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องคการสวนพฤกษศาสตร

100 หมู 9 ถนนแมริม-สะเมิง ตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
โทรศัพท 0 5384 1000 โทรสาร 0 5329 9754

ที่ปรึกษา

นายภราดร หอมแยม รักษาการผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร

กองบรรณาธิการ

นายปยเกษตร สุขสถาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสวนและปลูกบํารุง
นางสาวรัชดา พงษสัตยาพิพัฒน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา สงา สรรพศรี
นางปถวี แสงฉาย ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
นายวัชนะ บุญชัย หัวหนาสวนพฤกษศาสตรระยอง
นายจรัญ มากนอย รักษาการหัวหนาสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก
นายคณิต แวงวาสิต รักษาการหัวหาสวนพฤกษศาสตรขอนแกน
นายดนัย สรรพศรี หัวหนาสวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย
นางสาวเสาวภาคย แยมพงศผลิน หัวหนาสวนนโยบายและแผน
นางนุชจรินทร กุญชร เลขานุการ
นายธนเดช มงคล ผูชวยเลขานุการ
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สารจาก อานว การ
The Botanical Garden Organization

องคการสวนพ กษศาสตร (อ.ส.พ.) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จัดตังขนเพื่อใหประเทศไทยมีสวนพ กษศาสตรที่ไดระดับมาตรฐานสากล มีหนาที่ในการ
รวบรวมพรรณไมชนิดตาง นำมาจัดแสดง เพาะขยายพันธุ โดยเฉพาะไมประจำถิ่น ไมหายาก และ
ไมใกลสูญพันธุ เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชอันลำคาของประเทศใหคงอยู
ตลอดระยะเวลา 25 ปที่ผานมา องคการ ไดพัฒนาและขยายพืนที่เพื่อจัดตังสวนพ กษศาสตร
ใหกระจายอยูในทุกภูมิภาคตาง ของประเทศ ณ ปจจุบันมีจำนวน 5 แหง คือ สวนพ กษศาสตรสมเดจ
พระนางเจาสิรกิ ติ ิ จังหวัดเชียงใหม สวนพ กษศาสตรบา นรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพ กษศาสตร
ระยอง สวนพ กษศาสตรขอนแกน และสวนพ กษศาสตรพระแมยา สุโขทัย โดยมุงเนนอนุรักษ และ
พัฒนาใชประโยชนอยางยั่งยืนจากทรัพยากรพืชของไทย สรางเอกลักษณของสวนพ กษศาสตรแตละแหง
ใหมีความโดดเดน เปนแหลงสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนทองถิ่น
โดยในปงบประมาณ 2559 มุงเนนการพัฒนาดานวิจัยเพื่อกอใหเกิดการนำไปใชประโยชน องคการ
สวนพ กษศาสตร ไดดำเนินการวิจัยดานพ กษเคมี “พืชสกุลมหาหงส” จนไดวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ
จากสารสกัดมหาหงสอยางครบวงจร ไดแก ผลิตภัณฑบำรุงผิว Day & Night Cream และ Facial Serum
และผลิตภัณฑบรรเทาอาการบวมของผิวหนัง ง่ ไดจดทะเบียนอนุสทิ ธิบตั รไปแลว 3 ฉบับ และอยูร ะหวาง
การวิจยั เพือ่ หาแนวทางการเพาะขยายพันธุ ใหไดสารออก ทธิในปริมาณสูง เพือ่ สงเสริมการปลูกเลียงใหกบั
เกษตรกรและชุมชนทองถิน่ ในการผลิตเปนวัตถุดบิ สงโรงงาน เปนการสรางรายไดเพิม่ ใหกบั ครัวเรือนตอไป
ง่ ถือวาเปนมิตใิ หมของงานวิจยั ทีม่ กี ารบูรณาการอยางครบวงจรในดานการใหบริการขอมูลแกประชาชน
นอกจากงานวิชาการทีก่ ลาวมาขางตนแลว องคการ ไดเปดเสนทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม
ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย “Canopy Walks” ระยะทางประมาณ 400 เมตร ที่ระดับความสูงเหนือพืนดิน
กวา 20 เมตร ่งผูมาเยี่ยมชมจะไดรับความรูคูความเพลิดเพลิน เกี่ยวกับระบบนิเวศปาดิบแลง และ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในระดับเรือนยอดไมไดอยางใกลชิด พัฒนาฐานขอมูลเพื่อใหบริการแกนักศกษาและ
ประชาชน ในการสืบคนขอมูลพรรณไม โดยใหบริการผานเวบไ ต และในรูปแบบ Mobile Application ชือ่ วา
“Botany4thai” เพือ่ เพิม่ ชองทางในการใหบริการและรับขอมูลขาวสารตาง ขององคการสวนพ กษศาสตร
องคการสวนพ กษศาสตร ยังคงมุงมั่นพัฒนาอยางตอเนื่อง ในการป ิบัติภารกิจสำคัญดานการ
อนุรักษทรัพยากรพรรณพืชของประเทศใหคงอยูอยางยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพ บทบาทงานวิชาการ
ดานพ กษศาสตรของประเทศใหบรรลุตามเปาประสงคที่ตังไว

(นายภราดร หอมแยม)
รักษาการผูอำนวยการองคการสวนพ กษศาสตร
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ระวตความ นมา
ขององคการสวนพฤกษศาสตร
องคการสวนพ กษศาสตรไดรบั การจัดตังขนในป พ.ศ.2535 ง่ เปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 รอบของสมเดจพระนางเจา พระบรมราชินนี าถ ตามพระราชก ษ กี าจัดตังองคการสวนพ กษศาสตร
พ.ศ.2535 โดยมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจอยูใ นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 109 ตอน 40 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2535 โดย พณ นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหรฐั มนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปนผูก ำกับดูแลและวางนโยบายรวมกับคณะกรรมการองคการสวนพ กษศาสตร
ใหองคการ มีความกาวหนาในระดับนานาชาติใหประเทศไทยมีสวนพ กษศาสตรทไี่ ดระดับมาตรฐานสากล
และเปนสถานที่เชิดชูความงามและคุณคาพรรณไมไทยใหเปนที่ประจักษแกชาวโลก
ในป พ.ศ.2537 ทางองคการ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได โดยไดรับพระราชทาน
พระราชานุญาต จากสมเดจพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ใหใชชื่อสวนพ กษศาสตรแหงแรกภายใต
สังกัดขององคการ ที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม วา “สวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิริกิติ
Queen Sirikit Botanic Garden”
ในป พ.ศ.2545 รัฐบาลไดมีการปรับปรุงหนวยงานราชการ และมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเกิดขน องคการสวนพ กษศาสตรจงไดโอนยายมาสังกัดกระทรวงใหมนี ตามภารกิจ
ที่สอดคลองกัน
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วส ศน (Vision)
เปนสวนพ กษศาสตรชันนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
To Be Outstanding Botanical Gardens in Southeast Asia

พน ก (Mission)
1) สรางความตระหนักในการอนุรักษและ น ูความหลากหลายพันธุพืชไทยใหคงอยูอยางยั่งยืน
2) สรางองคความรูและแหลงการเรียนรูทางดานพ กษศาสตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
3) เผยแพรองคความรูและสรางมูลคาเพิ่มบนพืนฐานการรักษาสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม

นวน า อ น าคร
(Statement of Direction : SOD)
กระทรวงการคลังไดประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในฐานะ
กระทรวงเจาสังกัด และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ สรุปทิศทางทีส่ ำคัญของภาครัฐ (Statement
of Direction) ทีจ่ ะใชเปนแนวทางในการกำกับดูแลและชีประเดนที่ อ.ส.พ. ควรใหความสำคัญ
และเรงดำเนินการ รวมถงการใชเปนแนวทางในการกำหนดตัวชีวัดสำหรับการประเมินผล
การดำเนินงานของ อ.ส.พ. ตอไป ง่ แนวนโยบายผูถ อื หุน /ภาครัฐ (Statement of Direction)
สำหรับ อ.ส.พ. ไดแก
แ นระยะสัน
1) จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร แ ละทบทวนโครงสร า งองค ก รให เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ
การดำเนินงานในปจจุบัน เพื่อรองรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
2) สรางความรวมมือกับหนวยงานทังภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทังสถาบันการศกษา
ทังในและตางประเทศ ในการคนควาเพื่อประโยชนทางวิชาการและเชิงพาณิชย
3) จัดทำแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามระบบประเมินผล
การดำเนินงาน และแผนการพัฒนาองคประกอบและระบบการบริหารจัดการงานดาน
พ กษศาสตร
แ นระยะยาว
1) พัฒนาสวนพ กษศาสตรใหมีองคประกอบและระบบการบริหารจัดการงานดาน
พ กษศาสตรทสี่ ามารถเทียบเคียงกับสวนพ กษศาสตรชนนำในภู
ั
มิภาคเอเชียและในระดับ
สากลได
2) พัฒนาหลักสูตรดานพ กษศาสตรรวมกับสถาบันการศกษาชันนำของประเทศ
เพื่อสรางบุคลากรดานพ กษศาสตร
3) พั ฒ นาห อ งป ิ บั ติ ก าร (Laboratory) ใหเ ป น ศู น ย ป ิ บั ติ ก ารกลาง (Central
Laboratory) ดานพ กษศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
5

อม องคการสวนพฤกษศาสตร
องคการสวนพ กษศาสตร เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม จัดตังขนในป พ.ศ.2535
่งเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเดจพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชก ษ ีกา
จัดตังองคการสวนพ กษศาสตร พ.ศ.2535
ชื่อ าษา ทย
ชื่อ าษาอังก ษ
เรียก ดยยอ
พนักงานและลูกจาง
Call Center
เวบ ต
ูสอบบัญชี
ที่ตังสำนักงาน หญ
• สวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิริกิติ

ที่ตังสวนพ กษศาสตรประจำ ูมิ าค
• สวนพ กษศาสตรบานรมเกลา พิษณุ ลก
นพระราชดำริ

องคการสวนพ กษศาสตร
The Botanical Garden Organization
อ.ส.พ. (BGO)
จำนวน 600 คน
0 5358 1111
www.qsbg.org
สำนักงานตรวจเงินแผนดิน
100 หมู 9 ถนนแมริม-สะเมิง ตำบลแมแรม
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
โทรศัพท : 0 5384 1000 โทรสาร : 0 5329 8177
ตู ปณ.7 ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทรศัพท : 0 5531 6715 โทรสาร : 0 5531 6719

• สวนพ กษศาสตรระยอง

ตู ปณ.2 ปณจ.กร่ำ ตำบลชากพง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
โทรศัพท : 0 3863 8880 ตอ 1
โทรสาร : 0 3863 8880 ตอ 1

• สวนพ กษศาสตรขอนแกน

เลขที่ 334/5 ถนนเมืองพล อำเภอพล
จังหวัดขอนแกน 40120
โทรศัพท : 0 4321 0157 โทรสาร : 0 4321 0157

• สวนพ กษศาสตรพระแมยา สุ ขทัย

ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท : 0 5501 9634
โทรสาร : 0 5591 0248-9 ตอ 22

• ศูนยประสานงานองคการสวนพ กษศาสตร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชัน 2
ตกกรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ 10400
โทรศัพท : 0 2298 2194 โทรสาร : 0 2298 2068
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ส านะ างการ งน
•

ส านะ างการ งน สน รพ  นสน
งบแสดงสถานะทางการเงิน
ป 2558
ป 2559

ะ น

สินทรัพย
599.7704
638.0563

(หนวย : ลานบาท)

หนีสิน
458.3480
447.6163

ทุน
70.0000
70.0000

70.0000
70.0000

ทุน

447.62
458.35

หนีสิน

638.06
599.77

สินทรัพย
0.00

100.00

300.00

200.00

ป 2559
•

ส านะ างการ งน รา

400.00

คา า

22.24

700.00

(หนวย : ลานบาท)
ป 2558
238.9789
221.5600
15.2639
2.1550
216.7410
59.2723
8.1227
374.6246
37.3721
22.2379

ราย ด
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดอื่น
คา ชจาย
เงินเดือน คาจาง
คาสาธารณูปโภค
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
กำ ร (ขาดทุน) สุท ิ

ป 2559
274.3934
239.4594
32.3427
2.6903
225.4709
62.0718
7.9862
116.1022
39.3107
48.9225

48.92
225.47
216.74

คาใชจาย
รายได
0.00

600.00

ป 2558

งบแสดงสถานะทางการเงิน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

500.00

238.98
50.00

100.00

ป 2559

150.00

200.00

250.00

274.39
300.00

ป 2558
7

สวนที่
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คณะกรรมการ
องคการสวนพฤกษศาสตร

นายสุริยะ
ประสาทบัณฑิตย
กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย
ตำแหนงกรรมการ
กรรมการ (26 เมษายน 2559-ปจจุบัน)
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน ขาราชการบำนาญ
ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา
ประธานกรรมการ
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิตทางการปกครอง
ชื่อ-นามสกุล
นางปจฉิมา ธนสันติ
ตำแหนงกรรมการ ประธานกรรมการ (26 เมษายน 2559-ปจจุบนั ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทำงาน
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน
• ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
• กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการ
• ผูวาราชการจังหวัดตาก
กำกับกิจการพลังงาน
• รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา
• รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร
• ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ชวยราชการ ทำหนาที่เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สำนักนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประสบการณการทำงาน
• ผูอำนวยการ สำนักบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัย
• นักปกครองระดับสูง วิทยาลัยมหาดไทย
และความปลอดภัยทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ผูบริหารระดับสูง ดานการคาและการพาณิชย (TEPCOT)
• ผูอำนวยการกองงานความปลอดภัยทางถนน
สถาบันวิทยาการการคา
กองเจาหนาที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
• การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง
• ผูอำนวยการสวนกิจการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานปลัด
ของรัฐวิสาหกิจและองคกรมหาชน (PDI) สถาบันพระปกเกลา
สำนักนายกรัฐมนตรี
• ผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน)
• ผูอำนวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• ผูอำนวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น กรมการปกครอง
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี่ยวของ: ไมมี
• ผูอำนวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น กรมการปกครอง
ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไมมี
• นายอำเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอมูลหลักทรัพยสำคัญที่กรรมการถือครอง
• นายอำเภอเปยงนอย จังหวัดขอนแกน
และเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ: ไมมี
• ปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน
• หัวหนาฝายงบประมาณและการคลัง กองราชการสวนตำบล
• หัวหนาฝายสารนิเทศ สำนักงานเลขานุการกรม
ดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี่ยวของ: ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ: ไมมี
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นาย สุ ิต
มะ ั ิ ัย
กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายดุสิต เขมะศักดิชัย
ตำแหนงกรรมการ กรรมการ (26 เมษายน 2559-ปจจุบัน)
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน
• รองผูอำนวยการสำนักงานประมาณ
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณการทำงาน
• ผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผน
• ที่ปรกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะหประมาณทรงคุณวุฒิ)
สำนักงบประมาณ
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี่ยวของ: ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ: ไมมี

นางจิรา ร
สุวรรณ
กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นางจิราพร คูสุวรรณ
ตำแหนงกรรมการ
กรรมการ (26 เมษายน 2559-ปจจุบัน)
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)
• อนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและอนุกรรมการสรรหา บมจ. อสมท.
• อนุกรรมการบริหารงานบุคคลสำนักงานความรวมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
• กรรมการบริษัท PT Kokoh Inti Arebama Tbk. Indonesia
(บริษัทในกลุม SCG)
• ที่ปรกษาดานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูโร ครีเอชั่น จำกัด
• กรรมการสถาบันฝกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Certified Financial Planner Financial Planner Standard Board, USA
ประสบการณการทำงาน
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศกษา (กยศ.) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกษา
• ทีป่ รกษาดานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทั ธนบุรปี ระกอบรถยนต
• กรรมการบริหาร โครงการทุนศกษาเศรษฐกิจพอเพียง
มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
• ผูจัดการโครงการทุนการศกษาเศรษฐกิจพอเพียงและเลขานุการ
คณะกรรมการทุนการศกษาเศรษฐกิจพอเพียง
มูลนิธิสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
• กรรมการคณะอนุกรรมการดานวิชาการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
• ที่ปรกษาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
• ผูอ ำนวยการบริหาร สถาบันพัฒนาความรู ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี่ยวของ
• กรรมการอิสระคณะกรรมการบริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)
• อนุกรรมการงานบุคคลคณะกรรมการสำนักงานความรวมมือพัฒนา
สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน) NEDA
ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ: ไมมี
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ตรี ณั ั ร
ส ุ รังส 
กรรมการ

นายสิรินทร
ว ะ ีย
กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
พลตรี ณั ฐพัชร สกุลรังส ษ 
ชื่อ-นามสกุล
นายสิรินทร แกวละเอียด
ตำแหนงกรรมการ
กรรมการ (26 เมษายน 2559-ปจจุบัน)
ตำแหนงกรรมการ
กรรมการ (26 เมษายน 2559-ปจจุบัน)
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิเคราะหนโยบาย
• ผูอ ำนวยการสำนักงานทหารพัฒนาหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
และแผน สำนักพระราชวัง
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Civil Engineering, Architecture and Marine
• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน รุนที่ 7 (MPPM 7)
Technology Yokohama National University Japan
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาโท M.Sc. Agricultural Extension Reading University, UK
• ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.)
• ปริญญาตรีวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โรงเรียนนายรอย จปร. (จปร.31)
ประสบการณการทำงาน
ประสบการณการทำงาน
• รองผูอำนวยการ สำนักงานทหารพัฒนา ภาค 3
• ผูชวยผูอำนวยการกองวัง สำนักพระราชวัง
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
• เจาหนาที่บริหารงานในพระองค สำนักพระราชวัง
• ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานทหารพัฒนา
• ป ิบัติหนาที่นักเกษตรในพระองค สำนักพระราชวัง
ภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี่ยวของ: ไมมี
• เสนาธิการ สำนักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไมมี
• ผอ.กวท.ศฝษ.สทพ.นทพ.หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
ขอมูลหลักทรัพยสำคัญที่กรรมการถือครอง
กองบัญชาการกองทัพไทย
และเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ: ไมมี
• ผูบ งั คับหนวยพัฒนาการเคลือ่ นที่ 14 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
• ผูอำนวยการกองกิจการพลเรือน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
• นายทหารประจำ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
• รองผูอ ำนวยการกองกิจการพลเรือน หนวยบัญชาการปองกันภัย
ทางอากาศ กองทัพบก
• ผูชวยผูอำนวยการสวนป ิบัติราชการ ศูนยตอสูปองกันภัยทางอากาศ
กองทัพบกที่ 4
• หัวหนาสวนป ิบัติการ ศูนยตอสูปองกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 4 กองทัพบก
• รองเสนาธิการ กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2 กองพลทหารปนใหญ ตอสูอากาศยาน
• ผช.ผอ.กองฝายกิจกรรมพลเรือน กกร.นปอ. หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก
• ผช.ผอ.กองฝายป ิบัติการจิตวิทยา กกร.นปอ. หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ กองทัพบก
• ประจำ รร. สธ.ทบ.สบส. เพื่อเขารับการศกษาเปน นทน.รร.สธ.ทบ.สบส. ชุดที่ 71
• ผูบังคับกองรอย กองพันทหารปนใหญที่ 109 กองพลทหารปนใหญ จังหวัดกาญจนบุรี
• ผูบังคับกองรอย กองพันทหารปนใหญที่ 721 กองพลทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี
• นอย.รอย ปนใหญ กองพันทหารปนใหญที่ 721 กองพลทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี่ยวของ: ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสำคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ: ไมมี
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The Botanical Garden Organization

นายธนิต
ธงท ง

นายจร
ิ่ม ิบสิน

กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายธนิต ธงทอง
ตำแหนงกรรมการ กรรมการ (26 เมษายน 2559-ปจจุบัน)
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน
• รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of Maryland USA
• ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Missouri USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทำงาน
• ประธานกรรมการบริหาร ศูนยกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หัวหนาภาควิศวกรรมศาสตรโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ผูชวยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี่ยวของ: ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ: ไมมี

กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหนงกรรมการ

นายจรูญ อิ่มเอิบสิน
กรรมการ (26 เมษายน 2559-ปจจุบัน)
สมัยที่ 2

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน
• ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษ
สำนักพระราชวัง (ราชการบริหารสวนกลาง)
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณการทำงาน
• ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง
• นักจัดการงานในพระองค ชำนาญการพิเศษ กองบำรุงรักษา
สำนักพระราชวัง
• พนักงานพิเศษ (8) กองบำรุงรักษา สำนักพระราชวัง
• หัวหนาฝาย กองบำรุงรักษา สำนักพระราชวัง
• พนักงานเอก กองบำรุงรักษา สำนักพระราชวัง
• นักเกษตร 6 กองบำรุงรักษา สำนักพระราชวัง
• นักเกษตรโท กองบำรุงรักษาราชอุทยาน สำนักพระราชวัง
• นักเกษตรโท กองชาวที่สำนักพระราชวัง
• หัวหนาหมวด กองชาวที่สำนักพระราชวัง
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี่ยวของ: ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ: ไมมี
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นางสาวสิริวรรณ
สุวรรณ ร

นางสาว ยาวนุ
วิยา รณ

กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร
ตำแหนงกรรมการ
กรรมการ (26 เมษายน 2559-ปจจุบัน)
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท มาวินเนอร จำกัด
ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับผูนำภาครัฐ
และเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประสบการณการทำงาน
• กรรมการบริษทั อรจูน ลองจิวิธิ จำกัด
• กรรมการผูจัดการ และผูอำนวยการฝายกิจกรรมพิเศษ
บริษัท กันตนา ไอ-แมค จำกัด
• ทีป่ รกษาบริษทั กันตนา ออรกาไนเ อรและเมเนจเมนท จำกัด
• เจาหนาที่ฝายการตลาด ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ
• ฝายบริหารงานลูกคา บริษัท เอน. ี. ี. เมเนจเมนท
แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด
ดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี่ยวของ: ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ: ไมมี
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กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหนงกรรมการ

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
กรรมการ (26 เมษายน 2559-ปจจุบัน)
สมัยที่ 2

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน
• ที่ปรกษาดานก หมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทำงาน
• ผูอำนวยการสำนักก หมาย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
• นิติกรเชี่ยวชาญ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี่ยวของ: ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ: ไมมี

The Botanical Garden Organization

ร ารองคการสวนพฤกษศาสตร

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย
กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร
รักษาการผูอำนวยการ

ดร.ประมุข เพ็ญสุต
รองผูอำนวยการ

นายภราดร หอมแยม
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ
รักษาการรองผูอำนวยการ
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ศูนยวิจัย-พัฒนา สงา สรรพศรี
1

2

3

4

5

1. ดร.รัชดา พงษสัตยาพิพัฒน
ผูอำนวยการศูนยวิจัย-พัฒนา สงา สรรพศรี
2. ดร.ปรัชญา ศรีสงา
หัวหนาสวนหอพรรณไม
3. นางสงศรี โกวิทเทวาวงศ
หัวหนาสวนพิพิธภัณฑแมลง
4. อัตราวาง
หัวหนาสวนวิจัยและหองป ิบัติการกลาง
5. นางสาวกนกวรรณ ชูทาน
หัวหนาสวนพิพิธภัณฑธรรมชาติ

อัตราวาง

สํานักพัฒนาสวนและปลูกบํารุง
1

1. ดร.ปยเกษตร สุขสถาน
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง
2. นายฉัตรทอง เจือจันทร
หัวหนาสวนอนุรักษ
3. นายสมควร สุขเอี่ยม
หัวหนาสวนจัดการพืนที่
4. นายวิริทธพล โควอินทร
หัวหนาสวนวิศวกรรมและ อมบำรุง
5. นางสาวไพลิน กันทา
หัวหนาสวนผลิต

2

3

4

5

สํานักอํานวยการ
1
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2

3

4

5

1. นางสาวปถวี แสงฉาย
ผูอำนวยการสำนักอำนวยการ
2. นางปาลิกา ปราณนปรีดา
หัวหนาสวนบริหารการเงินการคลัง
3. นายคณิต โพธิจินดา
หัวหนาสวนอำนวยการกลาง
4. นางสาวพัฒนสรณ สงวนศักดิ์
หัวหนาสวนสนับสนุนบริหารจัดการองคกร
5. นางสาวสิริน สุริยวงศ
หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษย

The Botanical Garden Organization

สํานักพัฒนาธุรกิจ
1

2

3

4

1. นายภราดร หอมแยม
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ
2. นางสาวรุจีวัลย ศิริวรรณ
หัวหนาสวนบริหารสินทรัพย
3. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ
หัวหนาสวนธุรกิจสัมพันธ
4. นางสาวจิดาภา ระวีวรรณ
หัวหนาสวนพัฒนาผลิตภัณฑและวิสาหกิจชุมชน

สังกัดผูอํานวยการ

• สํานักตรวจสอบภายใน
1

2

1

2

อัตราวาง

1. อัตราวาง
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
2. นางสาวเพ็ญศิลป ทีฆะพันธ
หัวหนาสวนตรวจสอบการบริหารการเงิน การคลัง และการดำเนินงาน

1. นางอรวรรณ ไชยพรหม
หัวหนาสวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ
2. นางสาวเสาวภาคย แยมพงศผลิน
หัวหนาสวนนโยบายและแผน

สวนพฤกษศาสตรภูมิภาค
1

2

3

4

1. นายจรัญ มากนอย
รักษาการหัวหนาสวนพ กษศาสตรบานรมเกลา
พิษณุโลก ในพระราชดำริ
2. นายวัชนะ บุญชัย
หัวหนาสวนพ กษศาสตรระยอง
3. นางสาวนุชรี นอแสงศรี
รักษาการหัวหนาสวนพ กษศาสตรขอนแกน
4. นายดนัย สรรพศรี
หัวหนาสวนพ กษศาสตรพระแมยา สุโขทัย
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หมายเหตุ :
1. สี า หมายถง หนวยงานที่สังกัดและรายงาน
ตอผูอำนวยการองคการสวนพ กษศาสตร
2. สีเขียว หมายถง หนวยงานที่สังกัดและรายงาน
ตอรองผูอำนวยการองคการสวนพ กษศาสตร

งานเ ยแพรความรู

งานศิลปกรรม

สวนพิพิ ัณ  รรมชาติ

งานดินและปุย

งาน รงเรือนเพาะชำ

งานเพาะเลียงเนือเยื่อ

งานบริหารความเสีย่ งและควบคุม าย น

งานเทค น ลยีสารสนเทศ

สวนสนับสนุนบริหารจัดการองคกร

งานทะเบียนและฐานขอมูล

งานจักรกลการเกษตร
สวน ลิต

งานสวัสดิการและแรงงานสัมพัน 

งานสา ารณูป คและชลประทาน

สวนทรัพยากรมนุษย

งานบริการกลาง

งานทะเบียนนำเขาและฐานขอมูล
สวนวิศวกรรมและ อมบำรุง

งานสารบรรณ

หองป ิบัติการเพาะเลียงเนือเยื่อ,
หองป ิบัติการพ กษเคมี, หองป ิบัติการจุลินทรีย,
หองป ิบัติการแมลง

งาน รคพืชและอนุบาลพัน ุ ม

สำนักงานประสานงานกรุงเทพ

สวนอำนวยการกลาง

สวนวิจัยและหองป ิบัติการกลาง

(ราน Golden Gardenia, ราน Blue Vanda และอื่น )

สวนบริหารสินทรัพย

งานพัสดุ

งานสมาชิกสัมพัน 

งานรวบรวมพัน ุพืชและ รงเรือน

สวนอนุรักษ

งานบัญชี

งานการเงิน

งานงบประมาณ

*สวนพ กษศาสตรสาขาในปจจุบัน
มีอยูจำนวน 4 แหง คือ
1. สวนพ กษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก
ในพระราชดำริ
2. สวนพ กษศาสตรระยอง
3. สวนพ กษศาสตรขอนแกน
4. สวนพ กษศาสตรพระแมยา สุโขทัย
โดยสวนพ กษศาสตร ทัง 4 แหง
ใหใชโครงสรางการบริหารงานภายใน
ตามรูปแบบของสวนพ กษศาสตรสาขา

กลุมงาน ุรการ

กลุมงานพัสดุ

กลุมงานประชาสัมพัน 
และ ุรกิจสัมพัน 

กลุมงานวิชาการ

สวนพฤกษศาสตรสาขา*

งานติดตามและประเมินผล

งานวิเคราะหและวางแผน

สวนตรวจสอบการบริหาร
การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน

สวนบริหารการเงินการคลัง

สำนักอำนวยการ

งานวิเคราะหการลงทุนและงานตลาด

สวน ุรกิจสัมพัน 

งานประสานการ ลิต

สวนพัฒนา ลิต ณ
ั แ ละวิสาหกิจชุมชน

สำนักพัฒนาธุรกิจ

สวนนโยบายและแผน

สำนักตรวจสอบภายใน

รองผูอำนวยการ

ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

งานฐานขอมูลและจัดการตัวอยาง

นักกี วิทยา

งาน ูมิทัศน

งานจัดการ รงเรือน

งานฐานขอมูลและจัดการตัวอยางพืช

สวนพิพิ ัณ แมลง

งานบริหารจัดการพืนที่

สวนจัดการพืนที่

ครงการศูนยรวมพรรณ มที่สูง

สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง

นักพ กษศาสตร

สวนหอพรรณ ม

หองสมุด

ศูนยวิจัย-พัฒนา สงา สรรพศรี

งานคณะกรรมการ

งานประชาสัมพันธ

นิติกร

สวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ

รองผูอำนวยการ

งานบริการนักทองเที่ยว

งานสื่อและโสตทัศนูปกรณ

ผูอำนวยการ

ครงสรางองคการสวนพฤกษศาสตร
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อตรากา ง
พนักงาน 24 %

อัตรากำลัง (ณ 30 กันยายน 2559)
- พนักงาน
144 คน
- ลูกจางประจำ
6 คน
- ลูกจาง
443 คน
รวมจำนวน
593 คน

ลูกจาง 75 %

ลูกจางประจำ 1 %

134
2
2
2
46
37
16
24
5
10

ประจำ
6
1
1
4
-

ลูกจาง
ชั่วคราว
130
13
13
4
104
70

ครงการ
151
18
30
28
73
1
94

2

-

22

23

47

3
2
3
144
593 คน

6

17
15
12
200

34
19
17
243

54
36
32
593

กลุมงาน

พนักงาน

หนวยงานสวนกลาง
ผูบริหารสูงสุด (10-11)
สังกัด ูอำนวยการ
สังกัดรอง ูอำนวยการ
สำนักอำนวยการ
ศูนยวิจัย-พัฒนา สงา สรรพศรี
สำนักพัฒนาธุรกิจ
สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง
สำนักตรวจสอบภายใน
สวนพ กษศาสตรสาขา
สวนพ กษศาสตรบานรมเกลา
พิษณุโลก ในพระราชดำริ
สวนพ กษศาสตรระยอง
สวนพ กษศาสตรขอนแกน
สวนพ กษศาสตรพระแมยา สุโขทัย
รวมทังสิน
รวมจำนวน

รวมทังสิน
426
2
2
2
79
80
48
205
6
174
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และนโยบายของรัฐที่สําคัญ

ครงการสาค

การประชุมวิชาการระดับประเทศดานพฤกษศาสตรพื้นบาน
“พฤกษศาสตรพื้นบานไทย มองไกลสูอนาคต”
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเดจพระนางเจ า สิ ริ กิ ติ
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในฐานะ
ที่ทรงเปนบุคคลสำคัญดานการสงเสริมการใชประโยชน
จากภูมิปญญาพืนบานควบคูกับการสงเสริมศิลปาชีพ
ตลอดจนเพือ่ เปนการเทิดพระเกียรติในฐานะ “พระมารดา
แหงการคุม ครองความหลากหลายทางชีวภาพ” อีกทัง
เพือ่ เปนการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการ
องคความรูที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรพันธุพืชภายในประเทศ และเปนการเตรียม
ความพรอมในการกาวเขาสูป ระชาคมอาเ ยี น ง่ จะทำให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางในการศกษา คนควา วิจัย
ทางดานพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยางมั่นคง
18 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

องคการ ไดจดั ประชุมขน ในระหวางวันที่ 24-27
สิ ง หาคม 2559 โดยนางป จ ฉิ ม า ธนสั น ติ ประธาน
คณะกรรมการองคการสวนพ กษศาสตร เปนประธาน
เปดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พ กษศาสตร
พื นบ า น ภายใต แ นวคิ ด “พฤกษศาสตรพื้นบานไทย

The Botanical Garden Organization

มองไกลสูอ นาคต” ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มี ก ารบรรยายพิ เ ศษโดยผู เชี่ ย วชาญด า นพ กษศาสตร พื นบ า น
ทังในและตางประเทศ อาทิ ดร.วีระชัย ณ นคร สำนักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย นายประทีป มีศลิ ป สำนักพระราชวัง รศ.ดร.ชูศรี
ไตรสนธิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และนางเบญจวรรณ ลีนนิ โรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร ศาสตราจารย ดร.เฮนริค บาลสเล มหาวิทยาลัย
ออรฮุส ประเทศเดนมารก และศาสตราจารย ดร.เผย เชงจิน สถาบัน
ทางดานพ กษศาสตรคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนียังมีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ จากหนวยงาน
ตาง การนำเสนอผลงานการวิจัยทังภาคบรรยายและภาคโปสเตอร
การพบปะพูดคุยในรูปแบบของการประชุมเครือขาย ไดรบั การสนับสนุน
และความรวมมือเปนอยางดีจากหลายหนวยงานทังหนวยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัย มูลนิธิ และสมาคมตาง ไดแก กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) สมาคมพ กษศาสตร
ในพระบรมราชินูปถัมภ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแม าหลวง สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเ ียน มหาวิทยาลัยราชภั เชียงราย และโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

โครงการ “ปดเทอมนี้..สนุกคิด..สนุกเรียนรู..สูอนาคต”
เมื่ อ วั น ที่ 1 มี น าคม 2559 พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี เขาเยี่ยมชมกิจกรรม “โครงการปดเทอมนี..สนุกคิด..สนุก
เรียนรู..สูอนาคต” ณ บริเวณดานหนาตกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ่ง
องคการสวนพ กษศาสตร (อ.ส.พ.) เปน 1 ใน 9 หนวยงานหลักที่เขารวม
โครงการภายใตกิจกรรมสวนสวยแหงการเรียนรูคูความเพลิดเพลิน
พณ นายกรั ฐ มนตรี ได เข า ชมนิ ท รรศการแหล ง เรี ย นรู แ ละ
การสาธิตการนำกลวยไมออกจากขวด เพือ่ นำไปปลูกเพิม่ ปริมาณสายพันธุ
กลับคืนสูธ รรมชาติ ง่ พณ นายกรัฐมนตรี ใหความสนใจในกระบวนการ
สงเสริมการเรียนรูดานพืชแกเยาวชน รวมทังการอนุรักษกลวยไมไทย
ใหคงอยูสืบไป โดยมีนางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหนาสวนสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ ผูแ ทนองคก ารสวนพ กษศาสตร ให ก ารตอนรั บและ
นำเสนอแหลงเรียนรูภายในสวนพ กษศาสตร รวมทังกิจกรรมสำหรับ
ใหความรูและปลูกจิตสำนกใหแกเยาวชนในการรวมกันอนุรักษทรัพยากร
พันธุพืชไทย
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1. ดานการพัฒนาสวนสวยแหงการเรียนรูคูความเพลิดเพลิน
องคการสวนพ กษศาสตร ไดมีการจัดการพืนที่เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสรางความเพลิดเพลินแกผูเยี่ยมชม
ไดแก กลุม อาคารเรือนกระจกโดยเฉพาะโรงเรือนกระบองเพชร โรงเรือนกลวยไม เสนทางศกษาธรรมชาติ สวนรุกขชาติ
และแหลงเรียนรูในรูปแบบตาง เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูดานพืชสำหรับประชาชน

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ในปงบประมาณ 2559 ไดมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง การใชประโยชนจากพืชสมุนไพร 5 ชนเผา
ไดแก มง กระเหรี่ยง ลัวะ ไทใหญ ไทญวน ภายในโรงเรือนกลุมอาคารเรือนกระจกเพื่อจัดแสดง โดยเปนสวนหน่ง
ในงาน “การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติพ กษศาสตรพืนบาน” ทังนีเพื่อใหผูที่สนใจเขาเยี่ยมชม และศกษาการใช
ประโยชนจากพืชสมุนไพรในดานตาง
1. เปนวัตถุดิ บ ในการประกอบอาหาร
หรือเปนสวนประกอบของอาหาร
2. มีสรรพคุณในการรักษาโรคตาง
3. เปนอาหารเสริมหรือยาบำรุงกำลัง
เพือ่ ใหรา งกายแขงแรง สรางภูมคิ มุ กันโรคตาง ได
่งมีการจัดแสดงพันธุไมสมุนไพรมีชีวิตจำนวน
มากและตัวอยางพืชสมุนไพรอบแหง รวมถง
ผลิตภัณฑแปรรูปตาง อีกทังยังเปนการอนุรกั ษ
ภูมิปญญาชาวบานไวไมใหสูญหาย
และเดือนพ ศจิกายน 2559 ที่ผานมา
ทางองคการสวนพ กษศาสตรไดเปดใหเขาชม
เสนทางเดินเหนือเรือนยอดไมอยางเปนทางการ จงไดมีการจัดแสดงพรรณไมในพระนามควบคูกับไมดอก ดูหนาว
เพื่อตอบสนองนโยบาย “สวนสวยคูความเพลิดเพลิน” บริเวณสวนเทิดพระเกียรติหนาอาคาร Canopy เพื่อให
ผูเขาเยี่ยมชมใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและชื่นชมความสวยงามของพรรณไม ทามกลางเม หมอกและขุนเขา
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สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ในปงบประมาณ 2559 สวนพ กษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดำริ ไดดำเนินการในดานตาง

ดังนี
ดานวิชาการ
• สำรวจพืนที่สูงที่อยูใกลเคียง เพื่อศกษาพืชหายากและชนิดที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ
• ขยายพันธุไมหายากในทองถิ่น จำนวน 20 ชนิด เชน แปกลม (Calocedrus macrolepis) พืชวงศจำปจำปา วงศกระดังงา และวงศกลวยไมหลายชนิด
• เพาะกลาไมเพื่อปลูกในพืนที่สวน และสนับสนุนหนวยงานภายนอก จำนวน 40,000 ตน
ดานการพัฒนาพืนที่
• ปรับพืนที่ลานกิจกรรมและเวที และตกแตงใหสวยงาม สำหรับ
เทศกาลหมหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู
• จัดทำปายชื่อกลวยไมในโรงเรือนจัดแสดง
• ปลูกคอ (Livistona jenkinsiana และ Livistona speciosa) และตาว
(Arenga westerhoutii) และพืชอื่นรวม 3,000 ตน ในพืนที่ดานหนาสวน
รวมกับชุมชนและหนวยงานในพืนที่ใกลเคียง
• ปลูกพืชวงศกระดังงาและจำป-จำปา ในแปลงรวบรวมพันธุ
เพิ่มเติม 50 ตน
• ปลูกประทัดดอย 400 ตน และพืชวงศขิง-ขา
500 ตน ในแปลงสนสามใบ

ดานการเ ยแพรและ หความรู
• จั ด กิ จ กรรม ห ม หมอก กอดหนาว ดู ด าวบนภู เพื่ อ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
• จัดอบรมใหความรูแกเยาวชนและผูนำชุมชนในการรักษา
สิ่งแวดลอม
• จัดทำแผนพับใหความรูพืชวงศจำป-จำปา
ดานการบริหารจัดการ
• เพิ่มเติมความรูบุคลากรโดยอบรมพ กษศาสตรเบืองตน
ณ สวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิริกิติ
• ศกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานที่ไรลองเลย ตำบล
เหลากอหก อำเภอนาแหว จังหวัดเลย
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สวนพฤกษศาสตรระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ในปงบประมาณ 2559 สวนพ กษศาสตรระยอง ไดดำเนินการ
พัฒนาสวนสวยแหงการเรียนรู ไดแก
ดานวิชาการ
ไดดำเนินโครงการสำรวจความหลากหลายของพืชในภาคตะวันออก เพิม่ จำนวนพันธุไ มใหกบั สวน จำนวน
120 ชนิด แบงเปน วงศกลวยไม 14 ชนิด วงศขิง-ขา 19 ชนิด กลุมไมหายาก 21 ชนิด กลุมไมทองถิ่น 66 ชนิด ไดแก
เอืองหนวดพราหมณ ดาวชลธาร ชา ษีเลก เปนตน และทำการเพาะขยายพันธุเพื่อการอนุรักษ โดยมีพรรณไม
ทองถิ่นที่นาสนใจ ไดแก พรวด ยางนา และเสมดขาว ล

เอืองหนวดพราหมณ
ชื่อวิทยาศาสตร Seidenfadenia mitrata
(Rchb.f.) Garay ชื่อวงศ ORCHIDACEAE

พรวด
ชื่อวิทยาศาสตร Rhodomyrtus tomentosa
(Aiton) Hassk. ชื่อวงศ MYRTACEAE

ดาวชล าร
ชือ่ วิทยาศาสตร Pentasachme caudatum Wall. ex Wight
ชื่อวงศ APOCYNACEAE
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เสมดขาว
ชื่อวิทยาศาสตร Melaleuca quinguenervia
(Cav.) S.T.Blake. ชื่อวงศ MYRTACEAE

ชา ษีเลก
ชื่อวิทยาศาสตร Paraboea harroviana (Craib) B.L.Burtt
ชื่อวงศ GESNERIACEAE
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ดานการพัฒนาพืนที่
ไดดำเนินโครงการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูส วนพ กษศาสตรระยอง โดยการพัฒนาพืนทีส่ วนพ กษศาสตร
ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2558 ใหโดดเดนและสวยงาม เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูดานพ กษศาสตร และพัฒนา น ู
ระบบนิเวศพืนที่ชุมนำ สรางฐานการเรียนรูธรรมชาติ ปรับปรุงพัฒนาเสนทางศกษาธรรมชาติทังทางบกและทางนำ
ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศ เพื่ออำนวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว และรองรับนักทองเที่ยวที่เพิ่มขน
ในแตละป
ดานการเ ยแพรประชาสัมพัน 
ไดดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธและถายทอดความรู
ทางวิชาการตามโครงการเผยแพรความรูส ปู ระชาชนในภาคตะวันออก
โครงการถายทอดความรูด า นพืชเพือ่ การอนุรกั ษ โครงการสงเสริม
การเรียนรูและการทองเที่ยวเชิงพ กษศาสตรไดทุก ดู โครงการ
สงเสริมการเรียนรูและการรับผิดชอบตอสังคม และโครงการศูนย
บริการขอมูลทางพ กษศาสตรเพื่อประชาชน

