ก�าหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. 

เป็นประจ�าทกุเดอืน หรอือาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

ความเหมาะสม และการประชมุคณะอนกุรรมการ 

ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 

หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ 

อ.ส.พ. ได้ก�าหนดให้มกีารจดัส่งเอกสารการประชมุ

ในวาระที่มีความซับซ้อนให้แก่กรรมการล่วงหน้า

เพือ่ให้มเีวลาในการพจิารณาและศกึษารายละเอยีด

ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

7 ส่งเสริมกระบวนการมีการพัฒนาตนเองของ 

คณะกรรมการ โดยการประเมินตนเองและ 

การเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ

(CG : Ethic การส่งเสรมิพฒันาการการก�ากบัดแูล

และจรรยาบรรณที่ดี)

กรรมการ อ.ส.พ. มีส่วนร่วมในการเข้ารับฟัง

กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่ 

อ.ส.พ. จัดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ
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     หมวดท่ี 2 นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร     

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารการจัดการองค์กรโดยมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ในการท�างาน ให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์และแนวทางตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : 

SEPA) อย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต้หลกัธรรมาภบิาลและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีอย่างเตม็ขดีความสามารถ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์

และความเชื่อถือที่ดีต่อองค์กร โดยมีการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน

ล�าดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย

1 จัดให้มียุทธศาสตร์การด�าเนินงานที่เหมาะสม  

ทันสมัย และครอบคลุมในด้านต่างๆ ขององค์กร 

และสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้

อ.ส.พ. มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์องค์การ และ

แผนยุทธศาสตร์การด�าเนินงานในด้านต่างๆ ให้

ครอบคลุมการด�าเนินงานขององค์กรและมีการ

ทบทวนอย่างสม�่าเสมอ

2 การบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ เชื่อมโยงและ

บูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ดี ตลอดจนปลูกฝังการบริหาร 

ความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่น�าไป

สู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่ อ.ส.พ.

(CG : Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

อ.ส.พ. ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์การ

ด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงระยะสั้น 

และระยะยาว เพื่อให้มีองค์ประกอบการบริหาร 

ความเสี่ ยงที่ ครบถ ้วนและมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมหลักเกณฑ์การประเมินองค์กร รวมทั้ง

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ คณะท�างาน

บริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อให้มี 

การทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 

ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อยอย่าง

สม�่าเสมอ

3 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน อ.ส.พ. จัดให้มีคณะท�างานเร่งรัดติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณตามแผนการลงทุนให้สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาล

4 การจัดวางระบบ EVM อ.ส.พ. ส่งเสริมให้มีการจัดวางและพัฒนาระบบ 

EVM ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการ

ด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
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ล�าดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย

5 ส่งเสรมิให้มรีะบบการควบคมุภายในเป็นกระบวน

การท�างานองค์กร ทีม่แีนวทางการด�าเนนิงานตาม

มาตรฐานสากล

(CG : Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

อ.ส.พ. มีการสร้างบรรยากาศการควบคุม โดย 

การส่งเสรมิให้บคุลากรภายในองค์กรเกดิจติส�านกึ

ที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และ

ตระหนักถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญของ 

การควบคุมภายใน มีการประเมินความเสี่ยงและ

จัดให้มีกิจกรรมควบคุมทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับกิจกรรม จัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ

และจัดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

และสม�่าเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบ

ควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอและเหมาะสม

6 ระบบตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือส�าคัญของ

ฝ่ายบริหารในการช่วยติดตามงานเพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย และเป็นกลไกทีส่�าคญั

ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(CG : Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

1. จดัให้มกีารทบทวนและจดัท�ากฎบตัรของหน่วย

ตรวจสอบภายในทุกปี

2. มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการและ

ฝ่ายบริหาร เพื่อให้ช่วยให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ

การปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความ

เสี่ยงการควบคุมภายในและการก�ากับดูแลที่ดี

แก่กรรมการและฝ่ายบริหาร

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมหารอืเรือ่งการประเมนิ

ความเสี่ยงกับคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

เพื่อประโยชน์ในการจัดท�าแผนการตรวจสอบ

เชิงกลยุทธ์

4. คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร ให้ความเหน็ต่อ

รายงานผลการตรวจสอบที่น�าเสนอและมีการ

ติดตามปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่าง

เหมาะสม

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในด�าเนนิการประเมนิตนเอง 

และน�าเสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

ในการปรับปรุงหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตามกฎเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในคูม่อืการตรวจสอบ

ภายในของรัฐวิสาหกิจ
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ล�าดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย

7 การจัดการระบบสารสนเทศสามารถตอบสนอง

ความต้องการของรัฐวิสาหกิจและรองรับการ

ด�าเนินงานตาม พ.ร.ฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

(CG : Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

อ.ส.พ. มีการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศ แผนปฏิบัติการ และแผนดิจิทัล 3 ปี 

รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

การบรหิารจดัการของรฐัวสิาหกจิ ระบบสารสนเทศ

ที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน 

และตรวจสอบภายใน ระบบการบรหิารทรพัยากร

มนุษย์ ระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความ

ต้องการผูร้บับรกิาร ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ภายนอก

และภายใน รวมทั้งมีแผนพัฒนาสมรรถนะของ

บคุลากรด้าน ICT มกีารประเมนิความเพยีงพอและ

ความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ และมีแผนงาน 

การบริหารระบบตามหลักเกณฑ์ของ ISO 27001

8 มุ่งเน้นให้ อ.ส.พ. มีการด�าเนินงานด้วยความ

โปร่งใส โดยอยู่บนหลักการที่พนักงานทุกระดับ

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ อ.ส.พ. 

โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกีย่วข้อง

(หลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส)

อ.ส.พ. มีการก�าหนดกลไกการก�ากับดูแล 

การปฏบิตังิานอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของ 

อ.ส.พ. โดยมีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ 

แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ อ.ส.พ.

9 ให้ความส�าคญักบัการจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิ

งานและรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือใน

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานเพื่อให้ได้รายงาน

ทางการเงินและรายงานทางการบริหารที่ถูกต้อง 

ชดัเจน น่าเชือ่ถอื และเป็นปัจจบุนัให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

สามารถตรวจสอบได้และช่วยลดความเสี่ยงที่จะ

ท�าให้เกิดผลเสียต่อการด�าเนินงาน

(หลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. เป็นผู้รับผิดชอบในการ

เสรมิสร้างกลไกการจดัท�ารายงานทางการเงนิและ

รายงานทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

รายงานประจ�าปี 2561
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     หมวดท่ี 3 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มอบนโยบายให้องค์กรมีความมุ่งมั่นบริการ (Service) ด�าเนินงานโดยค�านึงถึง 

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ พนักงาน  

ตลอดจนชุมชนและสังคมส่วนรวม มุ่งเน้นการบริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ และบริการเป็นเลิศแก่ผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และการให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และ 

ข้อเสนอแนะ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างน่าพอใจ

ล�าดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย

1 มุ่งมั่นในการสร้างจิตส�านึกในการให้บริการและ 

ให้บริการด้วยความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก 

ความพึงพอใจของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย

(หลักธรรมาภิบาล : คุณธรรม)

อ.ส.พ. มีการจัดท�าแผนฝึกอบรม และพัฒนา

บุคลากรให้มีจิตส�านึกและการให้บริการ

2 ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็น

สารสนเทศทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิอย่าง

ครบถ้วนเพยีงพอ ตรงต่อความเป็นจรงิ เชือ่ถอืได้ 

สม�่าเสมอ ทันเวลา

(หลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส)

อ.ส.พ. มกีารจดัช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศ

ที่มีสาระส�าคัญ โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ไว้ภายใน อ.ส.พ. และมีการจัดท�า Website  

เพือ่รายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ

พร้อมทั้งมี Web Board เพื่อให้ประชาชนหรือ 

ผู้สนใจได้แสดงความคิดเห็น

3 ส่งเสริมให้มีการรับฟังค�าถามและความเห็นของ 

ผูเ้กีย่วข้องทกุประเภทด้วยความเข้าใจและยอมรบั

ต่อการตอบค�าถาม

(หลักธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วม)

อ.ส.พ. มกีารจดัท�าช่องทางในการรบัฟังความเหน็

ของผู้เกี่ยวข้องทุกประเภท
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     หมวดท่ี 4 บุคลากรและการเรียนรู้     

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง มีการ

พัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐาน และมีทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้อง โดยก�าหนดนโยบาย

และกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดรับกับทิศทางการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและ

กลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ โดยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญขององค์กร 

ด้วยการส่งเสริม จัดให้มีระบบคุณธรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการบริหาร

ทรพัยากรบคุคล และมุง่มัน่ในการสร้างจติส�านกึของบคุลากร ในการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์ มุง่มัน่ ทุม่เท 

และรบัผดิชอบในการรายงานผลการปฏบิตังิานทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยมุง่เน้นผลประโยชน์สงูสดุขององค์กร

ล�าดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย

1 ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในด้านการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลโดยพิจารณาในเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณโดยเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ

(หลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ)

อ.ส.พ. มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

บคุลากรทีเ่ป็นปัจจยัแห่งความก้าวหน้าขององค์กร 

โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาให้มีความรู ้ 

ความสามารถสงูขึน้และเหมาะสมกบัต�าแหน่งงาน

2 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร รวมถึง

การมีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กร

(หลักธรรมาภิบาล : ความมีส่วนร่วม)

อ.ส.พ. ด�าเนินการจัดสร้างบรรยากาศในการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจและแลกเปลี่ยนความรู้

ด้านการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

3 ก�ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นไปตาม

จรรยาบรรณขององค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

องค์กร และไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ

ก่อให้เกิดความขัดกันของผลประโยชน์

(หลักธรรมาภิบาล : นิติธรรม, คุณธรรม)

อ.ส.พ. มีการจัดท�าจรรยาบรรณของ อ.ส.พ. เป็น

ลายลักษณ์อักษรและแจ้งเวียนให้บุคลากรใน

องค์การได้รบัทราบ และถอืปฏบิตั ิรวมทัง้เผยแพร่

ผ่านระบบเครอืข่าย และจดัพมิพ์เพือ่เผยแพร่ต่อไป 

อกีทัง้มกีารปรบัปรงุแก้ไขกฎระเบยีบข้อบงัคบั และ

เผยแพร่ให้บคุลากรในองค์การทราบอย่างทัว่ถงึ

4 มุง่เน้นและพฒันาระบบการประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานที่เป็นธรรมและสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ 

ผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริง

(หลักธรรมาภิบาล : โปร่งใส, ความคุ้มค่า)

อ.ส.พ. จดัให้มรีะบบการให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม

และเป็นธรรม โดยองิจากการประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

5 ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณ์ และความรูใ้นการปฏบิตังิานทกุระดบั 

เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) โดยใช้หลักการของ Peter Senge 

5 ประการ ประกอบด้วย

อ.ส.พ. จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ

โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ภายในและ

ภายนอก โดยมกีารสือ่สารประชาสมัพนัธ์ผ่านทาง

ช่องทางต่างๆ
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ล�าดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย

5.1 System Thinking กระบวนการคิดอย่างเป็น

ระบบ

5.2 Personal Mastery การสร้างวินัยของบุคคล

ในหน่วยงาน

5.3 Mental Models การปรับเปลี่ยน แนวความ

คิดของบุคคล

5.4 Share Vision การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

5.5 Team Learning การเรยีนรูข้องกลุม่/ฝ่าย/ทมี

(หลักธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วม)

6 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(หลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ)

อ.ส.พ. ให้ความส�าคัญเรื่องการพัฒนาหรือ

ปรบัปรงุแนวทางการท�างานทีเ่หมาะสมกบัสภาพ

แวดล้อมหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการ

จัดกิจกรรมหรือการบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

กายและใจที่แข็งแรงให้แก่ผู ้ปฏิบัติงาน การจัด

กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

ผู้ปฏิบัติงาน และการพัฒนาหรือปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมให้เหมาะสมในการท�างานและมีความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร

 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ก�าหนดข้อบงัคบัและมาตรการป้องกนั ควบคมุ และตรวจสอบการกระท�าทีเ่ป็นการ

ขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบคุคลและผลประโยชน์ของ อ.ส.พ. เพือ่ให้กรรมการและผูป้ฏบิตังิานยดึถอืปฏบิตัิ

อย่างเคร่งครดั เป็นการป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบส�าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่จากการปฏบิตัิ 

หรอืละเว้นการปฏบิตัอิย่างใดในหน้าทีห่รอืต�าแหน่งของกรรมการและผูป้ฏบิตังิานของ อ.ส.พ. โดยในการประชมุ

ของกรรมการ อ.ส.พ. หากกรรมการทา่นใดมีส่วนได้สว่นเสีย หรอืมคีวามขัดแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล

กับผลประโยชน์ของ อ.ส.พ. ในเรื่องที่ได้มีการเสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในครั้งใด ก็ให้แจ้งต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาให้งดออกเสียงเพื่อลงมติ หรืออาจเชิญให้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่

พจิารณาเรือ่งทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ ในส่วนของผูป้ฏบิตังิานได้มอบหมายให้

ส�านกัตรวจสอบภายในท�าหน้าทีสุ่ม่ตรวจสอบการประพฤตปิฏบิตัตินของผูป้ฏบิตังิานและคูส่มรสเกีย่วกบัการรบั

ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาการด�าเนนิการเกีย่วกบัการเสนอราคา และการเป็นคูส่ญัญาหรอืมี

ส่วนได้ส่วนเสยีในสญัญาทีไ่ด้ท�ากบั อ.ส.พ. หากตรวจพบการกระท�าผดิทีเ่ป็นการฝ่าฝืนให้รายงานต่อผูอ้�านวยการ

โดยทันที นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีที่ 

ผูป้ฏบิตังิานได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูต้รวจสอบในกรณต่ีางๆ เป็นคณะกรรมการหรอืคณะท�างาน เช่น คณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการสอบสวนทางแพ่ง/ทางวินัย กรรมการสอบคัดเลือก เป็นต้น
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คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่ง
รองผู้อ�านวยการสวนพฤกษศาสตร์

คณะอนุกรรมการวิชาการ
และภูมิสถาปัตย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ข้อบังคับและระเบียบ

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
และการประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน
และติดตามผลการด�าเนินงาน

คณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

พลโท	ณัฏฐพัชร	สกุลรังสฤษฏ์

ประธานอนุกรรมการ

นายสุริยะ	ประสาทบัณฑิตย์

ประธานอนุกรรมการ

นายสุริยะ	ประสาทบัณฑิตย์

ประธานกรรมการ

นายสุริยะ	ประสาทบัณฑิตย์

ประธานกรรมการ

นายธนิต	ธงทอง

ประธานอนุกรรมการ

นายธนิต	ธงทอง

ประธานกรรมการ

นายดุสิต	เขมะศักดิ์ชัย

ประธานกรรมการ

นางปัจฉิมา	ธนสันติ

ประธานกรรมการ

นางสาวเยาวนุช	วิยาภรณ์

ประธานอนุกรรมการ

นางสาวสิริวรรณ	สุวรรณศร

ประธานอนุกรรมการ

นายสิรินทร์	แก้วละเอียด

ประธานอนุกรรมการ

นายสุริยะ	ประสาทบัณฑิตย์

ประธานกรรมการ

 โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ.

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุง่มัน่ทีจ่ะบรหิารงานอย่างเตม็ความสามารถ โดยมุง่เน้นบทบาทของคณะกรรมการ

ในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐและประชาชนในการก�าหนดนโยบายด้านการบริหารงาน รวมทั้ง ก�าหนดทิศทาง

การเจริญเติบโตและตัดสินใจในเรื่องส�าคัญขององค์กร และก�ากับดูแลฝ่ายบริหารในการจัดการองค์กรให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เป็นไปตามหลักการและปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และหลักส�าคัญของการก�ากับดูแลองค์กรที่ดีตามมาตรฐานสากล
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 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการ เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก�าหนด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ อ.ส.พ. กรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 6,000 บาทต่อคนต่อเดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ ให้ได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

3. ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ อ.ส.พ. กรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 6,000 บาทต่อคนต่อเดือน

4. กรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้เป็นประธานอนกุรรมการหรอืประธานคณะกรรมการอืน่ให้ได้รบัเบีย้ประชมุ

สูงกว่า กรรมการร้อยละ 25 และให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง

ต่อเดือน

ชื่อ-สกุล

ค่าตอบแทนของกรรมการ/อนุกรรมการ (ต.ค. 60 – เม.ย 61)

ค่าตอบแทน 
รายเดือน

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ

อ.ส.พ

เบี้ยประชุม
อนุกรรมการ

อ.ส.พ.