กิจกรรมปลูกปา

อบรม ูนำ

กิจกรรมกระตุนการทองเที่ยวเนื่อง นวันพืนที่ชุมนำ ลก

ดานการบริหารจัดการ
ไดดำเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 2558 ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสวนพ กษศาสตรระยอง
เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแกการป ิบัติงานของสวน ใหบรรลุวัตถุประสงค
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สวนพฤกษศาสตรขอนแกน
ในปงบประมาณ 2559 สวนพ กษศาสตรขอนแกน ไดดำเนินงานเพือ่ สราง
แหลงเรียนรูในดานตาง ดังนี
ดานวิชาการ
ไดดำเนินการสำรวจและรวบรวมไมประจำถิ่น ไมพืนเมือง ไมหายาก และ
ไม ใ กล สู ญ พั น ธุ ได จ ำนวน 30 ชนิ ด เพื่ อ นำมาเพาะขยายอนุ รั ก ษ ส ายพั น ธุ
ไดจำนวน 35,582 ตน ทังนี ไดนำมาจัดแสดงในพืนที่ และแจกจายกลาพันธุไม
แกหนวยงาน ประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกคืนสูธรรมชาติ จำนวน 24,122 ตน
และสำรวจกลวยไมชางกระเพื่อ น ูประชากรพืชเสี่ยงตอการสูญพันธุ
ดานการพัฒนาพืนที่
ไดพัฒนาปรับปรุงพืนที่เพื่อสรางแหลง
ศกษาเรียนรูพืชภูมิปญญาทองถิ่น โดยในป
2559 ไดปรับปรุงพืนทีเ่ พือ่ จัดแสดงพืชสมุนไพร
จำนวน 1,720 ตน พรอมทังจัดทำปายชือ่ ชนิด
บรรยายสรรพคุณและการนำไปใชประโยชน
ประกอบ และพัฒนาเสนทางเดินชมสวนสมุนไพร
และจัดตกแตงประดับพืนทีเ่ พือ่ ความสวยงาม
รอบแกมลิงพระราชทาน
ดานการเ ยแพรและ หความรู
จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแ ละเผยแพร
ประชาสัมพันธองคการ อาทิ
• กิจกรรมปนรักษ ปนรู สิ่งแวดลอม
• กิจกรรมฝกอบรมถายทอดความรู
ดานพืช เพือ่ การอนุรกั ษ ไดแก อบรมเยาวชน
อบรมผู น ำชุ ม ชน เพื่ อ การอนุ รั ก ษ แ ละการ
เตรียมพืชคืนถิ่น
• กิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูและการรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
• กิจกรรม “หนวยบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิมใหประชาชน”
• กิจกรรมจัดฐานการเรียนรูทังภายในและภายนอกสวน เชน การผลิต
ปุยหมัก การขยายพันธุพืช ของเลนพรรณไม การจักสาน เปนตน
• บริการขอมูลผานศูนยบริการขอมูลทางพ กษศาสตรเพื่อประชาชน
และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรูใหแกประชาชนทั่วไป
ดานการบริหารจัดการ
ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยไดจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการจัด ือจัดจาง
การควบคุมดูแล เบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย และไดจัดทำคูมือการควบคุมภายใน ดานบริหาร
การเบิกจายวัสดุ อุปกรณของสวน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมศกษาดูงาน และเขารวม
ฝกอบรมตาง
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สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย
สวนพ กษศาสตรพระแมยาอยูในระยะเริ่มตนของการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน โดยในปงบประมาณ 2559 ไดดำเนินงานเพื่อสรางแหลง
เรียนรูในดานตาง ดังนี
ดานวิชาการ ไดรวบรวมและเพาะขยายพันธุไมที่ไดจากการสำรวจ
จำนวน 42 ชนิด 12,603 ตน และนำไปจัดแสดงในพืนที่สวน
ดานการพัฒนาพืนที่ ไดทำการพัฒนาพืนที่ จำนวน 2 ไร เพือ่ จัดแสดง
สวนอุทยานพรรณไม และจัดแสดงพรรณพืชเศรษฐกิจ ไดแก แปลงดอกไม
แกนตะวัน แปลงตนบานไมรูโรย และแปลงดอกไมตนรัก เปนตน นอกจากนี
ยังไดปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขันพืนฐานเพื่อรองรับการกาวไปสูอาเ ียน
โดยในป 2559 ไดปรับปรุงระบบนำ เสนทางสัญจรภายในพืนที่ อาคารสถานที่
ใหสะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ดานการเ ยแพรและ หความรู ไดจัดทำศูนยเกษตรอินทรีย เผยแพร
ความรูเ รือ่ งปุยหมักชีวภาพ เพือ่ ใชสนับสนุนในการดำเนินงานภายในสวนอีกดวย
รวมถงจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนกใหแกเยาวชนและประชาชน ไดตระหนักถง
คุณคาของทรัพยากรพืช
ดานการบริหารจัดการ ไดจัดทำแผนงบประมาณ แผนป ิบัติการ
ประจำป แผนจัด ือจัดจาง และจัดทำคูมือความเสี่ยงและควบคุมภายใน
พรอมไดตดิ ตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ เปนประจำ
ทุกเดือน นอกจากนี ยังไดติดตามดูแลสวัสดิการ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของบุคลากรภายใตสังกัดอีกดวย
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2. ดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรู เผยแพรและถายทอดองคความรูสูประชาชน
การจัดอบรม ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรตาง จำนวน 10 ครัง ดังนี

• หลักสูตรถายภาพทางพฤกษศาสตร ระหวางวันที่ 12-13 พ ศจิกายน 2558 โดยมีนายวิศาล นำคาง
ศิลปนนักถายภาพไทย ประจำป 2555 และนายจรัลศักดิ ลอยมี อาจารยสาขาวิชาศิลปะการถายภาพ คณะวิจติ รศิลป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากรถายทอดความรู ่งมีผูเขาอบรม จำนวน 53 คน
• หลักสูตรการดำรงชีวิตของพืชและสิ่งแวดลอม จัดขน ครังที่ 1 วันที่ 26 พ ศจิกายน 2558 และครังที่ 2
วันที่ 27 พ ศจิกายน 2558 ใหความรูเรื่องความหลากหลายของพรรณพืช ชนิดพันธุ การปรับตัวเพื่อความอยูรอด
ของพรรณพืชในสิ่งแวดลอมใหกับนักเรียนระดับชันประถมศกษา จากโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง จังหวัดลำพูน
จำนวน 111 คน
• หลักสูตรวาดภาพทางพฤกษศาสตร ระหวางวันที่ 11-12 ธันวาคม 2558 อบรมใหความรูแ ละเทคนิคการใชสไี ม
โดยนางธัญลักษณ สุนทรมั ฐ (ครูกุง) ครูสอนศิลปะแหงโรงเรียนรุงอรุณ กรุงเทพมหานคร และนายปรีชา การะเกตุ
จากหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชใหแกนักเรียนโรงเรียนเครือขายสวนพ กษศาสตร ในพืนที่
ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม แพร และพะเยา จำนวน 6 โรงเรียน รวม 50 คน
• หลักสูตรความหลากหลายของพืชและสิ่งแวดลอม (ยุวทูตสวนพ กษศาสตร ป 3) ระหวางวันที่ 21-24
มกราคม 2559 มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมใหกับเยาวชนที่พรอมจะเปนยุวทูตสวนพ กษศาสตร และ
พัฒนาองคความรูด า นการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การเผยแพรและประชาสัมพันธภารกิจขององคการ ในอนาคต
โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิจากกรมปาไม กลุมผูนำชุมชนชาวปกาเกอญอ ณ บานหวยหินลาดใน อำเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) จังหวัดเชียงราย
โดยมีผูเขารับการอบรมจำนวน 33 คน

• หลักสูตรนักพฤกษศาสตรทอ งถิน่ รุน ที่ 21 ระหวางวันที่ 15-19 กุมภาพันธ 2559 โดยมีวตั ถุประสงคหลัก
ในการใหความรูเ บืองตนดานพ กษศาสตรและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
ใหกับประชาชนทั่วไป โดยมีผูเขาอบรมจำนวน 49 คน
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• หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชเบื้องตน รุนที่ 9 ระหวางวันที่ 23-27 พ ษภาคม 2559 มีวัตถุประสงคเพื่อให
ความรูเ รือ่ งอนุกรมวิธานแก นักศกษา ครู อาจารย เจาหนาทีจ่ ากหนวยงานภาครัฐ ทีม่ คี วามสนใจและทำงานเกีย่ วของ
ทางดานพ กษศาสตร โดยมีผูเขารวมอบรม จำนวน 32 คน
• หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง รุนที่ 5 ระหวางวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 เปนหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ความรูดานอนุกรมวิธานขันสูง สำหรับผูที่มีพืนฐานความรูดานอนุกรมวิธานพืช หรือผูที่ทำงานดานการจัดจำแนก
พันธุพืช โดยมีผูเขารวมอบรม จำนวน 31 คน
• หลักสูตรคายเยาวชนพิทักษสิ่งแวดลอม จัดจำนวน 2 รุน สำหรับนักเรียนชันมัธยมศกษาปที่ 2 และ 3
รุนที่ 1 จัดระหวางวันที่ 7-8 กรก าคม 2559 จากโรงเรียนบานหนองปลามัน จังหวัดเชียงใหม จำนวน 47 คน และ
รุน ที่ 2 จัดระหวางวันที่ 13-14 กรก าคม 2559 จากโรงเรียนบานทุง โปง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 44 คน โดยมุง เนน
ใหความรูดานความสำคัญของสิ่งแวดลอม ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ การอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมถง
บทบาทหนาที่และความสำคัญของสวนพ กษศาสตร

จัดบรรยายใหความรูทางวิชาการ ดำเนินการจัดบรรยายวิชาการ จำนวน 6 ครัง ไดแก

• หัวขอ “อาหารจากดอกไม” เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2559 โดย นางพูลทรัพย เจตลีลา เปนวิทยากรผูใ หความรู
เกี่ยวกับผักและดอกไมกินได คุณคาทางโภชนาการ สรรพคุณ ประโยชน โทษของผักและดอกไมแตละชนิดที่นำมา
ปรุงอาหาร กรรมวิธีการจัดเตรียม ตลอดจนเทคนิคการประกอบอาหาร โดยมีผูเขารวม จำนวน 144 คน
• การสัมมนาเชิงป บิ ตั กิ ารหัวขอ “วันสัตวปา และพืชปาโลก” เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2559 เนือ่ งในวันสัตวปา
และพืชปาโลก (World Wildlife Day) โดยมีวิทยากรจากศูนยศกษาธรรมชาติและสัตวปาเชิงดอยสุเทพ มีผูเขารวม
จำนวน 135 คน
• สัมมนาเชิงป ิบัติการหัวขอ “วันสากลแหง
ความหลากหลายทางชีวภาพ” เมือ่ วันที่ 19 พ ษภาคม
2559 เนือ่ งในวันสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ
(International Day of Biological Diversity) มีผูเขารวม
จำนวน 164 คน จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม และ
ลำพูน
• การสัมมนาเชิงป บิ ตั กิ ารหัวขอ “วันสิง่ แวดลอม
โลก” เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2559 เนือ่ งในวันสิง่ แวดลอมโลก
(World Environment Day) โดยมีนายอภินนั ท สุวรรณรักษ
อาจารยจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรนำ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม พรอมคณะนักศกษา
เปนวิทยากร แกนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม จำนวน 128 คน
• สัมมนาเชิงป ิบัติการหัวขอ “วันโอโซนโลก” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เนื่องในวันโอโ นโลก (World
Ozone Day) เปนการใหความรูที่เกี่ยวของกับความสำคัญ ประโยชนและโทษของโอโ นที่มีตอโลก กิจกรรมของ
มนุษยที่มีสวนทำใหโอโ นถูกทำลาย รวมถงแนวทางการปองกันไมใหโอโ นถูกทำลาย ใหแกนักเรียนระดับประถม
ศกษาและมัธยมศกษา จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม จำนวน 113 คน
• สัมมนาเชิงป บิ ตั กิ ารหัวขอ “วันเยาวชนแหงชาติ” เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2559 เนือ่ งในวันเยาวชนแหงชาติ
(Youth Day) มุงเนนการใหความรูดานการอนุรักษและการเขารวมกิจกรรมฐานการเรียนรูตาง โดยมีนักเรียนระดับ
ประถมศกษาและมัธยมศกษาจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม จำนวน 288 คน
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จัดกิจกรรมใหความรู จำนวน 2 ครัง ไดแก

• กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู” มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหความรูท เี่ กีย่ วของกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางพันธุพืชตลอดจนบทบาทหนาที่ขององคการสวนพ กษศาสตรในดานการอนุรักษและปลูกสรางจิตสำนก อีกทัง
ยังเปนการตอบสนองตอนโยบายการป ิรูปการศกษาของรัฐบาล จำนวน 3 ครัง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559
นักเรียนระดับชันมัธยมศกษาตอนตนจากโรงเรียนสันปายางวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม จำนวน 102 คน เมื่อวันที่ 7
กันยายน 2559 นักเรียนระดับประถมศกษาปที่ 4 โรงเรียนพุทธิโศภน จังหวัดเชียงใหม จำนวน 183 คน และเมือ่ วันที่ 9
กันยายน 2559 นักเรียนระดับชันมัธยมศกษาตอนตน โรงเรียนศีลรวี จังหวัดเชียงใหม จำนวน 175 คน
• กิจกรรม “ชีววิทยาของหิ่งหอย และการประยุกตใชประโยชนตอระบบนิเวศ” เมื่อวันที่ 15 กรก าคม
2559 โดยจัดกิจกรรมใหความรูที่เกี่ยวของกับหิ่งหอย เพื่อนำไปสูการปลูกสรางจิตสำนกอันจะนำไปสูการอนุรักษ
แกนักเรียนโรงเรียนบานปางไฮ จังหวัดเชียงใหม จำนวน 62 คน

จัดนิทรรศการ จำนวน 8 ครัง ไดแก

• นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเดจพระนางเจาสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง “พระมารดาแหงความหลากหลายทางชีวภาพ” ในงาน
“มหกรรมไมดอกอาเ ียนเชียงราย 2015” ระหวางวันที่ 24 ธันวาคม 255810 มกราคม 2559 ณ สวนไมงามริมนำกก จังหวัดเชียงราย
• เนื่องในงาน “มวนงันวันเด็ก” วันที่ 9 มกราคม 2559 ณ มูลนิธิ
สถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
• เรื่อง “การอนุรักษกลวยไม” ในงาน “ชางไทย ตำนานยิ่งใหญ
แหงแผนดิน” ระหวางวันที่ 9-13 มกราคม 2559 ณ ศูนยอนุรักษชางไทย
จังหวัดลำปาง
• เรื่ อ ง “ผลงานวิ จั ย จากพื ช สกุ ล มหาหงส ” ในงาน “ประชุ ม
ระดับภูมภิ าคอาเ ยี นวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ครังที่ 2” ระหวาง
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรม
เ นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชัน
เ นเตอร เ นทรัลเวิลด กรุงเทพ
• เรือ่ ง “องคการสวนพฤกษศาสตร :
ธนาคารพันธุกรรมสำรองพืชสำคัญของ
ประเทศ” ในการประชุ ม วิ ช าการและ
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย
สิง่ สินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง
วั น ที่ 23-29 มี น าคม 2559 ่ ง จั ด โดย
โครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำริ

28 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559

The Botanical Garden Organization

• เรื่อง “พระมารดาแหงการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ” ในงาน “กาวสูโลกแหงการผจญภัย
ในสุดยอดดินแดนธรรมชาติ เรียนรูส งิ่ แวดลอมอยางสรางสรรคกบั งานมหัศจรรยโลกของเดก ป 4” ระหวางวันที่ 25-31
กรก าคม 2559 ณ อุทยานหลวงราชพ กษ จังหวัดเชียงใหม
• เรื่อง “พืชโบราณ” ระหวางวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑสิรินทร จังหวัดกาฬสินธุ
• เรื่อง “มหาหงส อัญมณีจากผืนปา” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ” ระหวางวันที่ 17-21 สิงหาคม
2559 ณ โรงแรมเ นทาราแกรนดเ นทรัลเวิลด กรุงเทพ

ความรวมมือทางดานวิชาการ

ภายใตบันทกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานเครือขายทังภายในประเทศและตางประเทศ
องคการสวนพ กษศาสตร ไดมีการดำเนินการดานตาง ดังนี
การจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเฉพาะทางและศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชีย ไดแก
• การอบรมเชิงป ิบัติการ เรื่อง “Workshop on Biodiversity Conservation & Management” ระหวาง
วันที่ 9-24 พ ศจิกายน 2558 ณ สวนพ กษศาสตร South China Botanic Garden, Chinese Academy of Sciences,
เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
การเขารวมประชุมวิชาการ จำนวน 2 ครัง ไดแก
• การประชุมเครือขายสวนพ กษศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEABG) 5th Southeast Asia
Botanic Gardens Network Meeting ระหวางวันที่ 2-5 พ ศจิกายน 2558 ณ สวนพ กษศาสตร Eka Karya Bali
Botanic Garden, เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเ ีย
• การประชุม “Consultation workshop to develop a programme of work on exceptional species
conservation in the SEABG region” จัดโดย Botanic Gardens Conservation International (BGCI) รวมกับ
Dr.Cecilia Koo Botanic Conservation Center (KBCC) ระหวางวันที่ 11-14 กันยายน 2559 ณ Dr.Cecilia Koo
Botanic Conservation Center (KBCC) ประเทศไตหวัน
การเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ จำนวน 4 ครัง ไดแก
• นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร เรื่อง “Ethnobotany of Karen in Om Koi District, Chiang Mai
Province, Thailand” และ “QSBG-PTK Botanical Expeditions in Luang Prabang and Sayaboury, Laos PDR”
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Congress: Botanical Research in Tropical Asia ระหวางวันที่ 6-11
ธันวาคม 2558 ณ เมืองเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร เรื่อง “Pollination Biology of Goodyera procera (Ker-Gawl.)
Hook.at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai” ในการประชุมวิชาการกลวยไมเอเชียแป ิ ก ครังที่ 12
(The 12th Asia Pacific Orchid Conference) ระหวางวันที่ 19-21 มีนาคม 2559 ณ ศูนยประชุมอิมแพค อรั่ม 1
ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมเมืองทองธานี กรุงเทพ
• นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร เรื่อง “Genetic diversity of Vanda coerulea Griff. ex Lindl.,
an endangered orchid in Thailand” ในการประชุมวิชาการ The 6th International Orchid Conservation Congress (IOCC)
ระหวางวันที่ 16-20 พ ษภาคม 2559 ณ โรงแรม Waterloo เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
• นำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบ E-poster เรื่อง “Bioactive compounds and antioxidant properties
of four Hedychium flowers for flavoured tea” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 8th International Postharvest
Symposium 2016 ระหวางวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559 ณ เมืองการตาเฮนา ประเทศสเปน
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ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัยดานพฤกษศาสตร จำนวน 17 เรื่อง ไดแก
1. Puangpairote, T., Maknoi, C., Jenjittikul, T., Anamthawat-Jo´nsson, K., and Soontornchainaksaeng,
P. 2015. Natural triploidy in phyto-oestrogen producing Curcuma species and cultivars from Thailand.
Euphytica (2016) 208: 47-61.
2. Chomchalow Swangpol, S., Traiperm, P., Somana, J., Sukkaewmanee, N., Srisanga, P., and
Suksathan, P. 2015. Musa nanensis, a New Banana (Musaceae) Species from Northern Thailand. Systematic
Botany, 40(2): 426-432.
3. Watthana, S., Fujikawa, K., and Kertsawang, K. 2015. First Record of Cremastra Lindl. (Orchidaceae)
in Myanmar. Acta Phytotax. Geobot. 66(3): 197-200.
4. Low, V. L., Adler, P. H., Sofian-Azirun, M., Srisuka, W., Saeung, A., Huang, Y. T., Hadi, U. K.,
Pham, X. D., and Takaoka, H. 2015. Test of conspecificity for allopatric vectors: Simulium nodosum and
Simulium shirakii (Diptera: Simuliidae) in Asia. Parasites and Vectors 8: 297-302.
5. Souvannakhoummane, K., and Suksathan, P. 2015. Two New Species of Impatiens (Balsaminaceae)
from North of Lao PDR. Taiwania 60(4): 175-180, 2015.
6. Chinh, V. T., Huong, N. Th. Th., Quang, B. H., and Suksathan, P. 2015. A New Record of Impatiens
kamtilongensis Toppin (Balsaminaceae) For Vietnam Flora. TAP CHI SINH HOC 2015, 37(3): 332-335.
7. Ruchisansakun, S., van der Niet, T., Janssens B. S., Triboun, P., Techaprasan, J., Jenjittikul, Th.,
and Suksathan, P. 2015. Phylogenetic Analyses of Molecular Data and Reconstruction of Morphological
Character Evolution in Asian Impatiens Section Semeiocardium (Balsaminaceae). Systematic Botany, 40(4):
1063-1074.
8. Middleton, D. J., Sangvirotjanapat, S., and La-Ongsri, W. 2015. A new species of Petrocodon
(Gesneriaceae) from Thailand. Thai Forrest Bulletin (BOT.) 43: 15-17.
9. Tharawoot, Th., and Mala, B. 2015. The effects of TDZ and GA3 on in vitro shoot elongation and
multiplication of Phanera sirindhorniae (K. Larsen & S.S. Larsen) Mackinder & R. Clark. Thai Journal of
Botany 7(2): 133-140.
10. Gale, S. W., Schuiteman, A., Watthana, S., Sando, T., Souvannakhoummane, K., Averyanov, L.,
and Suddee, S. 2016. Studies in Asian Nervilia (Nervilieae, Epidendroideae, Orchidaceae) VI: N. mekongensis,
a new species from Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam. Phytotaxa 247 (4): 267-273.
11. Konnol. J., Hatta-Ohashi, Y., Akiyoshi, R., Thancharoen, A., Silalom, S., Sakchoowong, W., Yiu,
V., Ohba, N., and Suzuki, H. 2016. TiLIA: a software package for image analysis of firefly flash patterns.
Ecology and Evolution 6(9): 3026-3031.
12. Wijit, A., Taai, K., Dedkhad, W., Hempolchom, C., Thongsahuan, S., Srisuka, W., Otsuka, Y.,
Fukuda, M., and Saeung, A. 2016. Comparative Studies on the Stenogamous and Eurygamous Behavior of
Eight Anopheles Species of the Hyrcanus Group (Diptera: Culicidae) in Thailand. Insects 2016; 7(2): 11.
13. Pedersen, H. Æ., Srimuang, K., and Watthana, S. 2016. Strengthening the taxonomic backbone
of Thai orchid conservation: genetic fingerprinting and morphometry applied to a species complex in
Geodorum. Annals of Botany: 1-9.
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14. Watthana, S. 2015. Ericaceae. Flora of Thailand 13(1).
15. Sommano, S., Saratan, N., Suksathan, R., and Pusadee. T. 2016. Chemical composition and
comparison of genetic variation of commonly available Thai garlic used as food supplement. Journal of
Applied Botany and Food Quality 89: 235-242.
16. Sommano, S., Sirikum, P., and Suksathan, R. 2016. Phytochemical screening and ethnobotanical
record of some medicinal plants found in Huai Hong Krai royal development study centre, Chiang Mai,
Thailand. Medicinal Plants Vol. 8(3): 171-176.
17. Pakum, W., Watthana, S., Srimuang, K., and Kongbangkerd, A. 2016. Influence of Medium
Component on In vitro Propagation of Thai’s Endangered Orchid: Bulbophyllum nipondhii Seidenf. Plant
Tissue Cult. & Biotech. 25(1): 37-46.

3. ดานการศึกษา วิจัยและพัฒนาพันธุพืชเพื่อเปนฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำรวจและรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

องคการสวนพ กษศาสตรดำเนินโครงการดานการสำรวจและรวบรวมขอมูลดานความหลากหลายทางพันธุพ ชื
ดำเนินการจัดเกบตัวอยางเพื่อเปนตัวอยางอางอิง และจัดทำเปนฐานขอมูลพันธุพืช เพื่อรองรับการใชประโยชน
ในดานการศกษา วิจัย ่งอาจนำไปสูการใชตอยอดใชประโยชนทังในงานวิจัยขันสูง และนำไปสูการอนุรักษและ
ใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป โดยในปงบประมาณ 2559 ไดดำเนินโครงการสำคัญ ดังนี

โครงการสำรวจความหลากหลายของพืชในภาคเหนือ

ดำเนินการสำรวจความหลากหลายของพืชดอกบริเวณเขาหินปูนในเขตพืนที่ภาคเหนือ โดยกำหนดพืนที่
ดำเนินการสำรวจความหลากหลายของพืชบริเวณเขาหินปูน ่งเปนพืนที่เสี่ยงตอการถูกนำไปใชประโยชนตลอดจน
มีพันธุพืชที่มีความเฉพาะตอพืนที่สูง และอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ โดยมุงเนนสำรวจในพืนที่ภาคเหนือ
จำนวน 9 พืนที่ตังแตป 2554 จนถง 2559 ในป 2559 ไดดำเนินการศกษาวิจัย พืนที่ 3 แหง ไดแก

• อุทยานแหงชาติศรีสชั นาลัย จังหวัดสุ ขทัย
สำรวจพบพันธุพืชในพืนที่ 341 ชนิด จัดอยูใน 271
สกุล 96 วงศ พบพืชวงศเปลา (Euphorbiaceae)
มากที่สุด 30 ชนิด รองลงมาคือวงศถั่ว (Fabaceae)
29 ชนิด อันดับที่ 3 คือวงศเขม (Rubiaceae) 20 ชนิด
มีพันธุพืชที่นาสนใจ คือ เครือเทพรัตน (Thepparatia
thailandica Phuph.) เครือหมูปอย (Nyctocalos
brunfelsiiflora Teijsm., Binn. & Steenis) และเสาวรส
สยาม (Passiflora siamica Craib) และสามารถ
รวบรวมตัวอยางอางอิงไดจำนวน 1,373 หมายเลข

เครือหมูปอย

เครือเทพรัตน

เสาวรสสยาม
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ตีน ุงดอย

กระเจียวสุเทพ

• อุทยานแหงชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
สำรวจพบพันธุพืชในพืนที่ 516 ชนิด จัดอยูใน 349
สกุล 106 วงศ พบพืชวงศถั่ว (Fabaceae) มากที่สุด
30 ชนิด รองลงมาคือวงศกลวยไม (Orchidaceae)
29 ชนิด อันดับที่ 3 คือวงศเขม (Rubiaceae) 20 ชนิด
และอันดับที่ 4 คือ มีพนั ธุพ ชื ทีน่ า สนใจ คือ ตีนฮุง ดอย
(Paris polyphylla Smith.) กระเจียวสุเทพ (Curcuma
ecomata Craib., Binn. & Steenis) และมหาอุดม
(Curcuma cochinchinensis Gagnep) และสามารถ
รวบรวมตัวอยางอางอิงไดจำนวน 755 หมายเลข

มหาอุดม

• อุทยานแหงชาติถำ า ท จังหวัดลำปาง
สำรวจพบพั น ธุ พื ช ในพื นที่ 231 ชนิ ด จั ด อยู ใ น
164 สกุล 75 วงศ พบพันธุพ ชื ทีน่ า สนใจ คือ กระเชา
ปากเป ด (Aristolochia cambodiana Pierre ex
Lecomte) เทียนผาไท (Impatiens nalampoonii T.
Schimizu) หนามโมนา (Capparis monantha Jacobs)
รองเทานารีฝาหอย (Paphiopedilum bellatulum
(Rchb. F.) Stein) ่งเปนพืชที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ
จัดอยูในสถานภาพตาม Thailand Red Data List
และสามารถรวบรวมตัวอยางอางอิงไดจำนวน 516
หมายเลข

รองเทานารี าหอย

เทียน า ทย

กระเชาปากเปด

โครงการศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของกลุมชาติพันธุภาคเหนือตอนบน
มีวัตถุประสงคเพื่อศกษา วิจัย สำรวจและรวบรวมองคความรูดานภูมิปญญาการใชประโยชนจากพันธุพืช
ของกลุมชาติพันธุ โดยเฉพาะพืนที่ในภาคเหนือเพื่อนำไปสูการเปนศูนยกลางขอมูลทางการศกษา และเปนแหลง
พันธุกรรมของพืชสมุนไพรและพืชภูมิปญญาของชาติพันธุที่สำคัญของประเทศตอไป
ในป 2559 ไดดำเนินการศกษาพ กษศาสตรพืนบานของชาวกะเหรี่ยงโปว ในตำบลนาเกียน อำเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม จำนวน 8 หมูบาน โดยการสัมภาษณชาวบานชุมชนตาง เกี่ยวกับการใชประโยชนจากพืช นำพืช
มาตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร และเกบตัวอยางพรรณไมไวเปนตัวอยางอางอิง พบพันธุพืชที่ใชประโยชนจำนวน
229 ชนิด 95 วงศ จำแนกตามกลุมการใชประโยชน 6 กลุม คือ พืชสมุนไพร 131 ชนิด พืชอาหาร 162 ชนิด
พืชเครื่องเทศหรือใชประกอบอาหาร 79 ชนิด พืชที่ใชทำเครื่องมือเครื่องใช 41 ชนิด พืชที่ใชประโยชนทางดานสังคม
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24 ชนิด และกลุมอื่น 29 ชนิด โดยมีพันธุพืช
ทีน่ า สนใจ อาทิ โสกเหลือง (Saraca cf. thaipingensis
Cantley ex Prain) และเอืองสีลา (Tainia sp.)
โดยขอมูลดานภูมิปญญาการใชประโยชนและ
ข อ มู ล ทางพ กษศาสตร เ หล า นี จะได รั บ การ
จั ด เกบในระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ การสื บ ค น และ
เผยแพร รวมทั งผลิ ต ผลงานทางด า นวิ ช าการ
ในรูปแบบการตีพิมพทางดานวิชาการตอไป

โครงการการศึกษาความหลากหลายของแมลงในพืน้ ทีภ่ าคเหนือของประเทศไทยเพือ่ จัดทำพิพธิ ภัณฑแมลง
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
องคการสวนพ กษศาสตรไดใหความสำคัญกับการศกษาทางความหลากหลายทางชีวภาพ จงไดขยายขอบเขต
การศกษาวิจัยในดานแมลง และจัดสรางพิพิธภัณฑแมลง เพื่อเปนแหลงรองรับการจัดเกบตัวอยาง และใชอางอิง
ทางอนุกรมวิธานแกนักวิจัย นักเรียน นักศกษา หรือประชาชนผูที่สนใจ
ในป 2559 ไดสำรวจ รวบรวมตัวอยางแมลง ตัวอยางแหง จำนวน 5,400 หมายเลข จัดจำแนกได 120 วงศ
ปจจุบันมีตัวอยางรวบรวมไวในพิพิธภัณฑแมลง ทังหมด 117, 889 ตัวอยาง และลงทะเบียนในฐานขอมูล 5,400
ขอมูล และไดตีพิมพบทความในวารสารสากล 1 ฉบับ คือ Wijit, A., Taai, K., Dedkhad, W., Hempolchom, C.,
Thongsahuan, S., Srisuka, W., Otsuka, Y., Fukuda, M. and Saeung, A. Comparative Studies on the Stenogamous
and Eurygamous Behavior of Eight Anopheles Species of the Hyrcanus Group (Diptera: Culicidae) in Thailand.
Insect; 2016 และไดจัดการประชุมเชิงป ิบัติการระดับนานาชาติ AANZFTA ECWP ASEAN Regional Diagnostic
Network Project: Diptera Identification Workshop ระหวางวันที่ 6-10 มิถนุ ายน 2559 และกิจกรรมทองไพรเมือ่ ไรแสง
จำนวน 2 ครัง คือ วันที่ 26 ธันวาคม 2558 และวันที่ 28 พ ษภาคม 2559 เพื่อใหผูที่สนใจดานแมลงไดมา
ศกษาพ ติกรรมแมลงในตอนกลางคืน เชน ดูหิ่งหอย แมลงจากกับดักแสงไ (light trap) สิ่งมีชีวิตที่สามารถเรืองแสง
ในเวลากลางคืน

ศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ

ภารกิจสำคัญประการหน่งขององคการสวนพ กษศาสตร คือ การอนุรักษทรัพยากรพันธุพืชของประเทศไทย
ในสภาพนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (Ex situ conservation) เพื่อใหทรัพยากรคงอยูอยางยั่งยืน ่งองคการ
ไดดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพันธุพืชนอกถิ่นที่อยูอาศัย ทังในรูปแบบพันธุพืชมีชีวิต การอนุรักษ
ในสภาพปลอดเชือ โดยมุงเนนพันธุพืช 3 กลุมหลัก คือ กลวยไม ขิง-ขา และไมหายาก ที่มีการกระจายพันธุ
ในประเทศเพื่อสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตลอดจนสอดคลองกับกลยุทธทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช (Global Strategy for
Plant Conservation: GSPC) โดยในปงบประมาณ 2559 ไดดำเนินโครงการ ดังนี
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โครงการอนุรักษกลวยไมแบบบูรณาการ โดยในป 2559 ไดทำการศึกษาวิจัย ดังนี้
• ดำเนินการวิเคราะห และติดตามขอมูลทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาการสืบพันธุข องเอืองชะนี (Dendrobium
senile C.S.P. Parish & Rchb.f.) ในปาธรรมชาติ อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม และไดทำการสำรวจเกบขอมูลรวมทัง
วางแผนการติดตามประชากรกลวยไมสกุลสิรินธรเนีย (Sirindhonia H. AE. Pedersen & suksathan) 2 ชนิด
ในบริเวณพืนที่อำเภออุมผาง จังหวัดตาก รวมกับชุมชนและผูมีสวนที่เกี่ยวของ และไดสำรวจและรวบรวมขอมูล
กลวยไมไทยและจัดทำคำบรรยายลักษณะทางพ กษศาสตรเพื่อการเผยแพรจำนวน 50 ชนิด พรอมทังตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการ “First Record of Cremastra Lindl. (Orchidaceae) in Myanmar” ในวารสาร Acta Phytotax. Geobot.
66(3) หนา 197-200 (2015) และเตรียมตนฉบับผลงานทางวิชาการ เรื่อง Coelogyne ventrinigra (Orchidaceae),
a new species from Thailand สำหรับตีพิมพตอไป
• ดำเนินการแยกเชือราไมคอรไร า จากรากกลวยไมจำนวน 46 ไอโ เลท และจัดจำแนกเชือราไดในระดับสกุล
จำนวน 9 ไอโ เลท นำไปเพาะเลียงรวมกับเมลดกลวยไมจำนวน 2 ชนิด คือ เมลดกลวยไม ามุย (Vanda coerulea)
และเมลดกลวยไมเอืองผง (Dendrobium lindleyi) ง่ องคความรูท เี่ กีย่ วของกับราไมคอรไร า ในการอนุรกั ษกลวยไมไทย
จะไดรับการรวบรวมเพื่อเปนประโยชนในการอนุรักษและใชประโยชนอยางยัง่ ยืนตอไป
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• การอนุรักษพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชือ สามารถเกบรวบรวมฝกและเพาะเมลดเพื่อเพิ่มจำนวน
กลวยไมสำหรับการอนุรักษพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชือไดจำนวน 33 ชนิด และนำตนออนเหลานันมาเกบรักษา
ทังหมด 30 ชนิด เพาะเลียงและเพิ่มจำนวนกลวยไมในสภาพปลอดเชือ 20,810 ตน ศกษาวิจัยวิธีการเกบอนุรักษ
พันธุกรรมพืชโดยวิธีการชะลอการเจริญเติบโตของกลวยไมชนิดกุหลาบเหลืองโคราช (Aerides houlletiana Rchb.f.)
และเหลืองจันทบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb.f.) ่งเปนกลวยไมหายากและเสี่ยงตอการสูญพันธุ
เพื่อเกบรักษาพันธุกลวยไมในหลอดทดลองในโครงการอนุรักษพันธุกรรมกลวยไมไทย เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชที่ถูก
คุกคามและเสี่ยงตอการสูญพันธุในสภาพปลอดเชือไวสำหรับการนำไปใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป
• การพัฒนาศักยภาพในการปลูกเลียงกลวยไมปาแบบมีสวนรวมของชุมชนบานปงไคร จังหวัดเชียงใหม
โดยสนับสนุนชุมชนทดลองปลูกเลียงกลวยไม ามุยเพื่อติดตามอัตราการรอดชีวิต โดยมีอัตราการรอดเปนรอยละ
67.36 และประชาชนในชุมชนไดมสี ว นรวมในการอนุรกั ษและปลอย า มุย คืนสูธ รรมชาติ จำนวน 400 ตน และมีอตั รา
การรอดชีวิตหลังจากปลอยคืนธรรมชาติ รอยละ 97.25 สนับสนุนใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการเขารวมโครงการ
ตลอดจนสนับสนุนใหชุมชนเหนความสำคัญของทรัพยากรพันธุพืช ลดการลักลอบนำกลวยไมออกจากปา และ
มีจิตสำนกในดานการอนุรักษพันธุพืชมากขน
• ศกษาเครื่องหมายพันธุกรรมกลวยไมไทย จำนวน 160 ตัวอยาง จาก 68 ชนิด 21 สกุล โดยดำเนินการ
ศกษาจากไพรมเมอร 2 บริเวณคือ matK และ rbcL จากการวิจัยพบวา rbcL สามารถจำแนกในระดับสกุลของพืช
กลุมกลวยไมไดในระดับหน่ง จงยังจำเปนตองศกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของไพรมเมอรจากทังสอง
บริเวณนีตอพืชในวงศกลวยไม
• โครงการธนาคารเมลดพันธุกลวยไมไทย สามารถรวบรวมเมลดกลวยไม 31 ชนิด จากทังหมด 15 สกุล
เกบรักษาที่อุณหภูมิ -18, 4 และ 25 องศาเ ลเ ียส โดยทำการทดลองการงอกบนอาหาร ½ MS ดัดแปลงหลังจาก
เกบรักษาเปนระยะเวลา 5-18 เดือน ่งสามารถทราบแนวทางในการจัดเกบเมลดพันธุกลวยไมและไดแนวทาง
หรือคูมือสำหรับการจัดการธนาคารเมลดพันธุกลวยไมไทย เพื่อใชในการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป
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โครงการศึกษาการอนุรกั ษและฟน ฟูประชากรของปรงไทยทีเ่ สีย่ งตอการสูญพันธุใ นภาคเหนือ
องคการสวนพ กษศาสตร ไดมีการศกษานิเวศวิทยาของปรงพืนเมืองในบริเวณภาคเหนือของไทย รวมทังเกบ
รวบรวมเมลดเพื่อขยายพันธุใหทวีจำนวนเพื่อสรางกิจกรรมรวมกับชุมชนเพื่อนำกลับคืนสูแหลงกำเนิดในธรรมชาติ
โดยในป 2559 ไดเกบรวบรวมตนปรงพืนเมือง จำนวน 8 ชนิด ไดแก ปรงทะเล (Cycas litoralis K.D.Hill) ปรงเขา
ชะเมา (Cycas chamaoensis K.D.Hill.) ปรงตาก า (Cycas nongnoochiae K.D. Hill) ปรงเขา (Cycas pectinata
Buch.-Ham) ปรงเหลี่ยม (Cycas siamensis Miq Var) ปรงหนู (Cycas simplicipinna (Smitinand) K.D. Hill) ปรงเขา
ภูกระดง (Cycas petrea H.D. Hill) ปรงชัยภูมิ (Cycas elephantipes H.D. Hill) และเกบรวบรวมเมลดพันธุ
ปรงพืนเมืองของไทยทางภาคเหนือและภาคอื่น ของไทย ได 7 ชนิด ไดแก ปรงเขา (Cycas pectinata Griff.)
ปรงหนู (Cycas simplicipinn (Smitinand) K.D.Hill) ปรงชัยภูมิ (Cycas elephantipes K.D.Hill) ปรงเขาชะเมา (Cycas
chamaoensis K.D. Hill.) ปรงเหลี่ยม (Cycas siamensis Mig. Var) ปรงเขาภูกระดง (Cycas petrea H.D. Hill)
ปรงตาก า (Cycas nongnoochiae K.D. Hill) โดยนำเมลดมาเพาะในโรงเรือนเพาะชำ เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืช
ที่ถูกคุกคามและเสี่ยงตอการสูญพันธุ และไดจัดกิจกรรมคืนปรงเขา (Cycas pectinata Griff.) ่งอยูในภาวะเสี่ยงตอ
การสูญพันธุจากสภาพธรรมชาติ สูถิ่นเดิมบริเวณสวนปาสวนพระองคสมเดจพระบรมโอรสาธิราช บานกองแหะ
หมูที่ 4 ตำบลโปงแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จำนวน 150 ตน ภายใตกิจกรรม “ปนปลูกปรง ถวายองคราชินี
84 พรรษา” รวมกับชุมชน กลุม นักปน และหนวยงานทังภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 และดำเนินการ
ติดตามผลอัตราการอยูรอดของปรงเขาหลังการปลูกคืนถิ่นอยางตอเนื่องทุก 3 เดือน

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพพันธุพืช

องคการสวนพ กษศาสตร ไดเลงเหนถงความสำคัญของการดำเนินการศกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชพืนเมืองของ
ประเทศเพื่อนำไปสูการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชพืนเมืองบางชนิด
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยในป 2559 มีโครงการที่สำคัญดังนี

โครงการปรับปรุงสายพันธุพ
 ชื เพือ่ พัฒนาศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ

มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดพันธุใหมที่มีลักษณะตรงตามความตองการเพื่อนำไปสูการใชประโยชนโดยในป 2559
ไดดำเนินการดังนี
• ครงการพัฒนาพัน ุกลวย มกลุมดอกหอมบางชนิดเพื่อเปน มประดับ โดยดำเนินการผสมขามชนิด
และสกุลกลวยไม จำนวน 66 คูผสม โดยนำฝกกลวยไมที่แกเตมที่ประมาณ 5-9 เดือน มาเพาะ พบวามีการงอก
จำนวน 59 คูผ สม ง่ การผสมขามสกุลโดยเฉพาะการใชกหุ ลาบกระเปาปด (Aerides falcate) เปนตนแมพนั ธุ สวนใหญ
มักไมงอก จากนันทำการศกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเมลดลูกผสมจำนวน 10 สูตร ่งตนออน
ลูกผสมที่สามารถปรับปรุงพันธุไดและสามารถนำออกอนุบาลในโรงเรือนไดมีทังหมด 8 ลูกผสม โดยมีแผนที่จะศกษา
หาระดับรังสีแกรมมาที่เหมาะสมตอการชักนำใหเกิดการกลายพันธุในกลวยไมกลุมนีตอไป