โบนัส
ประจ�าปี

2560

รวม
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

1. นางปัจฉิมา ธนสันติ 94,000 52,500 12,500 159,000

2. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ 47,000 42,000 81,000 10,000 180,000

3. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย 47,000 42,000 7,500 10,000 106,500

4. นางจิราพร คูสุวรรณ 9,750 9,750

5. พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ 47,000 36,000 76,500 10,000 169,500

6. นายสิรินทร์ แก้วละเอียด 47,000 42,000 112,500 10,000 211,500

7. นายธนิต ธงทอง 47,000 42,000 73,500 10,000 172,500

8. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 47,000 42,000 58,500 10,000 157,500

9. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 47,000 42,000 36,000 10,000 135,000

10. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 47,000 30,000 48,000 10,000 135,000

11. นายไพโรจน์ สัตย์สัณห์สกุล 2,473.12 2,473.12

12. นายณรงค์ เส็งเอี่ยม 30,000 30,000

หมายเหตุ: 1. นางจิราพร คูสุวรรณ เกษียณอายุเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

 2. นายไพโรจน์ สัตย์สัณห์สกุล สิ้นสุดการเป็นผู้อ�านวยการ อ.ส.พ. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559

 3. นายณรงค์ เส็งเอี่ยม ได้รับด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ อ.ส.พ. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

โบนัสคณะกรรมการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริมและไม่หวังผลก�าไร เดิมไม่มีการจ่ายโบนัส

กรรมการ แต่ในปี 2548 องค์การฯ ได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จึงท�าให้กรรมการได้

รับโบนัสตามระบบแรงจูงใจในระบบประเมินผล ตามระดับผลงาน กล่าวคือถ้าระดับผลงานที่ 3-5 กรรมการจะ

ได้รับโบนัส 5,000-25,000 บาท และถ้าผลงานที่ระดับ 1-2.9 ไม่ได้รับโบนัส 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
อ.ส.พ. ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้แก่ ผู้อ�านวยการ อ.ส.พ. โดยแยกค่าตอบแทนออก

เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนแรงงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าเช่ารถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง ค่ารับรองประจ�าต�าแหน่ง และค่าโทรศัพท์

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2561

1. ค่าตอบแทนแรงงาน ได้แก่ เงินเดือน (ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 60-เม.ย. 61) 690,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารับรองประจ�าต�าแหน่ง และค่าโทรศัพท์  

(ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 60-เม.ย. 61)
15,877.64

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีอ�านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อ.ส.พ. และ

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. วางข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 6 และมาตรา 7

2. วางข้อบังคับการประชุมและการด�าเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

3. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้น การลดขั้นเงินเดือนและการออกจากต�าแหน่ง 

อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�าเหน็จและเงินรางวัล วินัย การลงโทษและการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงาน 

และลูกจ้าง

4. วางข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนงานของ อ.ส.พ.

5. วางข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงินของ อ.ส.พ.

6. ก�าหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ ค่านายหน้าและค่าด�าเนินธุรกิจต่างๆ ของ อ.ส.พ.

7. วางข้อบงัคบัว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะและเบีย้เลีย้งเดนิทาง ค่าเช่าทีพ่กั ค่าล่วงเวลา และการจ่ายเงนิอืน่

8. วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้อ�านวยการ พนักงานและลูกจ้าง

9. วางข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้และการรักษาทรัพย์สินของ อ.ส.พ.

10. วางระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง

11. วางข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานใน 

อ.ส.พ. และครอบครัว ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

12. วางข้อบังคับหรือระเบียบอันจ�าเป็นเพื่อให้กิจการของ อ.ส.พ. ด�าเนินไปโดยเรียบร้อย

องค์ประกอบและวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ

อื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน และให้ผู้อ�านวยการเป็น

กรรมการและเลขานุการ โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งก�าหนดให้ผู้ด�ารง

ต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระท�ากับ อ.ส.พ. หรือในธุรกิจ 

ที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ อ.ส.พ. ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน

ที่จ�ากัดความรับผิดในกิจการเช่นว่านั้น หรือเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ด�าเนินกิจการ  

โดยการมอบหมายของ อ.ส.พ. และก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
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ในกรณีที่มีการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างเวลา 

ที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งแทนหรือให้เป็นกรรมการ

เพิ่มขึ้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว

 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 

หากมีเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน อาจขออนุญาตประธานกรรมการเพื่อเรียกประชุม 

คณะกรรมการเป็นกรณพีเิศษเพิม่เตมิได้ตามความเหมาะสม โดยเลขานกุารคณะกรรมการ อ.ส.พ. จะส่งหนงัสอืเชญิ 

ประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อ

ให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ที่ อ.ส.พ. น�าเสนอก่อนการประชุม ทั้งนี้ 

ในการประชุมทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการบันทึกรายงาน 

การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับรองแล้ว เพื่อให้

กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ รวมทั้งได้จัดส่งส�าเนารายงานการประชุมให้ส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) นอกจากนี ้คณะกรรมการ อ.ส.พ. ยงัให้เผยแพร่ระเบยีบวาระการประชมุและมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมการไว้บนเวบ็ไซต์ของ อ.ส.พ. (www.qsbg.org) เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานทีส่นใจได้รบัทราบรายละเอยีด เพือ่

ความโปร่งใส และเป็นกลไกในเรื่อง Check and Balance อีกทางหนึ่งด้วย

ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการ อ.ส.พ. มกีารประชมุทัง้สิน้ จ�านวน 11 ครัง้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจ�าปี 2560

ผลการจัดประชุม
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ต.ค. พ.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ. มี.ค. เม.ย. เม.ย.

นางปัจฉิมา ธนสันติ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/11

นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9/11

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11

พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9/11

นายสิรินทร์ แก้วละเอียด 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/11

นายธนิต ธงทอง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11

นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/11

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7/11

นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม 1 1 - 1 1 1 1 1 7/7

หมายเหตุ: 1 หมายถึง มาประชุม

 0 หมายถึง ไม่มาประชุม

 - หมายถึง เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการประชุมครั้งนั้น
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การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

มอี�านาจหน้าทีเ่ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ

ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปีบัญชี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน  

5 ครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล รวมจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561

1. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย 5/5

2. พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ 1/5

3. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 5/5

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
อ�านาจหน้าที่

• พจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

• หาทางปรองดองและระงับข้อโต้แย้งในองค์การสวนพฤกษศาสตร์

• พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานลูกจ้างและองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์

• ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้อง

ทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

• ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

สรปุการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการกจิการสมัพนัธ์ ประจ�าปีบญัช ี2561 มกีารประชมุทัง้สิน้ จ�านวน 

7 ครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล รวมจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561

1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ 7/7

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อ�านาจหน้าที่

• เสนอนโยบายการบริหารความเสีย่งและระดับความเสีย่งทีย่อมรับได้ให้แก่คณะกรรมการองคก์ารเพื่อ

อนุมัติ และสอบทานนโยบายทุกสิ้นปีท�าการ

• น�าเสนอความเสีย่งในภาพรวมขององค์การ รวมถงึความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในเพือ่การ

จัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้

• ก�ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ

• รับทราบผลการด�าเนินงานและให้ค�าแนะน�ากับหน่วยงานหรือคณะท�างานเกี่ยวกับความเสี่ยงเพื่อ

พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การ
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• ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ

องค์การ

• เรียกให้เจ้าหน้าที่ขององค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารหรือข้อคิดเห็น

ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

• แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

• ปฏิบัติหน้าที่หรือด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ ประจ�าปีบัญชี 2561 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 4 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล รวมจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561

1. นายธนิต ธงทอง 4/4

2. นายสิรินทร์ แก้วละเอียด 1/4

3. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 3/4

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
อ�านาจหน้าที่

• ก�ากับดูแลและเสนอแนวทางการด�าเนินงานขององค์การฯ ให้เป็นไปในแนวทางการบริหารกิจการที่ดี 

และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย กลยุทธ์ และ

กระบวนการปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ โดยเหมาะสม และมีมาตรฐาน

• พิจารณา กลั่นกรอง และก�าหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานด้านต่างๆ ขององค์การฯ ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาทบทวนแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

• ติดตามและเร่งรัดการด�าเนินงานที่ส�าคัญขององค์การฯ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด�าเนิน

งานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด รวมถึงเร่งรัดให้มีการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน ผลการ

ประเมิน เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอย่างสม�่าเสมอ

• เรียกให้เจ้าหน้าที่องค์การฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเท็จจริง เอกสารหรือข้อคิดเห็นต่างๆ 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

• แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

• ปฏิบัติหน้าที่หรือด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ ประจ�าปีบัญชี 2561 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 3 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล รวมจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561

1. พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ 3/3

2. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 3/3

3. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย 0/3
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คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการด�าเนินงาน
อ�านาจหน้าที่

• จัดให้มีทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการทบทวนแผนงานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

• พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของแผนงานต่างๆ ขององค์การ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มี 

รายละเอียด องค์ประกอบที่ครบและเพียงพอ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

• ตดิตาม ดแูล ประเมนิผลและเร่งรดัการด�าเนนิการตามแผนงานโครงการและการด�าเนนิงานทีส่�าคญัให้

เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ และน�าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอย่าง

สม�่าเสมอ

• เรียกให้เจ้าหน้าที่องค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริง เอกสารหรือข้อคิดเห็นต่างๆ 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการมอบหมาย

• แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

• ปฏิบัติหน้าที่หรือด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ ประจ�าปีบัญชี 2561 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 7 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล รวมจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561

1. นายสิรินทร์ แก้วละเอียด 7/7

2. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย 3/7

3. นายธนิต ธงทอง 6/7

คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์
อ�านาจหน้าที่

• ให้ค�าแนะน�าและก�ากับดูแลการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านวิชาการ (Science Strategy) ภูมิสถาปัตย์  

(Landscape) และผังแม่บท (Site Plans) ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และ 

สวนพฤกษศาสตร์สาขาทุกแห่ง ให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

• วางแนวทางพัฒนาพืชพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพฤกษศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

และสังคมบนพื้นฐานของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

• ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับ

นานาชาติ

• ส่งเสรมิสนบัสนนุความร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างองค์การสวนพฤกษศาสตร์และสถาบนัทางวชิาการ

ภายในประเทศและต่างประเทศ

• เชิญให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ค�าปรึกษา หรือข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาคณะอนุกรรมการ

• แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

• ปฏิบัติหน้าที่หรือด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ ประจ�าปีบัญชี 2561 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 5 ครั้ง ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2561
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ชื่อ-สกุล รวมจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561

1. นายธนิต ธงทอง 5/5

2. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 4/5

3. นายสิรินทร์ แก้วละเอียด 5/5

4. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 5/5

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ์
อ�านาจหน้าที่

• ก�าหนดแนวทางในการจัดท�าแผนพัฒนาธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

• พิจารณา ศึกษา เสนอแนวทางการด�าเนินการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจการ

ตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสม คล่องตัว และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อการก�าหนดเป็น

ระเบียบปฏิบัติขององค์การเสนอต่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

• ปรบัปรงุสือ่และโสตทศันปูกรณ์ขององค์การให้ทนัสมยัสามารถรองรบันกัท่องเทีย่วในระดบัมาตรฐานได้

• พิจารณาหาแนวทางใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้

• เชิญให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ค�าปรึกษา หรือข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาคณะอนุกรรมการ

• แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ ประจ�าปีบัญชี 2561 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 7 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล รวมจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561

1. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 7/7

2. พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ 5/7

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
อ�านาจหน้าที่

• พิจารณา กลั่นกรอง ก�าหนด ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ 

หลกัเกณฑ์ต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการพจิารณาให้ความเหน็ชอบ

• เชิญให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ค�าปรึกษา หรือข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาคณะอนุกรรมการ

• แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

• ปฏิบัติหน้าที่หรือด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ ประจ�าปีบัญชี 2561 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 4 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล รวมจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561

1. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 4/4
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คณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
อ�านาจหน้าที่

• พจิารณาและด�าเนนิการก�าหนดผลตอบแทน รวมทัง้เจรจาต่อรองผลตอบแทนกบับคุคลทีจ่ะได้รบัการ

เสนอชือ่เป็นผูอ้�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนฯ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และวันที่ 22 มิถุนายน 2543

• เสนอผลการพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อพิจารณา

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ ประจ�าปีบัญชี 2561 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 3 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล รวมจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561

1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ 3/3

2. นายสิรินทร์ แก้วละเอียด 3/3

3. พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสกฤษฏ์ 3/3

4. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 3/3

5. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 3/3

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง
อ�านาจหน้าที่

• ก�าหนดหลกัเกณฑ์ ตวัชีว้ดั น�า้หนกัและเป้าหมายในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงูสดุทีช่ดัเจน

และเป็นรูปธรรม น�าเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อตกลงกับผู้บริหารสูงสุด

• น�าเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจอื่นของผู้บริหารระดับสูงและ

ระดับสูงสุดที่เป็นธรรม เหมาะสม สอดคล้องกับสถานภาพขององค์การ

• ประมวลผลในการติดตามประเมินผลผู้บริหารระดับสูงและระดับสูงสุด

• พิจารณาการขึ้นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการ

พิจารณา

• ปฏิบัติหน้าที่หรือด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ ประจ�าปีบัญชี 2561 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 3 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล รวมจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561

1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ 3/3

2. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 3/3

3. นายธนิต ธงทอง 3/3

รายงานประจ�าปี 2561
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รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจ�าปีงบประมาณ 2561

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้ตามค�าสัง่ของคณะกรรมการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ค�าสั่งที่ 2/2559 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย

1. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน กรรมการตรวจสอบ

โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบในการท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ รับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และ

การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานขององค์การฯ รวมทัง้พจิารณา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่ 

อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์การฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555

ในรอบปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กันยายน 2561 ได้มีการ

ประชุม 5 ครั้ง ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561, 

ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 4/2561 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง รวมทั้ง 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชี รวมทั้งติดตามสอบถามฝ่ายบริหาร ตลอดจนสอบทานจริยธรรม

และจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.พ. ทั้งนี้ 

ได้ด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 และแผนตรวจสอบประจ�าปี 2561 

และพิจารณาอนุมัติทบทวน/ปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2561

2. พจิารณาในการทบทวน/ปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฯ และกฎบตัรส�านกัตรวจสอบ

ภายใน
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3. ประชุมร่วมกับส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อซักซ้อมในการจัดท�าแผนก่อน 

ทีจ่ะออกแผนการตรวจสอบ และหารอืในเรือ่งแนวทางการปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั ของ อ.ส.พ.

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบแบบประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบและ 

แบบประเมินตนเองส�านักตรวจสอบภายใน รวมทั้งแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วย 

ตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาอนุมัติการสับเปลี่ยนบุคลากรภายในส�านักตรวจสอบภายใน

6. รับทราบผลการด�าเนินงานด้านการเงินและบัญชี การด�าเนินงานภายในส�านักตรวจสอบภายใน

ประจ�าปี 2561 (ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)

(นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์

รายงานประจ�าปี 2561
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ส�าหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ	คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ความเห็น

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน 

ของทุน และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดนิและมาตรฐาน

การสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบ

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มคีวามเป็นอสิระจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามมาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดนิและข้อก�าหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 

การตรวจเงนิแผ่นดนิและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี ้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบ

บัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี  

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงาน

ประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
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ความรบัผดิชอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและ

พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่มกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

เมือ่ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้อ่านรายงานประจ�าปี หากส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิสรปุได้ว่า

มกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต้องสือ่สารเรือ่งดงักล่าว

กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วร ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็น เพือ่ให้สามารถ

จดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอื

ข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์

การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิองค์การสวนพฤกษศาสตร์หรอืหยดุ

ด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า 

งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติ

หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย 

ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดนิและมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนั

เป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี

สาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนั

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน 

การสอบบัญชี ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน  

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ 

ความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็

ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผล 

มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด  

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ

การแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ

ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุ

ภายในขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์

ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในการด�าเนนิงาน

ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ส�านักงาน 

การตรวจเงนิแผ่นดนิต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ โดยให้ข้อสงัเกต

ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปน็เหตุให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า 

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้สือ่สารกบัผูบ้รหิารในเรือ่งต่างๆ ทีส่�าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัย

ส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวดารากร ดวงฤทธิ์)

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

(นางสาวณัฐนันท์ การะยะ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ

ส�านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Audit Office

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 30 กันยายน 2560

หน่วย	:	บาท	
	 หมายเหตุ 30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 214,929,608.94 167,353,055.87
เงินลงทุนชั่วคราว 4 98,402,408.27 97,303,412.11
สินค้าคงเหลือ 5 3,621,468.10 4,188,889.63
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6 21,277,146.36 21,715,434.24
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 338,230,631.67 290,560,791.85