โครงการพัฒนาและตอยอดงานวิจยั ไปสูผ ลิตภัณฑและบริการ
มีวัตถุประสงคเพื่อศกษาองคประกอบทางเคมี ทธิทางชีวภาพ ทธิตานอนุมูลอิสระ ทดสอบความปลอดภัย
ในพืช เพื่อประเมินและคัดเลือกตัวอยางพืชในทองถิ่นที่มีศักยภาพที่สามารถจะนำมาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑ
และบริการ โดยในป 2559 ไดดำเนินการดังนี
• ครงการพัฒนาเครื่องดื่มจากพืช นทองถิ่น ่งมุงเนนในการคัดเลือกพืชในทองถิ่นที่มีศักยภาพนำมา
พัฒนาเปนเครื่องดื่มและทำการศกษา ทธิทางชีวภาพตาง อาทิ ทธิตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) รวมถง
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การทดสอบความปลอดภัยในการบริโภค โดยทำการวิจัยพืชจำนวน 41 ชนิด จาก 23 สกุล 15 วงศ เพื่อคัดเลือกพืช
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนเครื่องดื่ม ทังการศกษาองคประกอบทางเคมีเบืองตนของสารสกัด การศกษา ทธิ
ตานอนุมลู อิสระ 2 วิธสี ากล ไดแก DPPH (DPPH radical scavenging activity) และ ABTS (ABTS radical scavenging
activity) การหาปริมาณสารประกอบ นอลิครวม (Total Phenolic Content) การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ ทังนี
จั ด ทำสู ต รเครื่ อ งดื่ ม จากพื ช ท อ งถิ่ น จำนวน 3 สู ต ร ได แ ก สู ต รเครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วอู ห ลงผสมกลี บ ดอกมหาหงส
สูตรเครื่องดื่มจากดอกไม ดูหนาว และสูตรเครื่องดื่มจากดอกไม ดูฝน โดยไดรับการยืนยันดานความปลอดภัยโดย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

4. ดานการสงเสริมภาพลักษณและพัฒนาธุรกิจ
ดานจัดหารายได

ในปงบประมาณ 2559 องคการ มีรายไดทังสินจำนวน 31.927 ลานบาท จากการจำหนายบัตรเขาชมสวน/
คาบำรุง การใชประโยชนจากพืนที่/สถานที่ ไดแก คาเชาหองประชุม ใหสิทธิเอกชนประกอบกิจการในพืนที่ กิจการ
รานคาจำหนายผลิตภัณฑองคการ อาทิเชน เสือ กระเปา ป ิทิน โปสเตอร หนังสือพรรณไม สินคาฝากขาย
จากชุมชน กิจการจำหนายอาหาร/เครื่องดื่ม กิจการจำหนายพันธุไม/ทำปายพรรณไม และรายไดอื่น ดังนี
ราย ด
- คาเขาเยี่ยมชม
- การใชประโยชนจากพืนที่/สถานที่
- กิจการรานคา
- กิจการจำหนายอาหาร/เครื่องดื่ม
- กิจการรานจำหนายตนไม/ทำปาย
- รายไดอื่น
รวม

จำนวนเงิน (ลานบาท)
17.038
3.307
4.181
3.634
1.170
2.597
31.927
37

กรา แสดงการจัดเกบราย ด ป 2559
- รายไดอื่น

2.597
1.17

- จำหนายตนไม/ทำปาย

3.634

- อาหาร/เครื่องดื่ม

4.181

- รานคา
- การใชประโยชนจากพืนที่/สถานที่

3.307
17.038

- คาเขาเยี่ยมชม
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การสงเสริมการตลาด

รวมออกบูธจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายสินคาและการบริการ
รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
และกลุม พันธมิตรทางการทองเทีย่ ว เพือ่ ประชาสัมพันธกจิ กรรมตาง
ขององคการ ทีน่ า สนใจ ง่ เปนชองทางการเขาถงกลุม ลูกคาเปาหมาย
โดยตรง ทังนีเพื่อกระตุนความสนใจการทดลองใชหรือการ ือของ
ลูกคาใหเขามาทองเที่ยวสวนพ กษศาสตรใหเปนที่รูจักมากยิ่งขน
แกนกั ทองเทีย่ วทังชาวไทยและชาวตางชาติ มีรายละเอียดดังตอไปนี
1. งาน Outdoor Fest “วันธรรมดา นาเทีย่ ว” ณ ศูนยประชุม
แหงชาติสิริกิติ กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 12-15 พ ษภาคม
2559

2. เขารวมงาน “TTM 2016” รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เพื่อสงเสริมการขายตลาด
ในประเทศและตางประเทศ ระหวางวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัด
เชียงใหม โดยนำเสนอสินคาทางการทองเที่ยว และเชิญตัวแทนบริษัทนำเที่ยว ตัวแทนสายการบิน และสื่อมวลชน
จากตางประเทศมาเขารวมกวา 400 ราย
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3. งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
จัดทีร่ มิ คลองผดุงกรุงเกษมรัฐสภา ระหวาง
วันที่ 11-14 กรก าคม 2559 โดยนำสินคา
ขององคการไปจำหนาย อาทิเชน หนังสือ
พรรณไม พื ช กิ น แมลง และผลิ ต ภั ณ ฑ
มหาหงส เชน นำหอม ชาอูหลง

4. งานแอวเหนือ มวนใจ วิถีไทยวิถีลานนา ระหวางวันที่
15-17 กรก าคม 2560 ณ หางสรรพสินคาเ ลทรัลพลา า พระราม 3
กรุงเทพมหานคร

การจัดโปรโมชั่นพิเศษ

ไดแก กิจกรรมวันแมเดือนสิงหาคม 2559 นี โดยเปดใหชม รี ทุกหมูคณะและพิเศษสำหรับแม-ลูก 100 คูแรก
รับพันธุไมมงคล รี 1 ตน รวมจัดกิจกรรมกับพันธมิตรธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม อาทิเชนอุทยานหลวง
ราชพ กษ องคการสวนสัตวเชียงใหม ไนท า ารี เปนตน ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเหนดานการตลาดบริการ
เพื่อสรางการรับรูและกระตุนความสนใจ รวมกิจกรรมสงเสริมแนะนำการทองเที่ยวในโครงการตาง ของ ททท.
การทองเที่ยว กีฬาสมาคมมัคคุเทศก และสายการบินไลออนแอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระแสการทองเที่ยว
ชวงนอก ดูกาลทองเที่ยว

39

การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

ไดแก กิจกรรมเพนทกระถาง กิจกรรมกลวยไมออกจากขวด กิจกรรมจัดสวนขวดและกิจกรรมปลูกกระบองเพชร
่งไดรับความสนใจจากนักเรียนนักศกษา และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดตอสอบถามและรวมกิจกรรมไดที่
งานการตลาด องคการสวนพ กษศาสตร

การพัฒนาผลิตภัณฑ

ในป 2559 ไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตรงกับความตองการของลูกคาและดำเนินการปรับปรุงรานคาใหสวยงาม
นาสนใจดงดูดลูกคา นอกจากนี ยังไดขยายรานคาเพิ่มอีก 1 จุดเพื่อใหบริการลูกคาอยางทั่วถง
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การว คราะ การ า นนงาน างการ งน
ฐานะการเงินปบัญชี 2559
ในปบัญชี 2559 จากขอมูลงบแสดงฐานะทางการเงินขององคการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องคการ
มี สิ น ทรั พ ย ร วม 638.06 ล า นบาท เพิ่ ม ขนจากป บั ญ ชี 2558 เท า กั บ 38.29 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 6.38
โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขนของเงินสด/เงินฝากธนาคาร 28.76 ลานบาท และสินทรัพยอื่นเพิ่มขน 0.10 ลานบาท
ขณะที่มีหนีสินรวม 447.62 ลานบาท ลดลงจากปบัญชี 2558 เทากับ 10.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.34
่งเปนการลดลงของเจาหนีการคารอยละ 56.02 สำหรับสวนของทุนนัน ในป 2559 องคการ มีสวนของทุนเทากับ
190.44 ลานบาท เพิ่มจากป 2558 จำนวน 49.02 คิดเปนรอยละ 34.66
ทังนีในปบัญชี 2559 องคการ มีอัตราสวนหนีสินตอสวนของทุน (D/E Ratio) เทากับ 2.35 โดยมีคาลดลง
จากป 2558
รายการ
- สินทรัพยรวม
- หนีสินรวม
- สวนของทุน
อัตราสวนหนีสินตอทุน
(D/E Ratio)

ป 2558
599.77
458.35
141.42

ป 2559
638.06
447.62
190.44

3.24

2.35

สภาพคลองปบัญชี 2559
องคการ มีอตั ราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนีสินหมุนเวียน (Current Ratio) ในปบญ
ั ชี 2559 เทากับ 6.01 เทา
เมื่อเทียบกับป 2558 เทากับ 5.34 ่งมีคาเพิ่มขน 0.67 เทา เกิดจากมีหนีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขน เทากับ 1.99
จงสงผลใหอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนีสินหมุนเวียนเพิ่มขนจากป 2558
รายการ
- สินทรัพยหมุนเวียน
- หนีสินหมุนเวียน
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอ
หนีสินหมุนเวียน (Current Ratio)
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ป 2558
211.46
39.59

ป 2559
248.84
41.42

5.34

6.01
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สวนพฤกษศาสตร ะ นว นม นอนาคต
เปาหมายการดําเนินการในระยะที่ 2 (ป 2559-2563)
กำหนดวิสัยทัศนการดำเนินงานขององคการสวนพ กษศาสตรเพื่อใหมีภาพที่คาดหวังของการดำเนินงาน
ที่ชัดเจน จงไดกำหนดชวงระยะเวลาของการดำเนินงานออกเปน 3 ชวงเวลา และกำหนดวิสัยทัศนในแตละชวงเวลา
ไวดังนี
ป 2559-2560

ป 2561-2562

ป 2563 เปนตนไป

รักษาสถานะของการเปน Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภูมิภาค ่งเปนแหลงอนุรักษพรรณพืช
และเผยแพรที่ไดรับการยอมรับเปนสากล โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศขิงขา กลวยไม และไมหายาก
Leading Botanical Garden of Thailand
สรางและยกระดับการเปน Icon of Thailand
โดยเปนที่รูจักและยอมรับในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และมีทิศทางกาวสู
Asia Outstanding Botanical Garden
in SE-Asia

The Necessary Organization
for Thailand เปนองคกรหลักดานการ
อนุรักษและสำรองพันธุกรรมพืชพรอมใชงาน
โดยเปนที่รูจักยอมรับในภูมิภาคเอเชีย
และการเขาสูระดับโลก Outstanding
Botanical Garden in the World

ตัวขับเคลือ่ นเชิงคุณคา (Value Driven)
• ความโดดเดนเชิงวิชาการและการเปนสวนสวยแหงความรูคูความเพลิดเพลิน (Edutainment) (องคความรู
+ ความสนุกสนาน ตื่นเตน นาคนหา)
• Green & Clean Organization เปนองคกรที่รักษาสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม
ช ว งแรก Short Term ป ง บประมาณ 2559-2560 เป น Leading Botanical Garden of Thailand
เปนสวนพ กษศาสตรชันนำในประเทศไทย และกาวสูการเปนที่รูจักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ชวงกลาง Medium Term ปงบประมาณ 2561-2562 เปน Outstanding Botanical Garden in SE-Asia
เปนที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีทิศทางกาวสูการเปนชันนำในภูมิภาคเอเชีย
ชวงระยะยาว Long Term ปงบประมาณ 2563 เปนตน เปน Outstanding Botanical Garden in the World
เปนที่รูจักและยอมรับในภูมิภาคเอเชีย และในระดับโลก
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ยุทธศาสตรการดําเนินงานระยะที่ 2 (ป 2559-2563)
จากตำแหนงเชิงยุทธศาสตรที่องคการ กำหนดเปน 3 ชวงระยะ จงไดกำหนดเปน
ยุทธศาสตรการดำเนินงานระยะที่ 2 (ป 2559-2563) ไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานไว
5 ยุทธศาสตร ดังนี
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาสวนสวยแหงการเรียนรูคูความเพลิดเพลิน
ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมกระบวนการเรียนรู เผยแพรและถายทอดองคความรู
สูประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 3 : ศกษา วิจัยและพัฒนาพันธุพืชเพื่อเปนฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางรายไดและภาพลักษณ
ยุทธศาสตรที่ 5 : มุง มัน่ เปนองคกรทีร่ กั ษาสิง่ แวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม (Green & Clean Organization)
ยุทธศาสตรที่ 6 : เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
โดยกำหนดใหการดำเนินงานขององคการ ในทุก ยุทธศาสตรใหความสำคัญกับการเปนองคกรทีร่ กั ษาสิง่ แวดลอม
และรับผิดชอบตอสังคม (Green & Clean Organization)

ยุทธศาสตรการดำเนินงานองคการสวนพฤกษศาสตร
พัฒนาสวนสวย
แหงการเรียนรู
คูความเพลิดเพลิน

Green & Clean
Organization

Green & Clean
Organization
การสำรอง
พันธุกรรมพืช Living
Collection/Database

อัตลักษณโดดเดน
แตละแหง

สงเสริมกระบวนการ
เรียนรู เผยแพร
และถายทอดความรู
สูประชาชน

กิจกรรม
การเรียนรู

ศูนยเรียนรูแหง
ASEAN

Green & Clean
Organization

เพิ่มสมรรถนะ
การบริหารจัดการ
และพัฒนาองคกร

ทองเที่ยว
ทุก ดูกาล

สาธารณูปโภค/
ความปลอดภัย

สาธารณูปโภค/
ความปลอดภัย
กิจกรรมแสดง
ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

เสริมสรางรายได
และภาพลักษณ
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สาธารณูปโภค/
ความปลอดภัย

คืนความสมดุล
ใหระบบนิเวศ

Green & Clean
Organization

มุงมั่นใหเปนองคกร
ที่รักษาสิ่งแวดลอมและ
รับผิดชอบตอสังคม

ศึกษา วิจัยและพัฒนา
พรรณพืชเพื่อเปนฐาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

Green & Clean
Organization
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ระมว าพก กรรมสาค
ในรอบป 2559
1. กิจกรรมสําคัญ
1.1 ดานการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
1.1.1 “ ครงการคื น ามุ ย สู ถิ่ น ที่ อ ยู อ าศั ย น
รรมชาติ” ระหวางวันที่ 30 พ ศจิกายน-2 ธันวาคม
2558 องคการสวนพ กษศาสตร (อ.ส.พ.) รวมจัดนิทรรศการ
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นอาเซียน” กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทัง 9 แหงจากทุกภูมิภาคของประเทศ
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเดจพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทีพ่ ระองคทรงเจริญพระชนมพรรษา
60 พรรษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบานชุมชน 60 หมูบาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม
1.1.2 กิจกรรม Bird and Butterfly Rally 2016 เมือ่ วันที่ 6
มีนาคม 2559 องคการสวนพ กษศาสตร (อ.ส.พ.) รวมกับชมรม
อนุรักษนกและธรรมชาติลานนาจัดกิจกรรม Bird and Butterfly
Rally 2016 (ดูนกและผีเสือ 2559) เนื่องในวันสัตวปาและพืชปาโลก
(World Wildlife Day) โดยมีเยาวชนและประชาชนเขารวมกิจกรรม
จำนวน 75 คน ณ สวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิรกิ ติ ิ อ.แมรมิ
จ.เชียงใหม
1.1.3 วั น สั ต ว ป าและพื ช ปา ลก
(World Wildlife Day) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2559 เปนวันที่กอตังภาคีอนุสัญญาไ เตส
เพื่อเปนการสรางความตระหนักใหกับกลุม
ประเทศภาคีอนุสัญญาไ เตส 178 ประเทศ
ในการอนุรกั ษทรัพยากรสัตวปา และพันธุพ ชื
เพื่อประโยชนแหงมวลมนุษยชาติ
องคการสวนพ กษศาสตร (อ.ส.พ.)
จัดกิจกรรมฐานการเรียนรูดานพืชและสัตว
ใหแกนกั เรียนระดับชันประถมศกษา จังหวัด
เชียงใหม จำนวน 135 คน โดยมีนกั วิชาการ
จากองคการ และศูนยธรรมชาติศกษาและ
สัตวปาเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม เปน
วิทยากรบรรยายใหความรู
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1.2 ดานการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
1.2.1 มวนอกมวน จ นสวนพ กษศาสตร วันที่
12 เมษายน 2559 ดร.ประมุข เพญสุต รองผูอำนวยการ
องค ก ารสวนพ กษศาสตร เป น ประธานเปดการแข ง ขั น
ลาบเมืองและการประกวดเจดียทราย ณ ลานกิจกรรมนำตก
แม ส าน อ ย สวนพ กษศาสตร ส มเดจพระนางเจ า สิ ริ กิ ติ
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีการแขงขันลาบเมือง และ
ประกวดเจดียทราย เพื่อชิงเงินรางวัลละ 3,000 บาท พรอม
ถวยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

1.3 ดานการประชาสัมพันธ
1.3.1 เปดงาน Botanic Festival 2016 “Gift Garden” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 นายภาษเดช
หงสลดารมภ นายอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดงาน Botanic Festival 2016 “Gift Garden”
ณ สวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิริกิติ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการประชาสัมพันธ สงเสริม
การทองเทีย่ วสวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิรกิ ติ ิ
“สวนสวยแหงการเรียนรูค คู วามเพลิดเพลิน” และมอบ
ความสุขแกนกั ทองเทีย่ วในชวงเทศกาลปใหม มีกจิ กรรม
มากมาย อาทิ ดนตรีในสวนสวย ทำการดอวยพรจาก
พรรณไมแหง สาธิตนำกลวยไมออกจากขวด ปรุงอาหาร
จากดอกไม ปนดินเปนดอกไม นิทรรศการแมลงและ
ทำ Magnet จากแมลง การออกรานจำหนายพรรณไม
และสินคาวิสาหกิจชุมชน จิบชาพ กษาหอมในสวนสวย
และเกมหรรษา ลุนรางวัลมากมาย
1.3.2 อ.ส.พ. รวมจัด ุมถาย าพสงเสริม
การทองเทีย่ ว าย นงานมหกรรม มดอก มประดับ
จังหวัดเชียง หม ครังที่ 40 เมือ่ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ
2559 องคการสวนพ กษศาสตร (อ.ส.พ.) ไดรวม
จัด มุ ถายภาพไมดอกไมประดับสงเสริมการทองเทีย่ ว
สวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิรกิ ติ ิ ภายในงาน
มหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครังที่ 40
เพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม โดยในวันที่ 5
กุมภาพันธ 2559 นายปวิณ ชานิประศาสน ผูว า ราชการ
จังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธเี ปดงานนิทรรศการ
และการประกวดไมดอกไมประดับ ณ บริเวณสวน
สาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม
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1.4 ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
1.4.1 ครอบครัว หม ส จสิง่ แวดลอม วันที่ 26
ธันวาคม 2558 องคการสวนพ กษศาสตร จัดกิจกรรม
CSR ครอบครัวใหมใสใจสิ่งแวดลอม ใหแกนักเรียน
โรงเรี ย นศกษาสงเคราะห จั ง หวั ด เชี ย งใหม จำนวน
135 คน เพือ่ เปนการเปดโอกาสในการเรียนรู และสัมผัส
คุณคาความงดงามของพรรณพืชไทย ทามกลางอากาศ
บริสทุ ธิสดชืน่ เพือ่ สุขภาพกายสุขภาพใจทีด่ แี ละแขงแรง
1.4.2 ครงการ Love and Learn วันที่ 29 ธันวาคม 2558
องคการสวนพ กษศาสตร จัดกิจกรรม CSR Love and Learn ใหแก
กลุมผูสูงอายุ ตำบลปาไผ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จำนวน
100 คน สัมผัสคุณคาความงดงามแหงพืชพรรณและพักผอนหยอนใจ
ทามกลางอากาศบริสุทธิ สดชื่น เพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีและ
แขงแรง
1.4.3 สราง ายชะลอนำ ตามรอยพระบาทพอ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 องคการ รวมกับหนวยงาน
ราชการ อาทิ เทศบาล การประปา สถานีตำรวจ กองพันพัฒนาที่ 3 ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และสถาบัน
การศกษาในเขตอำเภอแมริม รวมกันสรางฝาย
ชะลอนำ ตามรอยพระบาทพอ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558 จำนวน 10 ฝาย ภายในพืนทีป่ า
สวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิรกิ ติ ิ อำเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม

1.4.4 ปนปลูกปรงเ ย ถวายองคราชินี 84 พรรษา วันที่ 6 สิงหาคม
2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธเี ปด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปนปลูกปรง ถวายองคราชินี 84 พรรษา” เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเดจพระนางเจาสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน
ปนจักรยานออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพรางกาย และรวมกันปลูกปรงคืนสูถิ่น
ณ หมูบานกองแหะ ตำบลโปงแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
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1.4.5 ปลูกแ ก สราง าย ถวายองคราชัน วันที่ 20 กันยายน
2559 ่งเปนวันเยาวชนแหงชาติ องคการสวนพ กษศาสตร ไดจัด
กิจกรรม “ปลูกแฝก สรางฝาย ถวายองคราชัน” โดยมีนักเรียนจาก
โรงเรียนบานทุงโปง และโรงเรียนบานหนองปลามัน อำเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม จำนวน 350 คน เขารวมกิจกรรมฐานการเรียนรู
ดานพืชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับ ง
การบรรยายพรอมลงมือป ิบัติจริง เพื่อการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรพรรณพืชและสิ่งแวดลอม ดวยการรวมกันปลูกหญาแฝก
พืชอนุรักษดินและนำ เพิ่มความชุมชืนใหแกธรรมชาติและสรางความ
สมดุลใหแกระบบนิเวศ

2. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
2.1 อ.ส.พ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ผูอำนวยการองคการสวนพ กษศาสตร เปนประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
แด พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
โดยมีหนวยงานและสถาบันการศกษาเขารวมงาน โดยรวมกันสรางฝายชะลอนำ ตามรอยพระบาทพอ จำนวน 10 ฝาย
ภายในพืนทีป่ า สวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิรกิ ติ ิ อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม และในโอกาสนี ผูอ ำนวยการ
องคการสวนพ กษศาสตร ไดนำคณะผูบ ริหาร พนักงานและลูกจางองคการสวนพ กษศาสตร กลาวคำถวายสัตยป ญ
ิ าณ
เพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน สรางสรรคคุณประโยชนแกแผนดิน
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2.2 องคการสวนพฤกษศาสตร จัดกิจกรรม "ปนปลูกปรง ถวายองคราชินี 84 พรรษา"
วันที่ 6 สิงหาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปนปลูกปรง ถวายองคราชินี 84 พรรษา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดจพระนางเจาสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 อันเปนการแสดงความ
จงรักภักดีตอ สถาบันพระมหากษัตริย รวมถงเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนไดมสี ว นรวมในการอนุรกั ษทรัพยากรพืช
ที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ รวมทังเปนการสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนปนจักรยานออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
รางกายแขงแรง ทามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิสดชื่น ตนปรงที่นำมาปลูกเปนผลจากการที่นักวิชาการ องคการ
สวนพ กษศาสตร ไดทำการสำรวจและเกบเมลดพันธุปรงจากพืนที่บานกองแหะ นำมาขยายพันธุและปลูกรวบรวม
ไวในพืนที่สวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิริกิติ เพื่อทำการอนุรักษ ศกษา วิจัยและไดนำตนปรงบางสวน
ปลูกคืนสูถิ่นเดิม ที่หมูบานกองแหะ ตำบลโปงแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ่งกิจกรรมในวันนีมีผูสนใจเขารวม
กวา 700 คน ณ สวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิริกิติ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

2.3 อ.ส.พ.จัดกิจกรรม “ปลูกแฝก สรางฝาย ถวายองคราชัน”
วันที่ 20 กันยายน 2559 ่งเปนวันเยาวชนแหงชาติ
องคการสวนพ กษศาสตร (อ.ส.พ.) ไดจัดกิจกรรม “ปลูกแฝก
สร า งฝาย ถวายองค ร าชั น ” โดยมี นั ก เรี ย นจาก โรงเรี ย น
บ า นทุ ง โป ง และโรงเรี ย นบ า นหนองปลามั น อำเภอแม ริ ม
จั ง หวั ด เชี ย งใหม จำนวน 350 คน เข า ร ว มกิ จ กรรมฐาน
การเรียนรูดานพืชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยมีการบรรยายถายทอดความรูทังปลูกจิตสำนกพรอมลงมือป ิบัติจริง เพื่อการมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรพรรณพืชและสิ่งแวดลอม ดวยการรวมกันปลูกหญาแฝก พืชอนุรักษดินและนำ รวมทังรวมแรง
รวมใจสรางฝายชะลอนำ ่งมีความสำคัญตอระบบนิเวศ ในการเพิ่มความชุมชืนใหแกธรรมชาติและสรางความสมดุล
ใหแกระบบนิเวศ
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3. บุคคลสําคัญเยี่ยมชมองคการ
สวนพฤกษศาสตร
3.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพิพธิ ภัณฑธรรมชาติ
องคการสวนพฤกษศาสตร
เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2559 สมเดจพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสดจพระราชดำเนินทอดพระเนตรพิพิธภัณฑธรรมชาติ องคการสวนพ กษศาสตร
ภายในสวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิริกิติ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
โอกาสนี นางสาวอานุสรา จิตตมิตรภาพ รักษาการประธานกรรมการองคการ
สวนพ กษศาสตร นายจรู ญ อิ่ ม เอิ บ สิ น กรรมการองค ก ารสวนพ กษศาสตร
นางสุญาณี เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการสวนพ กษศาสตร พรอมดวยคณะ
ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง องคการสวนพ กษศาสตร เฝารับเสดจ

3.2 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559
นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวง
การท อ งเที่ ย วและกี ฬ า พร อ มคณะ เข า เยี่ ย มชม
การดำเนินงานขององคการสวนพ กษศาสตร โดยมี
นายภราดร หอมแยม รักษาการรองผูอ ำนวยการองคการ
สวนพ กษศาสตร ให ก ารต อ นรั บ และนำชมสวน
ณ สวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิริกิติ อำเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม

3.3 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559
พลเอก ธนะศักดิ ป ิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พรอมดวย นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และคณะ เขาเยี่ยมชมการดำเนินงานขององคการสวนพ กษศาสตร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมี
ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผูอ ำนวยการองคการ
สวนพ กษศาสตร พรอมดวยคณะผูบ ริหาร
องคการ ใหการตอนรับและนำชมเสนทาง
เดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม (Canopy
Walks) ภายในสวนพ กษศาสตรสมเดจ
พระนางเจาสิริกิติ อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม
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3.4 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2559
นายเอกสิทธิ วัฒนปรีชานนท กรรมการองคการสวนพ กษศาสตร นำ พณ มารติน ดลามีนี ประธาน
กรรมการแหงราชสำนักสวา แิ ลนด และรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง ประเทศสวา แิ ลนด พรอมคณะ เขาเยีย่ มชม
พิพิธภัณฑธรรมชาติ กลุมอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และเสนทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม
(Canopy Walks) ภายในสวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิริกิติ จังหวัดเชียงใหม โดยมี ดร.สุญาณี เวสสบุตร
ผูอำนวยการองคการสวนพ กษศาสตร พรอมดวยผูบริหารองคการ ใหการตอนรับและนำชมสวนพ กษศาสตร

3.5 วันที่ 9 มีนาคม 2559
นายวราวุธ ชูวริ ชั อธิบดีกรมการกงสุล พรอมดวย
คณะผูบริหารกรมการกงสุล เขาเยี่ยมชมการอนุรักษ
ทรัพยากรพรรณพืชภายในสวนพ กษศาสตรสมเดจ
พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ อำเภอแม ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม
โดยมี ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการ
สวนพ กษศาสตร และ ดร.ปยเกษตร สุ ข สถาน
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง ใหการ
ตอนรับและนำชมสวน
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า การกาก

ก การ

องคการสวนพ กษศาสตร (อ.ส.พ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจหลักในการ
เปนหนวยงานทางวิชาการที่มีบทบาทสำคัญในการสรางองคความรู และแหลงเรียนรูทางดาน
ทรัพยากรพรรณพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของ
ประเทศไทย และควรอนุรักษและ น ูใหคงอยูสืบไป
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ในฐานะผูนำในการกำกับดูแลองคกร ไดตระหนักถงความสำคัญ
ของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance : CG) ่งถือวาเปนปจจัยสำคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจองคกรใหบรรลุวิสัยทัศนองคการอยางมีประสิทธิภาพ จงไดกำหนดนโยบาย
หลักการและแนวทางป ิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
เพือ่ เปนแนวทางในการป บิ ตั ใิ น อ.ส.พ. เพือ่ ใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสงเสริมให อ.ส.พ.
เปนหนวยงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการทีด่ ี
มีจริยธรรม จรรยาบรรณและมีคณ
ุ ธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
โดยมุงเนนการมีสวนรวมในการแสดงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ.
การบริหารจัดการองคกร และสงเสริมใหมีการป ิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนธรรม และ
การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู ทังนี เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ และสอดคลองกับหลักสำคัญ 7 ประการในการกำกับดูแล
กิจการที่ดี อันเปนมาตรฐานสากล เพื่อให อ.ส.พ. เปนหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือในระดับ
ประเทศสืบไป
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การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดานตางๆ ของ อ.ส.พ.
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ และสอดคลองกับหลักสำคัญ
สำหรับการจัดทำการกำกับดูแลที่ดี อันเปนมาตรฐานสากล อ.ส.พ. ไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบดวย นโยบายหลัก 4 หมวด คือ
หมวดที่ 1 น ยบายดานบทบาทและความรับ ิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ.
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุงเนนที่จะบริหารงานอยางเตมความสามารถ โดยมุงเนนบทบาทของคณะกรรมการ
ในฐานะที่เปนตัวแทนของรัฐ และประชาชนในการกำหนดนโยบายดานการบริหารงาน รวมทังทิศทางการเจริญ
เติบโตและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญขององคกร และกำกับดูแลฝายบริหารในการจัดการองคกรใหบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหเปนไปตามหลักการและป ิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
และหลักสำคัญของการกำกับดูแลองคกรที่ดีตามมาตรฐานสากล 7 ประการ ไดแก
1. ความรับผิดชอบตอผลการป ิบัติหนาที่ (Accountability)
2. ความสำนกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การป ิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริต และจะตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน (Equitable
Treatment)
4. ความโปรงใส (Transparency) กลาวคือ ตองมีความโปรงใสใน 2 ลักษณะนี
- ความโปรงใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได
- มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบการ
อยางโปรงใสแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
5. การสรางมูลคาเพิม่ แกกจิ การทังในระยะสันและระยะยาวโดยการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ มูลคาใด นันจะตอง
เปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน (Value Creation)
6. การสงเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบกิจการ (Ethics)
7. การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชนใหม ใหมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเหนเกี่ยวกับการดำเนินการใด ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต และ
ความเปนอยูของชุมชนหรือทองถิ่น (Participation)
ลำดับ
น ยบายหลัก
1 คณะกรรมการเขาใจในบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี
ขององคการ
(CG : Accountability ความรับผิดชอบ)
(หลักธรรมาภิบาล : หลักความรับผิดชอบ)
2

มุงเนนใหคณะกรรมการมีการป ิบัติงานตามหนาที่
และความรับผิดชอบครบถวนและมีประสิทธิภาพ
โดยตระหนักถงบทบาทหนาที่ ในการกำหนดใหมี
ทิศทาง นโยบาย แผนงาน กลยุทธ และเปาหมาย
ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
(CG : Responsibility ความสำนกในหนาที่)

การป ิบัติตามน ยบาย
คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับทราบโครงสราง และ
รับทราบอำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. และคณะอนุกรรมการชุดตาง
รวมทัง กำหนดแนวทางการป ิบัติที่ดีของกรรมการ
ตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ
ไวอยางชัดเจน
เนื่องจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. หมดวาระลง
ในเดือนมกราคม 2557 ทังนี มีตัวแทน
อดีตคณะกรรมการ อ.ส.พ. มีสวนรวมในการกำหนด
ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ แผนงานทังในระยะสัน
และระยะยาว รวมถงการทบทวนแผนงานประจำปของ
อ.ส.พ. ใหเปนแผนที่มีรายละเอียด
และองคประกอบที่ครบถวน สมบูรณ
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ลำดับ
น ยบายหลัก
3 มุงเนนใหคณะกรรมการองคการ มีการทบทวน
ความพอเพียงของระบบบริหารจัดการองคกร
ที่สำคัญอยางสม่ำเสมอ
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)

4

5

6

7

การป ิบัติตามน ยบาย
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีการแตงตังคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการในดานตาง ของการบริหารจัดการ
องคกรที่สำคัญ เชน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.
มีการบันทกขอสังเกตและขอเสนอแนะการดำเนินงาน
ดังกลาว เพื่อใหฝายบริหารนำไปทบทวนปรับปรุงแกไข
มุง เนนใหคณะกรรมการมีการกำกับควบคุม ดูแล ติดตาม คณะกรรมการ อ.ส.พ. กำหนดใหมีการรายงาน
ผลการดำเนินงานองคกรใหบรรลุเปาหมายระยะสัน
ความกาวหนาการกำกับดูแล การควบคุม และติดตาม
ระยะยาวที่กำหนดไว
การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดานตาง ใหทป่ี ระชุม
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)
คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับทราบอยางสม่ำเสมอ
มีการประเมินผลงานและทบทวนการกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับทราบแนวทางการประเมิน
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ รวมถงการกำหนด ตกลง ผลงาน การกำหนดตัวชีวัดผลงาน การติดตามประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผูบริหารระดับสูงไวลวงหนา และการกำหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง
(CG : Transparency ความโปรงใส)
ของรัฐวิสาหกิจที่เปนรูปธรรม
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)
มีการประชุมคณะกรรมการองคการอยางสม่ำเสมอ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ไดรวมกันพิจารณาป ิทิน
โดยมีการจัดกลไกการประชุมที่เหมาะสม เพื่อให
การประชุมตามปงบประมาณไวลวงหนา โดยกำหนด
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไดอยางสม่ำเสมอ ใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. เปนประจำ
และมีสวนรวมในการพิจารณาและใหขอสังเกต
ทุกเดือน หรืออาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ในการประชุม
ทังนี คณะกรรมการ อ.ส.พ. ไดกำหนดใหมีการจัดสง
(CG : Responsibility ความสำนกในหนาที่)
เอกสารการประชุมในวาระที่มีความ ับ อนใหแก
กรรมการลวงหนาเพื่อใหมีเวลาในการพิจารณา
อยางเหมาะสม
สงเสริมกระบวนการมีการพัฒนาตนเองของ
กรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 3 คน เขารับการอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการ โดยการประเมินตนเองและการเพิ่มพูน หลักสูตร Boards Make a Difference (BMD) จากสมาคม
ความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute
(CG : Ethic การสงเสริมพัฒนาการการกำกับดูแล
of Director : IOD)
และจรรยาบรรณที่ดี)
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หมวดที่ 2 น ยบายดานการบริหารจัดการองคกร
มุงมั่นพัฒนาระบบบริหารการจัดการองคกรโดยมุงสูผลสัม ทธิและผลลัพธในการทำงาน ใหสอดคลองกับ
เกณฑและแนวทางตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเตมขีดความสามารถ โปรงใส
ตรวจสอบได เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรในระยะยาวอยางยั่งยืน ตลอดจนการสรางภาพลักษณและความ
เชื่อถือที่ดีตอองคกร โดยมีการกำกับดูแลการดำเนินงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน
ลำดับ
น ยบายหลัก
การป ิบัติตามน ยบาย
1 จัดใหมียุทธศาสตรการดำเนินงานที่เหมาะสม ทันสมัย อ.ส.พ. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตรองคการ
และครอบคลุมในดานตาง ขององคกร และสามารถ และแผนยุทธศาสตรการดำเนินงานในดานตาง
ใชเปนแนวทางการป ิบัติได
ใหครอบคลุมการดำเนินงานขององคกร
และมีการทบทวนอยางสม่ำเสมอ
2 การบริหารความเสีย่ งทีเ่ ปนระบบ เชือ่ มโยงและบูรณาการ อ.ส.พ. ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ
ความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงระยะสัน
ตลอดจนปลูกฝงการบริหารความเสี่ยงใหเปน
และระยะยาว เพื่อใหมีองคประกอบการบริหาร
สวนหน่งของวัฒนธรรมที่นำไปสูการสรางสรรคมูลคา ความเสี่ยงที่ครบถวนและมีประสิทธิภาพครอบคลุม
ใหแก อ.ส.พ.
หลักเกณฑการประเมินองคกร รวมทังจัดใหมกี ารประชุม
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)
คณะกรรมการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงในระดับ
องคกร เพื่อใหมีการทบทวนปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงในระดับองคกรและระดับหนวยงานยอย
อยางสม่ำเสมอ
3 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน
อ.ส.พ. จัดใหมีคณะทำงานเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณตามแผนการลงทุนใหสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล
4 การจัดวางระบบ EVM
อ.ส.พ. สงเสริมใหมีการจัดวางและพัฒนาระบบ EVM
ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ
5 สงเสริมใหมีระบบการควบคุมภายในเปนกระบวนการ อ.ส.พ. มีการสรางบรรยากาศการควบคุม โดยการสงเสริม
ทำงานองคกร ที่มีแนวทางการดำเนินงานตาม
ใหบุคลากรภายในองคกรเกิดจิตสำนกที่ดีในการป ิบัติ
มาตรฐานสากล
งานในความรับผิดชอบ และตระหนักถงความจำเปน
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)
และความสำคัญของการควบคุมภายใน มีการประเมิน
ความเสีย่ งและจัดใหมกี จิ กรรมควบคุมทังในระดับองคกร
และระดับกิจกรรม จัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอ
และจัดใหมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
และสม่ำเสมอ เพื่อสรางความมั่นใจวาระบบควบคุม
ภายในที่วางไวเพียงพอและเหมาะสม
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ลำดับ
น ยบายหลัก
6 ระบบตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือสำคัญของ
ฝายบริหารในการชวยติดตามงานเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย และเปนกลไกที่สำคัญ
ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)

การป ิบัติตามน ยบาย
1. จัดใหมีการทบทวนและจัดทำก บัตรของหนวย
ตรวจสอบภายในทุกป
2. มีการประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการ
และฝายบริหาร เพื่อชวยใหคำปรกษาเกี่ยวกับ
การปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการกำกับดูแลทีด่ แี กกรรมการ
และฝายบริหาร
3. ฝายตรวจสอบภายในรวมหารือเรื่องการประเมิน
ความเสี่ยงกับคณะกรรมการและฝายบริหาร เพื่อ
ประโยชนในการจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ
4. คณะกรรมการและฝายบริหาร ใหความเหนตอรายงาน
ผลการตรวจสอบทีน่ ำเสนอและมีการติดตามปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม
5. ฝายตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินตนเอง และ
นำเสนอแผนกลยุทธและแผนป บิ ตั กิ ารในการปรับปรุง
หนวยงานตรวจสอบภายใน ตามก เกณฑทกี่ ำหนดไว
ในคูมือการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
อ.ส.พ. มีการทบทวนและจัดทำแผนแมบทดานการ
บริหารจัดการสารสนเทศเปนประจำทุกป รวมทัง
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบ
ภายใน ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย
ระบบสารสนเทศเพือ่ ตอบสนองความตองการผูร บั บริการ
ผูมีสวนไดสวนเสียทังภายนอกและภายใน รวมทัง
มีแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดาน ICT
มีการประเมินความเพียงพอและความคุมคาของ
ระบบสารสนเทศ และมีแผนงานการบริหารระบบ
ตามหลักเกณฑของ ISO 27001
อ.ส.พ. มีการกำหนดกลไกการกำกับดูแลการป ิบัติงาน
อันเปนการขัดตอผลประโยชนของ อ.ส.พ.
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การจัดการระบบสารสนเทศสามารถตอบสนอง
ความตองการของรัฐวิสาหกิจและรองรับ
การดำเนินงานตาม พ.ร. วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)

8

มุงเนนให อ.ส.พ. มีการดำเนินงานดวยความโปรงใส
โดยอยูบนหลักการที่พนักงานทุกระดับป ิบัติหนาที่
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของ อ.ส.พ. โดยปราศจาก
ผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ
(หลักธรรมาภิบาล : ความโปรงใส)
ใหความสำคัญกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการ อ.ส.พ. เปนผูร บั ผิดชอบในการเสริมสราง
และรายงานทางการเงิน ่งเปนเครื่องมือในการกำกับ กลไกการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานทางการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ
ดูแลการดำเนินงานเพื่อใหไดรายงานทางการเงิน
และรายงานทางการบริหารที่ถูกตอง ชัดเจน นาเชื่อถือ
และเปนปจจุบันใหผูที่เกี่ยวของ สามารถตรวจสอบได
และชวยลดความเสี่ยงที่จะทำใหเกิดผลเสีย
ตอการดำเนินงาน
(หลักธรรมาภิบาล : ความโปรงใส)

9
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หมวดที่ 3 น ยบายดาน ูรับบริการและ ูมีสวน ดสวนเสีย
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มอบนโยบายใหองคกรมีความมุงมั่นบริการ (Service) ดำเนินงานโดยคำนงถงสิทธิของ
ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ประกอบดวย ผูใชบริการ ผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ พนักงาน ตลอดจนชุมชน
และสังคมสวนรวม มุงเนนการบริการดวยใจ รวดเรวทันใจ และบริการเปนเลิศแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
อยาง ื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม และการมีสวนรวมในการใหขอคิดเหน และขอเสนอแนะ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียอยางนาพอใจ
ลำดับ
น ยบายหลัก
1 กระตุน สงเสริม เนนยำใหทุกหนวยงานดำเนินงาน
โดยคำนงถงหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน
สวนรวม ใสใจตอสิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการยกระดับความเปนอยูที่ดีขนของชุมชน
และสังคม
(หลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ, ความมีสว นรวม)

2

3

4

มุงมั่นในการสรางจิตสำนกในการใหบริการและ
ใหบริการดวยรับผิดชอบ โดยยดหลักความพงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(หลักธรรมาภิบาล : คุณธรรม)
สงเสริมใหมีการเปดเผยสารสนเทศ ทังทีเ่ ปน
สารสนเทศทางการเงินและไมใชทางการเงิน
อยางครบถวนเพียงพอ ตรงตอความเปนจริง
เชื่อถือได สม่ำเสมอ ทัดเวลาและทัดเทียม
(หลักธรรมาภิบาล : ความโปรงใส)
สงเสริมใหมีการรับ งคำถามและความเหน
ของผูเกี่ยวของทุกประเภทดวยความเขาใจ
และยอมรับตอการตอบคำถาม
(หลักธรรมาภิบาล : การมีสวนรวม)