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 7 351,118,799.80 354,491,490.96
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) 8 31,218,049.04 32,781,092.81
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 9 5,332,416.60 5,171,090.35
สินทรัพย์อื่น 10 15,000.00 45,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 387,684,265.44 392,488,674.12

รวมสินทรัพย์ 725,914,897.11 683,049,465.97
หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 11 92,524.95 193,967.10
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12 42,421,462.45 40,429,212.38
รวมหนี้สินหมุนเวียน 42,513,987.40 40,623,179.48

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลรอรับรู้ 13 379,701,959.71 382,677,362.68
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 14 31,232,421.94 28,547,727.59
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 15 3,704,714.61 4,423,730.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 414,639,096.26 415,648,820.27

รวมหนี้สิน 457,153,083.66 456,271,999.75
ส่วนของทุน

ทุน 16 70,000,000.00 70,000,000.00
ก�าไรสะสม
จัดสรรแล้ว 17 126,472,061.35 85,373,737.13
ยังไม่ได้จัดสรร 18 72,289,752.10 71,403,729.09

รวมส่วนของทุน 268,761,813.45 226,777,466.22
รวมหนี้สินและส่วนของทุน 725,914,897.11 683,049,465.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม)
ผู้อ�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

(นางสาวปัถวี แสงฉาย)
ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 30 กันยายน 2560

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ 30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

รายได้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 228,709,127.05 231,787,883.01

รายได้จากการเข้าชมสวน 19,736,494.87 19,719,775.55

รายได้จากการให้สิทธิประกอบกิจการ 2,336,448.60 2,331,652.94

รายได้จากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 809,555.36 686,537.45

รายได้จากการขายสินค้า 6,236,667.13 4,522,474.62

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,274,546.78 2,397,549.07

รายได้จากการจัดท�าป้ายพรรณไม้ 353,855.17 165,322.44

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าประปา 291,574.00 232,449.01

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้ารับฝากขาย 1,936,324.25 2,367,858.32

รายได้จากการจ�าหน่ายพรรณไม้ 1,480,329.00 1,449,211.00

รายได้จากการจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 2,046,686.86 2,131,757.04

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการท่องเที่ยว 252,551.80 197,897.16

รายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 239,186.89 325,794.38

รายได้อื่น 5,400,067.67 843,745.24

รวมรายได้ 273,103,415.43 269,159,907.23

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง 19 67,483,432.89 64,110,050.33

ค่าสาธารณูปโภค 20 6,883,789.69 7,261,180.53

ค่าตอบแทน 21 52,626,858.30 51,476,523.08

ค่าใช้สอย 22 36,130,716.22 43,945,945.68

ค่าวัสดุ 23 26,728,935.88 26,445,033.11

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 24 41,265,952.23 38,571,553.73

รวมรายจ่าย 231,119,685.21 231,810,286.46

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด 41,983,730.22 37,349,620.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 30 กันยายน 2560

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

ทุนประเดิมจากรัฐบาล

ยอดต้นงวด 70,000,000.00 70,000,000.00

ยอดปลายงวด 70,000,000.00 70,000,000.00

ก�าไรสะสม	ยังไม่จัดสรร

ยอดต้นงวด 71,403,729.09 71,517,591.63

เพิ่มระหว่างงวด 41,983,730.22 37,349,620.77

รายการปรับปรุงบัญชี 886,023.01 (113,862.54)

หัก ก�าไรที่จัดสรรปี (41,983,730.22) (37,349,620.77)

ยอดปลายงวด 72,289,752.10 71,403,729.09

ก�าไรสะสม	ที่จัดสรรแล้ว

ส�ารองธรรมดา 6,644,495.62 2,446,122.59

ส�ารองเพื่อขยายกิจการ 49,466,912.65 20,628,301.50

ส�ารองเพื่อการหมุนเวียนธุรกิจจัดหารายได้ 7,338,367.77 7,338,367.77

ส�ารองลูกหนี้สูญ 978,449.04 978,449.04

ส�ารองชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 4,892,245.18 4,892,245.18

ค่าบ�ารุงทรัพย์สิน 4,664,209.72 4,774,209.72

เงินโบนัส 4,892,245.18 4,892,245.18

กองทุนเงินรายได้ 3,913,796.15 3,913,796.15

ส�ารองเพื่อการลงทุน 35,284,594.00 35,510,000.00

เงินส่งคืนคลัง 8,396,746.04 -

รวมก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว 126,472,061.35 85,373,737.13

ส่วนของทุน 268,761,813.45 226,777,466.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 30 กันยายน 2560

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 41,983,730.22 37,349,620.77

รายการปรับกระทบก�าไรขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดบัญชี 41,265,952.23 38,571,553.73

ก�าไรจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ (147,864.83) (186,915.89)

ดอกเบี้ยรับ (ค้างรับเงินลงทุนชั่วคราว) (1,098,996.16) -

ปรับปรุงก�าไรสะสมงวดก่อนเพิ่มขึ้น(ลดลง) 617.00 (1,012,198.00)

ก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 82,003,438.46 74,722,060.61

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)

สินค้าคงเหลือ 567,421.53 (1,028,612.82)

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 5,535,551.84 (3,284,989.76)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (427.61) (5,026.64)

ดอกเบี้ยค้างรับ (399,943.52) (679,871.48)

เงินค้างรับ (3,596,935.27) (3,219,296.81)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,099,957.56) (114,620.55)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า (101,442.15) 64,316.55

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (1,443,998.28) 1,583,665.01

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,436,248.35 (2,442,759.78)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 84,899,955.79 65,594,864.33

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราว - (70,338,441.44)

เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (34,302,541.54) (39,952,599.86)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 147,916.83 186,915.89

เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,189,054.00) (1,962,887.50)

สินทรัพย์อื่น 30,000.00 70,000.00

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (36,313,678.71) (111,997,012.91)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หนี้สินอื่น (1,009,724.01) 9,450,480.07

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,009,724.01) 9,450,480.07

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 47,576,553.07 (36,951,668.51)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด 167,353,055.87 204,304,724.38

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นงวด 214,929,608.94 167,353,055.87
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560

1.	 ข้อมูลทั่วไป

การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2535 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 โดยได้รับ 

ทุนประเดิมจากรัฐบาลครั้งแรก จ�านวน 0.45 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2536 และถือเป็นวันเริ่มต้น 

งวดบญัช ีหลงัจากนัน้ได้รบัทนุประเดมิจากรฐับาลเพิม่เตมิจนครบ 70 ล้านบาท ในปี 2537 โดยมสี�านกังานใหญ่

ตั้งอยู่ที่อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และมีการจัดตั้งส�านักงานสาขา ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ประจ�าภูมิภาค

ต่างๆ ของประเทศไทย จ�านวน 5 แห่ง

1.1 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด�าริ อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  

จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตามพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

1.2 สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จาก

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2544 ซึ่งจะใช้ในการจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ภาคใต้ (จังหวัดพังงา) 

แต่การด�าเนินเรื่องการขอใช้พื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเปลี่ยนสถานที่จากจังหวัดพังงาไปเป็นจังหวัดขอนแก่น  

ซึ่งมีความพร้อมมากกว่า

1.3 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 โดย 

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�างานของหน่วยราชการ ในเขตกรุงเทพมหานครและ 

เมืองหลักส�านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

1.4 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได้ด�าเนินโครงการจัดตั้งในปี  

พ.ศ. 2551 และได้รับงบประมาณโครงการจัดตั้งในปีงบประมาณ 2552 พื้นที่ด�าเนินการทั้งหมด 386 ไร่  

ด�าเนินการเช่าที่จากราชพัสดุ

1.5 สวนพฤกษศาสตร์เกาะระพังงา อ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้ด�าเนินโครงการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2551 

และได้รบังบประมาณโครงการจดัตัง้ในปีงบประมาณ 2552 และเมือ่วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2559 องค์การฯ ได้ยกเลกิ

การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา ตามหนังสือ ที่ ทส 1201/109

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ส�าคัญ	ดังนี้

1. รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพื่อจัดปลูกให้เป็นหมวดหมู่

2. ท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ข้อมูล เอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้

ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์กรอื่นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

3. ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทย

4. ศึกษาค้นคว้าฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืชรวมทั้งส่งเสริม

และให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

5. เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่ส�าหรับการสันทนาการพักผ่อน 

หย่อนใจและให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์

6. ปลกูฝังและกล่อมเกลาจติใจ รวมทัง้ให้ความรูแ้ก่เยาวชน ให้ตระหนกัถงึคณุค่าของทรพัยากรธรรมชาติ
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7. น�าเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อจ�าหน่ายซึ่งของที่เกี่ยวกับกิจการพฤกษศาสตร์

8. ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่อง หรือใกล้เคียงกับกิจการ

พฤกษศาสตร์

โดยที่สวนพฤกษศาสตร์ที่อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้สร้างขึ้นให้เป็น 

สวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากลที่สมบูรณ์แบบ และเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินการศึกษาด้านพืชในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และของโลกในอนาคต และเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จึงได้รับพระราชทานนามว่า “สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” (QUEEN SIRIKIT BOTANIC GARDEN)

ในงวดบญัชปีี 2542 องค์การฯ มนีโยบายหารายได้โดยให้บคุคลทัว่ไปเข้าชมสวนฯ และเกบ็ค่าเช่าชมสวน

เป็นรายบคุคลรวมทัง้ให้บรกิารด้านการจดัห้องสมัมนา นอกจากนีไ้ด้จดัท�าหนงัสอืพรรณไม้ต่างๆ และจดัจ�าหน่าย

2.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและถือปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้าง

2.1 การรับรู้รายได้

2.1.1 รายได้จากการด�าเนินงานรับรู้เมื่อเกิดขึ้นจริง

2.1.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ

สินทรัพย์

2.1.3 เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล

 เงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานประจ�าปี หมวดเงิน

อุดหนุน โดยบันทึกเป็นหนี้สินรอตัดบัญชีและรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย

 กรณีที่ได้รับเพื่อเป็นรายจ่ายลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยบันทึกเป็น 

หนี้สินรอตัดบัญชีและรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย (ตัดค่าเสื่อมราคาทุกสิ้นไตรมาส

และสิ้นปีงบประมาณ)

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอื เชค็ระหว่างทาง เงนิฝากธนาคารประเภท

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ�าซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน

2.3 เงินลงทุนชั่วคราว

 เงนิลงทนุชัว่คราว หมายถงึ เงนิฝากธนาคารประเภทเงนิฝากประจ�า ซึง่มอีายเุกนิสามเดอืนแต่ไม่เกนิ

สิบสองเดือน

2.4 สินค้าคงเหลือ

 แสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

2.5 วัสดุคงเหลือ

 วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค�านวณตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน จะบันทึกบัญชีวัสดุเป็น

ค่าใช้จ่ายในวันที่ซื้อหรือวันที่ตรวจรับ ก่อนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ตามจ�านวนคงเหลือ ณ วันสิ้นไตรมาส

2.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจรับไว้ใช้งานแล้วหักด้วย 

ค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์ที่มีราคาหน่วยละไม่เกิน 30,000 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนในงวดบัญชี 

ที่ซื้อ ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์รับรู้ ณ วันสิ้นไตรมาส ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
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 องค์การฯ ได้มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการอายกุารใช้งานตามมตคิณะกรรมการองค์การฯ เมือ่วนั

ที่ 21 เมษายน 2555 โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 องค์การฯ ได้ตรวจสอบการตีราคาและทบทวนอายุการ

ใช้งานของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ โดยประมาณของ

สินทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้

 อาคารถาวร 20-30-40 ปี

 อาคารโรงเรือนจัดแสดง 20-30-40 ปี

 อาคารชั่วคราว/โรงเรือน 20 ปี

 สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 20-25-30-40 ปี

 สิ่งก่อสร้างโครงสร้างเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 20 ปี

 สิ่งก่อสร้างจากวัสดุส�าเร็จรูปเป็นส่วนประกอบหลัก 15 ปี

 สิ่งก่อสร้างใช้ไม้ 10 ปี

 นิทรรศการจัดแสดงถาวร 5 ปี

 ระบบสาธารณูปโภค - ระบบน�้า 10-15-20 ปี

    - ระบบไฟฟ้า 15-20-40 ปี

    - ระบบสื่อสาร 10-20 ปี

 งานระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ในอาคาร 15 ปี

 ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ส�านักงาน 5 ปี

 ยานพาหนะ เครื่องมือ และเครื่องใช้ประจ�ายานพาหนะ 5 ปี

2.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจรับไว้ใช้งานแล้วหักด้วยค่า

เสือ่มราคาสะสม ค่าเสือ่มราคาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ รบัรู ้ณ วนัสิน้ไตรมาสค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตาม

อายุการใช้งาน

2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหรือด�าเนินการแล้วเสร็จ และตรวจรับไว้ใช้งานแล้วหักด้วย

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีราคาหน่วยละไม่เกิน 30,000 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนใน

งวดบัญชีที่ซื้อ ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ ณ วันสิ้นไตรมาสค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ

สินทรัพย์แต่ละประเภทซึ่งอยู่ระหว่าง 5 ปี

2.9 หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

 การประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายให้แก่พนกังานหลงัออกจากงานกรณเีกษยีณอายุ 

ประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัซึง่ต้องใช้สมมตุฐิานด้านการเงนิ เช่น อตัราคดิลด เงนิเดอืนพนกังาน 

และปัจจยัอืน่ๆ และข้อสมมตุฐิานด้านประชากรศาสตร์ เช่น อตัราการเข้า-ออกของพนกังาน อตัรามรณะ เป็นต้น 

โดยมีการประเมินภาระผูกพันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามรายจ่าย และภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน รับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินในรายการหนี้สินผลประโยชน์

พนักงาน โดยจะรับรู้คู่กับค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน เมื่อมีผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยในงวดบัญชีนั้นทันที
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ผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ดังนี้

2.9.1 ค่าตอบแทนความชอบในการท�างาน

องค์การก�าหนดให้พนักงานที่เกษียณอายุ ตาย ได้รับค่าตอบแทนความชอบในการท�างานส�าหรับ

พนักงานซึ่งได้ปฏิบัติในช่วงก่อนเกษียณอายุ ที่ท�างานติดต่อกันครบ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 15 ปี และที่ท�างานตั้งแต่ 

15 ปีขึ้นไป ด้วยอัตราค่าตอบแทนเป็นจ�านวน 6 เดือน และ 10 เดือน ของฐานเงินเดือนเดือนสุดท้ายตามล�าดับ

2.9.2 วันลาพักผ่อน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานวดัมลูค่าโดยคดิลดกระแสเงนิสดและรบัรูค่้าใช้จ่ายเมือ่พนกังาน

ท�างานให้

2.10 เงินหรือสินทรัพย์ที่ได้รับโอนหรือที่มีผู้อุทิศให้บันทึกเป็นหนี้สินรอการรับรู้และตัดจ�าหน่าย 

หนี้สินรอการรับรู้ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่ได้บริจาค

3.	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

เงินสด 377,851.00 249,462.75

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ 65,058,174.17 49,633,877.54

เงินฝากประจ�า 149,490,583.77 117,466,715.58

เงินฝากกระแสรายวัน 3,000.00 3,000.00

รวม 214,929,608.94 167,353,055.87

4.	 เงินลงทุนชั่วคราว	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากประจ�า 12 เดือน 98,402,408.27 97,303,412.11

รวม 98,402,408.27 97,303,412.11

5.	 สินค้าคงเหลือ	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

หนงัสอืพรรณไม,้ เสือ้, น�า้หอม, แก้ว, ร่ม, อาหารเครือ่งดืม่ ฯลฯ 3,621,468.10 4,188,889.63

และวัตถุดิบผลิตสินค้า

รวม 3,621,468.10 4,188,889.63
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6.	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเวลาเบิกจ่ายฎีกา 44,264.72 37,705.97

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 40,521.44 40,093.83

ดอกเบี้ยค้างรับ 1,404,688.93 1,004,745.41

เงินกันเหลื่อมปี 8,361,853.00 6,833,139.64

เงินค่าปรับอยู่ที่คลังจังหวัด 93,000.00 111,363.00

เงินค้างรับจากคลังจังหวัด 4,599,060.20 3,871,599.37

ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด 59,448.31 35,026.94

วัสดุคงเหลือ 2,364,558.65 1,760,433.48

รายได้ค้างรับ 1,430,108.08 70,984.00

ลูกหนี้เงินยืม 1,885,489.99 7,421,041.83

ลูกหนี้อื่น 496,138.19 523,771.03

เงินรอเรียกคืน 498,014.85 5,529.74

รวม 21,277,146.36 21,715,434.24

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือบริการไป

แล้วและจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในอนาคต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ

รายได้ค้างรบัเป็นเงนิทีย่งัไม่ได้รบัจากผูป้ระกอบการทีเ่ข้ามาด�าเนนิการภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนตามสัญญา ค่าน�้าประปา

เงินงบประมาณกันไว้เบิกองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้เบิกเหลื่อมปี โดยในงวดบัญชีปี 2561 ได้กันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

จ�านวน 8,361,853 บาท

รายงานประจ�าปี 2561
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7.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

อาคาร

และ

สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

และ

อุปกรณ์

ส�านักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 851.42 100.24 37.45 1.67 990.78 952.00
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด
ซื้อโอน/ปรับปรุง 13.21 14.08 8.68 11.90 47.87 72.92
โอนออก - - - (13.57) (13.57) (32.97)
จ�าหน่าย - (2.59) (0.32) - (2.91) (1.17)
ณ วันปลายงวด 864.63 111.73 45.81 - 1,022.17 990.78
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันต้นงวด 520.89 86.76 28.63 - 636.28 602.72
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด
จ�าหน่าย - (2.59) (0.32) - (2.91) (1.17)
ค่าเสื่อมราคา 28.70 5.31 3.67 - 37.68 34.73
ณ วันที่ปลายงวด 549.59 89.48 31.98 - 671.05 636.28
ราคาตามบัญชี
ณ	วันที่	30	ก.ย.	61 315.04 22.25 13.83 - 351.12
ณ	วันที่	30	ก.ย.	60 330.53 13.48 8.82 1.67 354.50

ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์	มีเนื้อที่ทั้งหมด	6,482	ไร่	1	งาน	35	ตารางวา	โดย

แบ่งเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

ส่วนที่	1 พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาตดิอยสเุทพ-ปยุ ในความดแูลของกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 

และพันธุ์พืช จ�านวนเนื้อที่ 4,238 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา การเพิกถอนอุทยาน

แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บางส่วน

ส่วนที่	2 เป็นพื้นที่ที่ราชพัสดุในความรับผิดชอบใช้ประโยชน์ของกรมรบพิเศษที่ 5 กองทัพภาคที่ 3 

จ�านวนเนือ้ที ่2,243 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ซึง่องค์การฯ ได้เช่าทีด่นิราชพสัดเุพือ่ประโยชน์อย่างอืน่ ตามสญัญา

เช่าที่ดินราชพัสดุ ที่ 4 ชม-17/2547 ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 และได้ต่ออายุสัญญาเช่า ระยะเวลา 3 ปี  

ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าเช่าปีละ 1,572.00 บาท

ค่าทดแทนสิทธิท�ากินบนที่ดิน จ�านวน 9.09 ล้านบาท เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ชาวเขาที่ปลูกพืชผลบนที่ดิน

เนื้อที่ 272 ไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 4,238 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อปี 2539 และ 2540 ในปี 2554 องค์การฯ ได้ปรับปรุงค่าทดแทนสิทธิ 

ท�ากินบนที่ดิน จ�านวน 9.09 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด�าริ ตั้งอยู่ในเขตต�าบลบ่อภาค 

อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่โดยประมาณ 1,385 ไร่ อยู่ในการดูแลรักษาของโครงการพัฒนาเพื่อ

ความมัน่คงพืน้ทีภ่ขูดั ภเูมีย่ง ภสูอยดาว และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ขอใช้ประโยชน์โดยไม่มค่ีาเช่าแต่อย่างใด
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ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บึงทุ่งพึงพืด ต�าบลเพ็กใหญ่ 

อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ด�าเนินการประมาณ 1,530 ไร่ เป็นพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท

พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากกรมที่ดิน

ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 2 ต�าบลซากพง อ�าเภอแกลง จังหวัด

ระยอง โดยมีเนื้อที่ด�าเนินการ 1,193 ไร่ ส่วนหนึ่งของพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองจ�ารุง ทั้งหมด 3,871 ไร่ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถอนสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ตามระเบียบทางราชการ สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง  

ยงัไม่มสีทิธคิรอบครองตามกฎหมาย โดยยงัไม่ได้รบัอนญุาตถอนสภาพเป็นพืน้ทีร่าชพสัด ุจงึยงัไม่มกีารเช่าพืน้ที่

แต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่ได้มาซึ่งพื้นที่ตามกฎหมาย พื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นพื้นที่สาธารณะยังไม่มีการจัดซื้อที่ดิน

หรือค่าชดเชยเวนคืนที่ดินแต่ประการใด

ทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ัง้สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พงังา ตัง้อยูภ่ายในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาเกาะระ อ�าเภอครุะบรุี 

จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมด 12,187 ไร่ และเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การฯ ได้ยกเลิกการจัดตั้ง 

สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา ตามหนังสือ ที่ ทส 1201/109

ที่ดินที่เป็นที่ตั้งสวนพฤกษศาสตร์พระย่า สุโขทัย ตั้งอยู่ในต�าบลบ้านกล้วย อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  

มีเนื้อที่ 340 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่ 4 สท-1/2553 ลง 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 และบันทึกต่ออายุสัญญาเช่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 มีก�าหนดระยะเวลา 2 ปี  

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2562 แยกเป็นเนื้อที่ส่วนที่ตั้งอาคารส�านักงานและอาคาร 

ประกอบอื่นๆ เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา และพื้นที่ส�าหรับปลูกพรรณไม้ต่างๆ เนื้อที่ 336 ไร่ 3 งาน  

74 ตารางวา อัตราค่าเช่าปีละ 90,711 บาท

8.	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(สุทธิ)	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

อาคารศูนย์ฝึกอบรม-สัมมนา

ราคาทุน ณ ต้นงวด 120,928,603.00 120,928,603.00

ซื้อเพิ่มในงวด - -

ราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 120,928,603.00 120,928,603.00

ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ ต้นงวด 88,147,510.19 86,584,466.42

เพิ่มขึ้นในงวด 1,563,043.77 1,563,043.77

ณ วันปลายงวด 89,710,553.96 88,147,510.19

ราคาตามบัญชี	ณ	วันที่	30	กันยายน 31,218,049.04 32,781,092.81

ในปีงบประมาณ 2555 องค์การฯ ได้แยกอาคารศนูย์ฝึกอบรม-สมัมนา ซึง่องค์การฯ ให้เอกชนเช่าประกอบ

กิจการให้บริการและบริหาร เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากรายการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และมูลค่า

ยุติธรรมคงเหลือของอาคารศูนย์ฝึกอบรม-สัมมนาในปี 2561 เท่ากับ 26,350,790.45 บาท

รายงานประจ�าปี 2561
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9.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน ณ ต้นงวด 14,731909.53 12,769,022.03

ซื้อเพิ่มในงวด 2,189,054.00 1,962,887.50

ราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 16,920,963.53 14,731,909.53

ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ ต้นงวด 9,560,819.18 7,280,084.12

เพิ่มขึ้นในงวด 2,027,727.75 2,280,735.06

ณ วันปลายงวด 11,588,546.93 9,560,819.18

ราคาตามบัญชี	ณ	วันที่	30	กันยายน 5,332,416.60 5,171,090.35

10.	สินทรัพย์อื่น	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

เงินมัดจ�าขวด ลังน�้าดื่ม 15,000.00 45,000.00

รวม 15,000.00 45,000.00

11.	เจ้าหนี้การค้า	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

เจ้าหนี้สินค้าฝากขาย 92,524.95 193,967.10

รวม 92,524.95 193,967.10
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12.	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 23,918,622.44 25,362,620.72

เจ้าหนี้สรรพากร 83,040.00 15,306.60

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างน�าส่ง 51,501.70 110,453.60

เงินประกัน AIA ค้างน�าส่ง 0.00 30,961.00

เงินฌาปนกิจค้างน�าส่ง 12,070.00 5,760.00

รายได้รับล่วงหน้า 56,436.50 1,596,802.38

เงินรอส่งคืนค่าบริการ รถน�าเที่ยว 89,064.00 21,479.50

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน-เงินเกษียณอายุ 0.00 875,000.00

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน-วันลาสะสม 0.00 71,127.67

เงินรอจ่ายคืน 22,460.00 138,724.90

รายได้อุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ 17,613,283.87 11,282,403.45

เงินรับล่วงหน้าส�าหรับค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือ 19,980.00 19,980.00

เจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณเพื่อสวัสดิการพนักงาน 551,211.19 894,799.81

เงินนอกงบประมาณสนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ 3,792.75 3,792.75

รวม 42,421,462.45 40,429,212.38

13.	รายได้อุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

อาคาร

และสิ่ง

ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

และ

อุปกรณ์

ส�านักงาน

ยานพาหนะ

สนิทรพัย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง

อสังหา

ริมทรัพย์

เพื่อการ

ลงทุน

รวม รวม

ณ วันต้น 323.23 12.68 8.82 5.17 32.78 382.68 375.84

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 13.11 14.07 8.16 2.19 - 37.53 44.87

ลดลงระหว่างงวด (28.28) (5.07) (3.57) (2.03) (1.56) (40.51) (38.04)

ณ วันปลายงวด 308.06 21.68 13.41 5.33 31.22 379.70 382.67
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14.	หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเป็นการประมาณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

เรือ่งผลประโยชน์ของพนกังาน โดยการประมาณภาระผกูพนัตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ส�าหรบัเงนิตอบแทน

ความชอบ (เกษียณอายุ) ผลประโยชน์เงินตอบแทนวันลาพักผ่อน

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

เงินตอบแทน

ความชอบ

เกษียณอายุ

ผลประโยชน์

เงินตอบแทน

วนัลาพกัผ่อน

รวม รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 25,552,999.59 2,994,728.00 28,547,727.59 26,852,295.24

เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 495,515.11 351,731.67 847,246.78 158,301.00

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,842,167.57 - 1,842,167.57 1,537,131.35

ผลประโยชน์ที่จ่ายจริง

ในหนี้สินหมุนเวียน

(เจ้าหน้าที่ลาออก) - (4,720.00) (4,720.00) -

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 27,890,682.27 3,341,739.67 31,232,421.94 28,547,727.59

15.	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

เงินค�้าประกันการใช้โทรศัพท์ 

และเงินค�้าประกันก่อสร้างต่างๆ

3,704,714.61 4,423,730.00

รวม 3,704,714.61 4,423,730.00

16.	ทุน	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

ทุนประเดิมจากรัฐบาล 70,000,000.00 70,000,000.00

รวม 70,000,000.00 70,000,000.00

ทนุอดุหนนุจากรฐับาล ส่วนเกนิทนุจากการรบับรจิาคโครงการหิง่ห้อย และส่วนเกนิทนุจากการรบับรจิาค

สนิทรพัย์ ในปี 2555 องค์การฯ ได้ปรบัปรงุบญัชตีามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่20 การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุ

รัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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การบนัทกึดอกผลของทนุเป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทนุ และผลสะสมของก�าไรขาดทนุแต่ละปีได้แสดงรวม

อยู่ในส่วนของทุน ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2535 มาตรา 8(5)

17.	ก�าไรสะสมจัดสรรแล้ว	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

ส�ารองธรรมดา 6,644,495.62 2,446,122.59

ส�ารองเพื่อขยายกิจการ 49,466,912.65 20,628,301.50

ส�ารองเพื่อการหมุนเวียนธุรกิจจัดหารายได้ 7,338,367.77 7,338,367.77

ส�ารองลูกหนี้สูญ 978,449.04 978,449.04

ส�ารองชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 4,892,245.18 4,892,245.18

ค่าบ�ารุงทรัพย์สิน 4,664,209.72 4,774,209.72

เงินโบนัส 4,892,245.18 4,892,245.18

กองทุนเงินรายได้ 3,913,796.15 3,913,796.15

ส�ารองเพื่อเงินลงทุน 35,284,594.00 35,510,000.00

เงินส่งคืนคลัง 8,396,746.04 -

รวม 126,472,061.35 85,373,737.13

18.	ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

ก�าไรสะสมต้นงวดก่อนปรับปรุง ยังไม่ได้รับการจัดสรร 71,403,729.09 71,517,591.63

รายการปรับปรุงเพิ่ม(ลด)ผลสะสมจากการด�าเนินงานงวดก่อน 886,023.01 113,862.54

ก�าไรสะสมต้นงวดหลังปรับปรุง ยังไม่ได้จัดสรร 72,289,752.10 71,403,729.09

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 41,983,730.22 37,349,620.77

รวมก�าไรสะสมปี 2561 114,273,482.32 108,753,349.86

หัก ก�าไรสะสมที่จัดสรรปี 2561 41,983,730.22 37,349,620.77

รวมก�าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 72,289,752.10 71,403,729.09

19.	เงินเดือน	ค่าจ้าง	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

เงินเดือน 48,557,512.89 46,491,440.33

ค่าจ้างชั่วคราว 18,925,920.00 17,618,610.00

รวม 67,483,432.89 64,110,050.33
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20.	ค่าสาธารณูปโภค	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

ค่าไฟฟ้า 5,630,019.68 5,910,356.48

ค่าโทรศัพท์ 1,117,503.54 1,190,641.61

ค่าไปรษณีย์ 114,546.00 138,791.00

ค่าน�้าประปา 21,720.47 21,391.44

รวม 6,883,789.69 7,261,180.53

21.	ค่าตอบแทน	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

ค่าท�างานล่วงเวลา 2,045,691.16 2,037,455.92

ค่าจ้างเหมาแรงงาน 25,128,330.22 24,303,262.13

ค่าเล่าเรียนบุตร 483,249.00 526,111.00

ค่ารักษาพยาบาล 3,865,576.50 3,547,357.75

เงินช่วยเหลือบุตร 618,900.00 299,400.00

เงินสมทบเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 4,611,893.34 4,423,912.14

เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน 198,000.00 311,640.00

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อ.ส.พ. 474,200.00 750,000.00

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 94,250.00 195,000.00

ค่าเบี้ยประชุม 1,675,000.00 2,660,000.00

เงินโบนัสพนักงาน 3,200,000.00 5,725,050.00

ค่าครองชีพ 44,005.93 77,340.00

ค่าจ้างควบคุมงานและออกแบบ 1,551,550.00 126,000.00

ค่าใช้จ่าย-เงินเกษียณอายุราชการ 495,515.11 -

ค่าใช้จ่าย-วันลาสะสม 351,731.67 202,987.34

ต้นทุน-ดอกเบี้ย-เงินเกษียณอายุราชการ 1,842,167.57 1,593,224.77

ต้นทุนค่าตอบแทน 5,946,797.80 4,697,782.03

รวม 52,626,858.30 51,476,523.08
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22.	ค่าใช้สอย	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทาง 13,983,371.61 18,498,098.17

ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่างๆ 1,069,278.28 505,012.53

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 166,887.35 244,361.25

ค่ารับรอง 711,997.27 1,171,705.74

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 805,959.61 888,799.47

ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 29,371.00 24,979.00

ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 849,321.11 985,081.47

ค่าซ่อมแซมอาคาร 341,039.00 986,689.46

ค่าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 139,111.24 726,351.73

ค่ารับรองประจ�าต�าแหน่ง 309,765.32 292,752.00

ค่าจ้างส�ารวจปรับปรุงพื้นที่ 185,736.00 602,456.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 14,755,917.15 16,805,553.23

ต้นทุนขาย-หมวดใช้สอย 2,782,961.28 2,214,105.63

รวม 36,130,716.22 43,945,945.68

23.	ค่าวัสดุ	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง, พาหนะ 2,038,020.70 2,106,529.00

ค่าวัสดุการเกษตร 3,711,839.26 4,679,103.84

ค่าวัสดุส�านักงาน 1,453,709.78 765,025.56

ค่าวัสดุครัวเรือน 270,095.50 341,446.67

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 603,611.87 604,285.53

ค่าวัสดุประปา 334,691.63 374,923.80

ค่าวัสดุซ่อมแซม 337,472.45 783,808.68

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,088,846.82 996,982.95

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,258,346.02 1,114,330.50

ค่าวัสดุครุภัณฑ์ 3,763,297.24 1,110,287.64

ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา 1,755,439.89 4,895,316.82

ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,967,955.20 1,201,695.31

ค่าวัสดุส�ารวจ/สนาม 419,994.46 304,276.30

ต้นทุนขาย-หมวดวัสดุ 7,725,615.06 7,167,020.51

รวม 26,728,935.88 26,445,033.11
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24.	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

30	ก.ย.	2561 30	ก.ย.	2560

ค่าเสื่อมราคา 41,265,952.23 38,571,553.73

รวม 41,265,952.23 38,571,553.73

Annual Report 2018
The Botanical Garden Organization 95