การป ิบัติตามน ยบาย
คณะอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) ไดมีการกำหนดใหจัดทำแผนการดำเนินงาน
ดาน CSR โดยมุงเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียทุกภาคสวน การสรางกลไกในการสื่อสาร
และประชาสัมพันธผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม
รวมทังการสรางระบบการประเมินการดำเนินงาน
โดยการสำรวจความพงพอใจของผูรับบริการและชุมชน
ทังนี การดำเนินงานดังกลาว มีการนำเสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อทราบ
อ.ส.พ. มีการจัดทำแผนฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร
ใหมีจิตสำนกและการใหบริการ
อ.ส.พ. มีการจัดชองทางในการเปดเผยสารสนเทศ
ที่มีสาระสำคัญ โดยจัดตังศูนยขอมูลขาวสารไวภายใน
อ.ส.พ. และมีการจัดทำ Website เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานของคณะกรรมการพรอมทังมี Web Board
เพื่อใหประชาชนหรือผูสนใจไดแสดงความคิดเหน
อ.ส.พ. มีการจัดทำชองทางในการรับ งความเหน
ของผูเกี่ยวของทุกประเภท
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หมวดที่ 4 บุคลากรและการเรียนรู
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ และตอเนือ่ ง มีการพัฒนา
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนมาตรฐาน และมีทิศทางการพัฒนาที่ถูกตอง โดยกำหนดนโยบายและกลยุทธ
ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีส่ อดรับกับทิศทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ
โดยตระหนักถงคุณคาของทรัพยากรมนุษย ่งเปนพลังขับเคลื่อนที่สำคัญขององคกร ดวยการสงเสริม จัดใหมีระบบ
คุณธรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ ตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และมุงมั่นในการ
สรางจิตสำนกของบุคลากร ในการป ิบัติหนาที่ดวยความ ื่อสัตย มุงมั่น ทุมเท และรับผิดชอบในการรายงานผลการ
ป ิบัติงานทังดานบวกและดานลบ โดยมุงเนนผลประโยชนสูงสุดขององคกร
ลำดับ
น ยบายหลัก
1 กำหนดนโยบายและกลยุทธในดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลโดยพิจารณาในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณโดยเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ
(หลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ)
2 สงเสริมใหผูป ิบัติงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาองคกร รวมถง
การมีสว นรวมในการกำหนดแผนยุทธศาสตรขององคกร
(หลักธรรมาภิบาล : ความมีสวนรวม)
3 กำกับดูแลใหบุคลากรป ิบัติหนาที่ดวยความ
ื่อสัตยสุจริต โปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
ป ิบัติตามก ระเบียบ ขอบังคับ เปนไปตาม
จรรยาบรรณขององคกร เพื่อประโยชนสูงสุด
ขององคกร และไมดำเนินการใด ในลักษณะที่อาจ
กอใหเกิดความขัดกันของผลประโยชน
(หลักธรรมาภิบาล : นิติธรรม คุณธรรม)
4 มุงเนนและพัฒนาระบบการประเมินผลการป ิบัติงาน
ที่เปนธรรมและสะทอนถงประสิทธิภาพของผูป ิบัติ
อยางแทจริง
(หลักธรรมาภิบาล : โปรงใส, ความคุมคา)
5 สงเสริม สนับสนุน ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ และความรูในการป ิบัติงานทุกระดับ
เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning
Organization) โดยใชหลักการของ Peter Senge
5 ประการ ประกอบดวย
5.1 System Thinking กระบวนการคิดอยางเปนระบบ
5.2 Personal Mastery การสรางวินัยของบุคคล
ในหนวยงาน
5.3 Mental Models การปรับเปลี่ยน แนวความคิด
ของบุคคล
5.4 Share Vision การมีวิสัยทัศนรวมกัน
5.5 Team Learning การเรียนรูของกลุม/ฝาย/ทีม
(หลักธรรมาภิบาล : การมีสวนรวม)
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การป ิบัติตามน ยบาย
อ.ส.พ. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
ที่เปนปจจัยแหงความกาวหนาขององคกร โดยสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาใหมีความรูความสามารถสูงขน
และเหมาะสมกับตำแหนงงาน
อ.ส.พ. ดำเนินการจัดสรางบรรยากาศในการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่อง
อ.ส.พ. มีการจัดทำจรรยาบรรณของ อ.ส.พ. เปน
ลายลักษณอักษรและแจงเวียนใหบุคลากรในองคการ
ไดรับทราบ และถือป ิบัติ รวมทังเผยแพรผานระบบ
เครือขาย และจัดพิมพเพื่อเผยแพรตอไป อีกทังมีการ
ปรับปรุงแกไขก ระเบียบขอบังคับ และเผยแพร
ใหบุคลากรในองคการทราบอยางทั่วถง
อ.ส.พ. จัดใหมีระบบการใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
และเปนธรรม โดยอิงจากการประเมินผลการป ิบัติงาน
ทังเชิงปริมาณและคุณภาพ
อ.ส.พ. จัดใหมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
หรือโครงการจัดการองคความรู (KM) ภายใน
และภายนอก โดยมีการสื่อสารประชาสัมพันธ
ผานทางชองทางตาง
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ลำดับ
น ยบายหลัก
6 สงเสริมใหผูป ิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(หลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ)

การป ิบัติตามน ยบาย
อ.ส.พ. ใหความสำคัญเรื่องการพัฒนาหรือปรับปรุง
แนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
หรือบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง การจัดกิจกรรมหรือ
การบริการเพือ่ เสริมสรางสุขภาพกายและใจทีแ่ ขงแรง
ใหแกผูป ิบัติงาน การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความ
สัมพันธอนั ดีระหวางผูป บิ ตั งิ าน และการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมในการทำงานและ
มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร

นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการ อ.ส.พ. กำหนดขอบังคับและมาตรการปองกัน ควบคุม และตรวจสอบการกระทำที่เปนการ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนของ อ.ส.พ. เพื่อใหกรรมการและผูป ิบัติงานยดถือป ิบัติ
อยางเครงครัด เปนการปองกันการแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสำหรับตนเองหรือผูอื่นจากการป ิบัติ
หรือละเวนการป ิบัติอยางใดในหนาที่หรือตำแหนงของกรรมการและผูป ิบัติงานของ อ.ส.พ. โดยในการประชุม
ของกรรมการ อ.ส.พ. หากกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคล
กับผลประโยชนของ อ.ส.พ. ในเรื่องที่ไดมีการเสนอเขาสูระเบียบวาระการประชุมในครังใด กใหแจงตอที่ประชุม
คณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาใหงดออกเสียงเพื่อลงมติ หรืออาจเชิญใหออกจากหองประชุมในระหวางที่
พิจารณาเรื่องที่มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนนัน ในสวนของผูป ิบัติงานไดมอบหมายให
สำนักตรวจสอบภายในทำหนาที่สุมตรวจสอบการประพ ติป ิบัติตนของผูป ิบัติงานและคูสมรสเกี่ยวกับการรับ
ั ญาหรือมีสว นได
ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดโดยธรรมจรรยาการดำเนินการเกีย่ วกับการเสนอราคา และการเปนคูส ญ
สวนเสียในสัญญาที่ไดทำกับ อ.ส.พ. หากตรวจพบการกระทำผิดที่เปนการฝาฝนใหรายงานตอผูอำนวยการโดยทันที
นอกจากนียังไดกำหนดใหมีการรายงานการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชน ในกรณีที่ผูป ิบัติงานไดรับ
การแตงตังใหเปนผูตรวจสอบในกรณีตาง เปนคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เชน คณะกรรมการจัด ือจัดจาง
กรรมการสอบสวนทางแพง/ทางวินัย กรรมการสอบคัดเลือก เปนตน

ครงสราง ะความร
อ
ของคณะกรรมการ อ.ส.พ.
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุงมั่นที่จะบริหารงานอยางเตมความสามารถ โดยมุงเนนบทบาทของคณะกรรมการ
ในฐานะที่เปนตัวแทนของรัฐและประชาชนในการกำหนดนโยบายดานการบริหารงาน รวมทัง กำหนดทิศทางการ
เจริญเติบโตและตัดสินใจในเรื่องสำคัญขององคกร และกำกับดูแลฝายบริหารในการจัดการองคกรใหบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหเปนไปตามหลักการและป ิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
และหลักสำคัญของการกำกับดูแลองคกรที่ดีตามมาตรฐานสากล
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คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร
นางปจ ิมา นสันติ
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
นายสุริยะ ประสาทบัณ ิตย
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
นายดุสิต เขมะศักดิชัย
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาผูอำนวยการ
องคการสวนพฤกษศาสตร
นายสุริยะ ประสาทบัณ ิตย
ประธานกรรมการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารสูงสุด
นายสุริยะ ประสาทบัณ ิตย
ประธานอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางจิราพร คูสุวรรณ
ประธานกรรมการ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน
และติดตามผลการดำเนินงาน
นายสิรินทร แกวละเอียด
ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
พลตรี ณั ฐพัชร สกุลรังส ษ 
ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการวิชาการ
และภูมสิ ถาปตย
รศ.ดร. นิต งทอง
ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
และการประชาสัมพันธ
นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร
ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
ขอบังคับและระเบียบ
นางสาวเยาวนุช วิยา รณ
ประธานอนุกรรมการ
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คาตอ น องคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
การกำหนดคาตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ เชน คาเบียประชุม โบนัสกรรมการ เปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางป ิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี
1. คาเบียประชุมกรรมการ อ.ส.พ. กรรมการไดรับเบียประชุมครังละ 6,000 บาทตอคนตอเดือน
2. คาเบียประชุมประธานกรรมการ ใหไดรับสูงกวากรรมการรอยละ 25
3. คาเบียประชุมอนุกรรมการ อ.ส.พ. กรรมการไดรับเบียประชุมครังละ 6,000 บาทตอคนตอเดือน
4. กรรมการทีไ่ ดรบั แตงตังใหเปนประธานอนุกรรมการหรือประธานคณะกรรมการอืน่ ใหไดรบั เบียประชุมสูงกวา
กรรมการรอยละ 25 และใหกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับเบียรวมแลวไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครังตอเดือน

โบนัสคณะกรรมการ
องคการสวนพ กษศาสตรเปนรัฐวิสาหกิจประเภทสงเสริมและไมหวังผลกำไร เดิมไมมีการจายโบนัสกรรมการ
แตในป 2548 องคการ ไดเขาสูระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จงทำใหกรรมการไดรับโบนัส
ตามระบบแรงจูงใจในระบบประเมินผล ตามระดับผลงาน กลาวคือถาระดับผลงานที่ 3-5 กรรมการจะไดรับโบนัส
5,000-25,000 บาท และถาผลงานที่ระดับ 1-2.9 ไมไดรับโบนัส
ในรอบป ที่ ผ า นมา ป บั ญ ชี 2559 อ.ส.พ. ได จ า ยค า ตอบแทนให ค ณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการ
มีรายละเอียดดังตอไปนี

ชื่อ-สกุล
1. นางสาวอานุสรา จิตตมิตรภาพ
2. นางลัดดาวัลย สินธุรักษ
3. นายเอกสิทธ วัฒนปรีชานนท
4. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน
5. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
6. นางสุญาณี เวสสบุตร

คาตอบแทนของกรรมการ/อนุกรรมการ (ต.ค.-พ.ย. 2558)
คาตอบแทน เบียประชุม เบียประชุม
บนัส
รวม
รายเดือน คณะกรรมการ คณะกรรมการ/
คาตอบแทน
อ.ส.พ.
อนุกรรมการ
อ.ส.พ.
12,000.00
12,000.00
30,000.00
10,000.00
64,000.00
12,000.00
12,000.00
6,000.00
8,472.22
38,472.22
12,000.00
12,000.00
45,000.00
5,403.23
74,403.23
12,000.00
12,000.00
75,000.00
5,403.23 104,403.23
12,000.00
12,000.00
4,052.41
28,052.41
12,000.00
10,000.00
22,000.00

หมายเหตุ 1. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ ลาออกจากการเปนประธานกรรมการตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2558
2. นางสาวอานุสรา จิตตมติ รภาพ ปฏิบตั หิ นาทีร่ กั ษาการประธานกรรมการ ตัง้ แตการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เปนตนไป
3. นางลัดดาวัลย สินธุรกั ษ ลาออกจากการเปนกรรมการ ตัง้ แตวนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ทำใหเหลือกรรมการ
5 ทาน ซึ่งตามราชกิจจานุเบกษา มาตรา 12 กลาวไววา คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร
ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอืน่ อีกไมนอ ยวาหาคน แตไมเกินเกาคน ทำใหหลังจากนี้
ไมมีการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.
4. คาตอบแทนรายเดือน และคาเบี้ยประชุม รับ 2 เดือน คือเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2558

61

ขอบเขตและอํานาจหนาที่
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีอำนาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ่งกิจการของ อ.ส.พ. และ
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี
1. วางขอบังคับหรือระเบียบเพื่อป ิบัติการใหเปนไปตามมาตรา 6 และมาตรา 7
2. วางขอบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
3. วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตัง การเลื่อนขัน การลดขันเงินเดือนและการออกจากตำแหนง
อัตราเงินเดือน คาจาง เงินบำเหนจและเงินรางวัล วินัย การลงโทษและการอุทธรณ การลงโทษของพนักงานและ
ลูกจาง
4. วางขอบังคับเกี่ยวกับการจัดแบงสวนงานของ อ.ส.พ.
5. วางขอบังคับเกี่ยวกับการป ิบัติงานและการเงินของ อ.ส.พ.
6. กำหนดอัตราดอกเบีย คาภาระ คาบริการ คานายหนาและคาดำเนินธุรกิจตาง ของ อ.ส.พ.
7. วางขอบังคับวาดวยการจายคาพาหนะและเบียเลียงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลวงเวลา และการจายเงินอื่น
8. วางระเบียบวาดวยเครื่องแบบผูอำนวยการ พนักงานและลูกจาง
9. วางขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การใชและการรักษาทรัพยสินของ อ.ส.พ.
10. วางระเบียบวาดวยการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง
11. วางขอบังคับเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการของผูป ิบัติงานใน อ.ส.พ.
และครอบครัว ดวยความเหนชอบของคณะรัฐมนตรี
12. วางขอบังคับหรือระเบียบอันจำเปนเพื่อใหกิจการของ อ.ส.พ. ดำเนินไปโดยเรียบรอย

องคประกอบและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
โครงสรางการบริหารงานขององคการสวนพ กษศาสตร ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น
อีกไมนอ ยกวาหาคน แตไมเกินเกาคน และใหผอู ำนวยการเปนกรรมการและเลขานุการ โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูแ ตงตัง
ประธานกรรมการและกรรมการ ง่ กำหนดใหผดู ำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการ ตองไมเปนผูม สี ว นไดเสีย
ในธุรกิจที่กระทำกับ อ.ส.พ. หรือในธุรกิจที่เปนการแขงขันกับกิจการของ อ.ส.พ. ทังนีไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
เวนแตเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนที่จำกัดความรับผิดในกิจการเชนวานัน หรือเปนประธานกรรมการ กรรมการ
ผูจัดการหรือผูดำเนินกิจการ โดยการมอบหมายของ อ.ส.พ. และกำหนดวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป
แตอาจไดรับการแตงตังอีกได ในกรณีที่มีการพนจากตำแหนงกอนวาระ หรือในกรณีท่คี ณะรัฐมนตรีแตงตังกรรมการ
เพิ่มขนในระหวางเวลาที่กรรมการ ่งแตงตังไวแลวยังมีวาระอยูในตำแหนง ใหผูไดรับแตงตังใหดำรงตำแหนงแทน
หรือใหเปนกรรมการเพิ่มขนอยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ ่งไดรับการแตงตังไวแลว

ชื่อ-สกุล
1. นางปจฉิมา ธนสันติ
2. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย
3. นายดุสิต เขมะศักดิชัย
4. นางจิราพร คูสุวรรณ
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คาตอบแทนของกรรมการ/อนุกรรมการ (เม.ย.-ก.ย. 2559)
คาตอบแทน
เบียประชุม
เบียประชุม
รวม
รายเดือน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ/
คาตอบแทน
อ.ส.พ.
อนุกรรมการ
อ.ส.พ.
45,000.00
45,000.00
36,000.00
36,000.00
67,500.00
139,500.00
36,000.00
30,000.00
30,000.00
96,000.00
36,000.00
30,000.00
64,500.00
130,500.00
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ชื่อ-สกุล
5. พลตรี ณั ฐพัชร สกุลรังส ษ 
6. นายสิรินทร แกวละเอียด
7. นายธนิต ธงทอง
8. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน
9. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร
10. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
11. นางสุญาณี เวสสบุตร

คาตอบแทนของกรรมการ/อนุกรรมการ (เม.ย.-ก.ย. 2559)
คาตอบแทน
เบียประชุม
เบียประชุม
รวม
รายเดือน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ/
คาตอบแทน
อ.ส.พ.
อนุกรรมการ
อ.ส.พ.
36,000.00
36,000.00
58,500.00
130,500.00
36,000.00
36,000.00
67,500.00
139,500.00
36,000.00
30,000.00
49,500.00
115,500.00
36,000.00
24,000.00
78,000.00
138,000.00
36,000.00
36,000.00
84,000.00
156,000.00
36,000.00
24,000.00
15,000.00
75,000.00
12,000.00
12,000.00

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการ อ.ส.พ (ชุดใหม) แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
2. นางสุญาณี เวสสบุตร เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
3. นางปจฉิมา ธนสันติ (ประธานกรรมการ) ไดมหี นังสือแจงมายังองคการฯ ไมประสงคทจี่ ะรับเงินคาตอบแทน
รายเดือน

คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง

ประเ ทของคาตอบแทน
ป 2559
อ.ส.พ. ไดจา ยคาตอบแทนแกผบู ริหาร
2,519,288.37
ระดับสูง ่งไดแก ผูอำนวยการ อ.ส.พ. โดย 1. คาตอบแทนแรงงาน
485,903.23
แยกคาตอบแทนออกเปนประเภทตาง ดังนี 2. คาตอบแทนอื่น
1. คาตอบแทนแรงงาน ไดแก เงินเดือน โบนัส และเบียประชุม
2. คาตอบแทนอื่น ไดแก คาเชารถยนตประจำตำแหนง คารับรองประจำตำแหนง คาประกันชีวิต หรือ
ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ และคาโทรศัพท

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. กำหนดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครัง ในวันศุกรสัปดาหที่ 4 ของเดือน
หากมีเรือ่ งใหคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีเรงดวน อาจขออนุญาตประธานกรรมการเพือ่ เรียกประชุมคณะกรรมการ
เปนกรณีพิเศษเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการ อ.ส.พ. จะสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการแตละทานทราบเปนการลวงหนา เพื่อใหกรรมการมีเวลา
เพียงพอที่จะศกษาเอกสารและรายละเอียดตาง ที่ อ.ส.พ. นำเสนอกอนการประชุม ทังนี ในการประชุมทุกครัง
ทีก่ รรมการแตละทานไดเสนอความคิดเหนอยางเปดเผยและเสรี มีการบันทกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอกั ษร
และจัดเกบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับรองแลว เพื่อใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
รวมทังไดจดั สงสำเนารายงานการประชุมใหสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นอกจากนี คณะกรรมการ
อ.ส.พ. ยังใหเผยแพรระเบียบวาระการประชุมและมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการไวบนเวบไ ตของ อ.ส.พ. (www.qsbg.org)
เพื่อใหผูป ิบัติงานที่สนใจไดรับทราบรายละเอียด เพื่อความโปรงใส และเปนกลไกในเรื่อง Check and Balance
อีกทางหน่งดวย
ในปงบประมาณ 2559 เดือนตุลาคม 2558 ถงเดือนกันยายน 2559 คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีการประชุม
ทังสิน จำนวน 8 ครัง มีรายละเอียดดังตอไปนี
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การประชุมครังที่
ชื่อ-สกุล

ต.ค.
8/
2558

พ.ย.
9/
2558

เม.ย.
1/
2559

พ.ค.
2/
2559

มิ.ย.
3/
2559

ก.ค.
4/
2559

ส.ค.
5/
2559

ก.ย.
6/
2559

1. นางสาวอานุสรา จิตตมิตรภาพ
1
1
2. นางลัดดาวัลย สินธุรักษ
1
1
3. นายเอกสิทธิ วัฒนปรีชานนท
1
1
4. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน
1
1
5. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
1
1
6. นางสุญาณี เวสสบุตร
1
1
คณะกรรมการชุด หม แตงตังวันที่ 26 เมษายน 2559 จำนวน 10 ทาน
1. นางปจฉิมา ธนสันติ
1
1
1
1
1
1
2. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย
1
1
1
1
1
1
3. นายดุสิต เขมะศักดิชัย
1
1
0
1
1
1
4. นางจิราพร คูสุวรรณ
1
1
1
0
1
1
5. พลตรี ณั ฐพัชร สกุลรังส ษ 
1
1
1
1
1
1
6. นายสิรินทร แกวละเอียด
1
1
1
1
1
1
7. นายธนิต ธงทอง
0
1
1
1
1
1
8. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน
0
1
1
1
0
1
9. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร
1
1
1
1
1
1
10. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
0
0
1
1
1
1
หมายเหตุ 1 หมายถึง มาประชุม
0 หมายถึง ไมมาประชุม
- หมายถึง ไมมีการประชุมอันเนื่องมาจากเหตุการไมไดรับแตงตั้งหรือครบวาระการดำรงตำแหนง

รวมจำนวน
ครังทีเ่ ขาประชุม/
การประชุม
ทังหมด
นป 2559
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
6/6
6/6
5/6
5/6
6/6
6/6
5/6
4/6
6/6
4/6

การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

มีอำนาจหนาที่เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปบัญชี 2559 มีการประชุมทังสิน จำนวน 4 ครัง
มีรายละเอียดดังตอไปนี
ชื่อ-สกุล
1. นายเอกสิทธิ วัฒนปรีชานนท
2. นางลัดดาวัลย สินธุรักษ
3. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
1/1
1/1
1/1

หมายเหตุ: คณะกรรมการ อ.ส.พ ชุดนี หมดวาระเมื่อวันที่ 30 พ ศจิกายน 2558 จงไมมีการประชุม
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ชื่อ-สกุล
1. นายดุสิต เขมะศักดิชัย
2. พลตรี ณั ฐพัชร สกุลรังส ษ 
3. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
3/3
2/3
3/3

หมายเหตุ: คณะกรรมการ อ.ส.พ. ชุดนีแตงตังเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

อำนาจหนาที่
• พิจารณาใหความเหนเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององคการสวนพ กษศาสตร
ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ
• หาทางปรองดองและระงับขอโตแยงในองคการสวนพ กษศาสตร
• พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทำงาน อันจะเปนประโยชนตอพนักงานลูกจางและองคการ
สวนพ กษศาสตร
• ปรกษาหารือเพื่อแกปญหาตามคำรองทุกขของพนักงาน ลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถงการรองทุกข
ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
• ปรกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ประจำปบญ
ั ชี 2559 มีการประชุมทังสิน จำนวน 7 ครัง
มีรายละเอียดดังตอไปนี
ชื่อ-สกุล
1. นายเอกสิทธิ วัฒนปรีชานนท

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
5/5 (ต.ค.-ธ.ค. 2558/ม.ค.-ก.พ. 2559)

ชื่อ-สกุล
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
2/2 (เม.ย. และ พ.ค. 2559)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหนาที่
• เสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับไดใหแกคณะกรรมการองคการเพือ่ อนุมตั ิ
และสอบทานนโยบายทุกสินปทำการ
• นำเสนอความเสีย่ งในภาพรวมขององคการ รวมถงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพือ่ การจัดการ
ความเสี่ยงดานตาง ใหอยูในระดับที่องคการยอมรับได
• กำกับดูแลการพัฒนาและการป ิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทังองคการ
• รับทราบผลการดำเนินงานและใหคำแนะนำกับหนวยงานหรือคณะทำงานเกี่ยวกับความเสี่ยงเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงขององคการ
• สงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารความเสีย่ งเปนสวนหน่งของการดำเนินงานเพือ่ เพิม่ มูลคาใหกบั องคการ
• เรียกใหเจาหนาที่ขององคการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใหขอมูล ขอเทจจริง เอกสารหรือขอคิดเหนตาง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
• แตงตังคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
• ป ิบัติหนาที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปบัญชี 2559 รวมทังสิน จำนวน 3 ครัง ดังนี
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ชื่อ-สกุล
1. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
3/3 (พ.ย.-ธ.ค. 2558/ม.ค. 2559)

ชื่อ-สกุล
1. นางจิราพร คูสุวรรณ
2. นายธนิต ธงทอง

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
3/3 (พ.ค.-ก.ค. 2559)
3/3

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

อำนาจหนาที่
• กำกับดูแลและเสนอแนวทางการดำเนินงานขององคการ ใหเปนไปในแนวทางการบริหารกิจการที่ดีและ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ใหเปนไปตามก หมาย ขอบังคับ ระเบียบ นโยบาย กลยุทธ และกระบวนการป ิบัติ
ที่กำหนดไว โดยเหมาะสม และมีมาตรฐาน
• พิจารณา กลัน่ กรอง และกำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ แผนงานดานตาง ขององคการ ทังในระยะสัน
และระยะยาว รวมถงการพิจารณาทบทวนแผนงานตาง ใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเหนชอบ
• ติดตามและเรงรัดการดำเนินงานที่สำคัญขององคการ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน
ใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด รวมถงเรงรัดใหมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอยางสม่ำเสมอ
• เรียกใหเจาหนาที่องคการ หรือหนวงงานที่เกี่ยวของใหขอมูลเทจจริง เอกสารหรือขอคิดเหนตาง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
• แตงตังคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
• ป ิบัติหนาที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปบัญชี 2559 รวมทังสิน จำนวน 5 ครัง ดังนี
ชื่อ-สกุล
1. นางลัดดาวัลย สินธุรักษ
2. นางสาวอานุสรา จิตตมิตรภาพ

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
2/2 (ต.ค.-พ.ย. 2558)
2/2 (ต.ค.-พ.ย. 2558)

ชื่อ-สกุล
1. พลตรี ณั ฐพัชร สกุลรังส ษ 
2. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร
3. นางจิราพร คูสุวรรณ

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
3/3 (มิ.ย/ก.ค./ก.ย. 2559)
3/3 (มิ.ย/ก.ค./ก.ย. 2559)
2/3 (ก.ค./ก.ย. 2559)
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คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามประเมินผล

อำนาจหนาที่
• จัดใหมีทิศทาง นโยบาย กลยุทธ แผนงาน ทังในระยะสันและระยะยาว รวมถงการทบทวนแผนงาน
ใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
• พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของแผนงานตาง ขององคการ ทังระยะสันและระยะยาวใหมีรายละเอียด
องคประกอบที่ครบและเพียงพอ กอนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเหนชอบ
• ติดตาม ดูแล ประเมินผลและเรงรัดการดำเนินการตามแผนงานโครงการและการดำเนินงานที่สำคัญใหเปน
ไปตามเปาหมายและแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอยางสม่ำเสมอ
• เรียกใหเจาหนาที่ขององคการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใหขอมูลขอเทจจริง เอกสารหรือขอคิดเหนตาง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการมอบหมาย
• แตงตังคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
• ป ิบัติหนาที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปบัญชี 2559 รวมทังสิน จำนวน 5 ครัง ดังนี
ชื่อ-สกุล
1. นายสิรินทร แกวละเอียด
2. นายดุสิต เขมะศักดิชัย
3. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
5/5 (พ.ค.-ก.ย. 2559)
0/5
5/5

หมายเหตุ: ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 ไมมีประชุม

คณะอนุกรรมการวิชาการ

อำนาจหนาที่
• ใหคำแนะนำและกำกับดูแลการจัดทำแผนกลยุทธดา นวิชาการ (Science Strategy) ภูมสิ ถาปตย (Landscape)
และผังแมบท (Site Plans) ของสวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิริกิติและสวนพ กษศาสตรสาขาทุกแหง
ใหครอบคลุมภารกิจทุกดานที่เกี่ยวของ
• วางแนวทางพัฒนาพืชพืนเมืองและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานพ กษศาสตรใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสังคม
บนพืนฐานของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
• สงเสริมการเผยแพรงานวิชาการขององคการสวนพ กษศาสตร ใหเปนทีร่ จู กั อยางกวางขวางในระดับนานาชาติ
• สงเสริมสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการ ระหวางองคการสวนพ กษศาสตรและสถาบันทางวิชาการ
ภายในประเทศและตางประเทศ
• เชิญใหผทู รงคุณวุฒจิ ากภายนอกหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหคำปรกษา หรือขอคิดเหนตาง เพือ่ ประกอบ
การพิจารณาคณะอนุกรรมการ
• แตงตังคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
• ป ิบัติหนาที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปบัญชี 2559 รวมทังสิน จำนวน 10 ครัง ดังนี
ชื่อ-สกุล
1. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
5/5 (เดือน ธ.ค. 2558-เม.ย. 2559)
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ชื่อ-สกุล
1. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง
2. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน
3. ดร.สิรินทร แกวละเอียด
4. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
5/5 (พ.ค.-ก.ย. 2559)
4/5
4/5
4/5

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ

อำนาจหนาที่
• กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ และการประชาสัมพันธองคการสวนพ กษศาสตร
• พิจารณา ศกษา เสนอแนวทางการดำเนินการและแนวทางป ิบัติที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจการตลาด
และประชาสัมพันธที่มีความเหมาะสม คลองตัว และสามารถตรวจสอบได เพื่อการกำหนดเปนระเบียบป ิบัติของ
องคการเสนอตอคณะกรรมการใหความเหนชอบ
• ปรับปรุงสื่อและโสตทัศนูปกรณขององคการใหทันสมัยสามารถรองรับนักทองเที่ยวในระดับมาตรฐานได
• พิจารณาหาแนวทางใชประโยชนจากสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดรายได
• เชิญใหผทู รงคุณวุฒจิ ากภายนอกหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหคำปรกษา หรือขอคิดเหนตาง เพือ่ ประกอบ
การพิจารณาคณะอนุกรรมการ
• แตงตังคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
• ปรับปรุงสื่อและโสตทัศนูปกรณขององคการใหทันสมัย สามารถรองรับนักทองเที่ยวในระดับมาตรฐานได
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปบัญชี 2559 รวมทังสิน จำนวน 8 ครัง ดังนี
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวอานุสรา จิตตมิตรภาพ
2. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
4/4 (ม.ค.-เม.ย. 2559)
4/4 (ม.ค.-เม.ย. 2559)

ชื่อ-สกุล
1. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร
2. พลตรี ณั ฐพัชร สกุลรังส ษ 

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
4/4 (มิ.ย.-ก.ย. 2559)
1/4

คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบ

อำนาจหนาที่
• พิจารณา กลั่นกรอง กำหนด ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม ก หมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ
ตาง ขององคการสวนพ กษศาสตร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเหนชอบ
• เชิ ญ ให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกหรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งให ค ำปรกษา หรื อ ข อ คิ ด เหนต า ง เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาคณะอนุกรรมการ
• แตงตังคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
• ป ิบัติหนาที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปบัญชี 2559 รวมทังสิน จำนวน 2 ครัง ดังนี
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
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รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
2/2 (ส.ค.-ก.ย. 2559)

The Botanical Garden Organization

คณะกรรมการสรรหาผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร

คณะกรรมการสรรหาผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการองคการสวนพ กษศาสตร มีอำนาจหนาที่เปนไปตาม
กำหนดในพระราชบัญญัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปบัญชี 2559 รวมทังสิน จำนวน 3 ครัง ดังนี
ชื่อ-สกุล
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย
2. นางจิราพร คูสุวรรณ
3. พลตรี ณั ฐพัชร สกุลรังส ษ 
4. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน
5. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
3/3 (พ.ค.-ก.ค. 2559)
2/3
2/3
3/3
3/3

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร

อำนาจหนาที่
• พิจารณาและดำเนินการกำหนดผลตอบแทน รวมทังเจรจาตอรองผลตอบแทนกับบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอชือ่
เปนผูอำนวยการองคการสวนพ กษศาสตร ตามหลักเกณฑและแนวทางการจายผลตอบแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และวันที่ 22 มิถุนายน 2543
• เสนอผลการพิจารณาพรอมรางสัญญาจางตอคณะกรรมการองคการสวนพ กษศาสตรเพื่อพิจารณา
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปบัญชี 2559 รวมทังสิน จำนวน 1 ครัง ดังนี
ชื่อ-สกุล
1. นายดุสิต เขมะศักดิชัย
2. นางจิราพร คูสุวรรณ

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
1/1 (ส.ค. 2559)
1/1

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผูบริหารระดับสูง

อำนาจหนาที่
• กำหนดหลักเกณฑ ตัวชีวัด นำหนักและเปาหมายในการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงสุดที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรม นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเหนชอบ เพื่อตกลงกับผูบริหารสูงสุด
• นำเสนอแนวทาง หลักเกณฑในการพิจารณาคาตอบแทนหรือแรงจูงใจอืน่ ของผูบ ริหารระดับสูงและระดับสูงสุด
ที่เปนธรรม เหมาะสม สอดคลองกับสถานภาพขององคการ
• ประมวลผลในการติดตามประเมินผลผูบริหารระดับสูงและระดับสูงสุด
• พิจารณาการขนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษของผูบ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอคณะกรรมการพิจารณา
• ป ิบัติหนาที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปบัญชี 2559 รวมทังสิน จำนวน 4 ครัง ดังนี
ชื่อ-สกุล
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย
2. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน
3. นางจิราพร คูสุวรรณ

รวมจำนวนครังที่เขาประชุม/การประชุมทังหมด นป 2559
4/4 (มิ.ย.-ก.ย. 2559)
3/4
4/4

69

รา งาน การ ตงาน องคณะกรรมการตรว สอ
ประจําปงบประมาณ 2559
คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพ กษศาสตร
(อ.ส.พ.) ตามคำสั่ ง องค ก ารที่ 4/2558 ลงวั น ที่ 28
ตุลาคม 2558 จำนวน 3 คน ประกอบดวย นายเอกสิทธิ
วัฒนปรีชานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ นางลัดดาวัลย
สินธุรักษ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน เปนกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางปาลิกา ปรานณปรีดา รักษาการผูอำนวยการ
สำนักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตามคำสั่งองคการที่ 2/2559 ลงวันที่ 8
พ ษภาคม 2559 จำนวน 3 คน ประกอบดวย นายดุสิต
เขมะศักดิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ พลตรีณั ฐพัชร
สกุลรังส ษ  นายจรูญ อิม่ เอิบสิน เปนกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวเพญศิลป ที ะพันธ หัวหนาสวนตรวจสอบ
การบริหาร การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน ป ิบัติ
หนาที่เลขานุการ
ในปงบประมาณ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามคำสั่งที่ 4/2558 ไดจัดใหมีการประชุมรวมทังสิน
1 ครัง เมื่อวันที่ 16 พ ศจิกายน 2558 โดยประชุม
รวมกับหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อป ิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. ก บัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคูมือการป ิบัติงานสำหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
และตอมาไดมีการแตงตังคณะกรรมการตรวจสอบตาม
คำสั่ ง ที่ 2/2559 ได จั ด ให มี ก ารประชุ ม ทั งสิ น 3 ครั ง
เมือ่ วันที่ 5 กรก าคม 2559 เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559
และเมื่ อ วั น ที่ 9 กั น ยายน 2559 โดยประชุ ม ร ว มกั บ
หนวยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ป บิ ตั หิ นาทีต่ ามทีไ่ ดรบั
มอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. จากการประชุม
ทังสี่ครังสรุปสาระสำคัญไดดังนี
สอบทานการบริหารความเสี่ยงและความคืบหนา
ของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการเพื่อลดหรือ
ควบคุมความเสีย่ ง รวมทังความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน และของผูสอบบัญชี รวมทัง
ติดตามสอบถามฝายบริหาร ตลอดจนสอบทานจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูบ ริหาร และพนักงาน ตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.พ.
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กำกับดูแลการป ิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในใหเกิดความเปนอิสระและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยพิจารณาสอบทานก บัตรหนวยงานตรวจสอบภายใน
และสอบทานคูม อื การป บิ ตั งิ านตรวจสอบภายใน สอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบ ทีส่ รุปความคืบหนาของกิจกรรม
ตรวจสอบภายในและขอสังเกตในประเดนที่เกี่ยวของ
เพื่อใหผูป ิบัติงานรับทราบและถือป ิบัติรวมทังสงเสริม
และสนับสนุนใหผตู รวจสอบภายในมีโอกาสพัฒนาความรู
และวุฒิบัตรทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ทบทวนก บั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหมั่นใจวามีความเหมาะสมตอการป ิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงคตามทีก่ ำหนดไวในก บัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การป ิ บั ติ ภ ารกิ จ ในหน า ที่ อื่ น ตามคู มื อ การ
ป ิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง ตลอดจนไดทำการกำกับดูแลกิจการ
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลตามหนาที่ ทีไ่ ดรบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อใหการดำเนินงานของ
อ.ส.พ. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตาม
วัตถุประสงค

(นายดุสิต เขมะศักดิชัย)
ประธานกรรมการคณะกรรมการ
ตรวจสอบองคการสวนพ กษศาสตร

The Botanical Garden Organization

“...เงินแผนดินนัน คือเงินของประชาชนทังชาติ...”
พระราชดำรัสในพระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

รายงานของ ูสอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการองคการสวนพ กษศาสตร
สำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ต รวจสอบงบการเงิ น ขององค ก ารสวนพ กษศาสตร ่ ง ประกอบด ว ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
กันยายน
งบกำไรขาดทุนเบดเสรจ งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด
สำหรับปสินสุดวันเดียวกันขององคการสวนพ กษศาสตร
ความรับ ิดชอบของ ูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานีโดยถูกตองตามที่ควร ตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปน เพื่อใหสามารถจัดทำงบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเทจจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับ ิดชอบของ ูสอบบัญชี
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูร บั ผิดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบ
ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดป บิ ตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
่งกำหนดใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินป ิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและป ิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเทจจริงอันเปน
สาระสำคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมา ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขนอยูกับดุลยพินิจของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
่งรวมถงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเทจจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงิน ไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว สำนักงานการตรวจเงินแผนดินพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรขององคการพ กษศาสตร
เพื่ อ ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุ ป ระสงค ในการแสดงความเหนต อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององคการสวนพ กษศาสตร การตรวจสอบรวมถงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขนโดยผูบริหารนำมาใช รวมทัง
การประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
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ความเหน
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเหนวา งบการเงินขางตนนีแสดงฐานะการเงินขององคการสวนพ กษศาสตร
ณ วันที่
กันยายน
งบกำไรขาดทุนเบดเสรจ งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สำหรับปสินสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางผาสุก สุดชูเกียรติ)
ผูอำนวยการสำนักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม

นางสาวแสงทอง คำปนนา
ผูอำนวยการกลุม
สำนักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม
Chiang Mai Provincial Audit Office
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องคการสวนพ กษศาสตร
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ

30 ก.ย. 2559

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพยระหวางกอสราง
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนีสินและสวนของทุน
หนีสินหมุนเวียน
เจาหนีการคา
หนีสินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไมหมุนเวียน
หนีสินอื่น
รวมหนีสินไมหมุนเวียน
รวมหนีสิน
สวนของทุน
ทุน
กาไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของทุน
รวมหนีสินและสวนของทุน

3
4
5

231,269,695.05
3,160,276.81
14,411,629.00
248,841,600.86

179,606,750.68
3,274,037.96
28,580,824.31
211,461,612.95

6
7
8
9
10

343,916,666.00
34,344,136.58
5,488,937.91
5,350,000.00
115,000.00
389,214,740.49
638,056,341.35

345,498,030.26
35,907,180.35
4,688,050.74
2,200,505.65
15,000.00
388,308,767.00
599,770,379.95

11
12

129,650.55
41,288,307.15
41,417,957.70

294,804.81
53,271,577.67
53,566,382.48

13

406,198,340.20
406,198,340.20
447,616,297.90

404,781,580.52
404,781,580.52
458,347,963.00

14

70,000,000.00

70,000,000.00

15

48,922,451.82
71,517,591.63
190,440,043.45
638,056,341.35

71,422,416.95
141,422,416.95
599,770,379.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่งของงบการเงินนี

(นายภราดร หอมแยม)
รักษาการผูอำนวยการองคการสวนพ กษศาสตร

(นางสาวปถวี แสงฉาย)
ผูอำนวยการสำนักอำนวยการ
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องคการสวนพ กษศาสตร
งบกา รสะสม
สาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 30 กันยายน 2558
30 ก.ย. 2559
กาไรสะสมตนงวดกอนปรับปรุง ยังไมไดรับการจัดสรร
รายการปรับปรุงเพิ่ม (ลด)
ผลสะสมจากการดาเนินงานงวดกอน
กาไรสะสมตนงวดหลังปรับปรุง ยังไมไดจัดสรร
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
รวมกาไรสะสมป 2559
หักกาไรสะสมที่จัดสรรป 2559
รวมกาไรสะสมที่ยังไมจัดสรร
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่งของงบการเงินนี
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หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558

71,422,416.95

49,641,554.55

95,174.68
71,517,591.63
48,922,451.82
120,440,043.45
48,922,451.82
71,517,591.63

(457,052.09)
49,184,502.46
22,237,914.49
71,422,416.95
71,422,416.95
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องคการสวนพ กษศาสตร
งบกา รขาดทุนเบดเสรจ
สาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 30 กันยายน 2558

ราย ด

หมายเหตุ

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายไดจากการเขาชมสวน
รายไดจากการใหเชาหองประชุมสานักงาน
รายไดจากการใหสิทธิประกอบกิจการ
รายไดจากการอนุญาตใหใชพืนที่
รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการจัดประชุมสัมมนา
รายไดดอกเบียเงินฝากธนาคาร
รายไดจากการจัดทาปายพรรณไม
รายไดจากการจาหนายนาประปา
รายไดจากการจาหนายสินคารับฝากขาย
รายไดจากการจาหนายพรรณไม
รายไดจากการจาหนายอาหารและเครื่องดื่ม
รายไดอื่น
รวมรายได
คา ชจาย นการดาเนินงาน
เงินเดือน คาจาง
คาสาธารณูปโภค
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
รวมรายจาย
กา รขาดทุนเบดเสรจรวมสาหรับงวด

30 ก.ย. 2559

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558

239,459,382.37
17,568,888.39
11,962.62
2,341,244.26
651,816.21
1,868,691.45
129,625.93
1,979,419.25
180,939.27
182,685.00
2,525,043.52
1,381,537.00
3,421,821.31
2,690,313.53
274,393,370.11

221,560,035.24
4,737,022.51
12,149.53
2,336,448.60
483,419.50
1,115,295.89
2,279,296.15
109,046.73
192,690.00
1,599,605.78
1,001,417.00
1,397,519.48
2,154,975.77
238,978,922.18

62,071,762.38
7,986,164.45
51,109,540.82
37,977,865.12
27,014,900.29
39,310,685.23
225,470,918.29
48,922,451.82

59,272,250.00
8,122,694.01
47,779,961.89
38,010,604.91
26,183,401.45
37,372,095.43
216,741,007.69
22,237,914.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่งของงบการเงินนี
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องคการสวนพ กษศาสตร
รายละเอียดประกอบคา ชจาย นการดาเนินงาน
สาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 30 กันยายน 2558
30 ก.ย. 2559
เงินเดือน คาจาง
เงินเดือน
คาจางชั่วคราว
รวมเงินเดือน คาจาง
คาสา ารณูป ค
คาไ า
คาโทรศัพท
คาไปรษณีย
คานาประปา
รวมคาสาธารณูปโภค
คาตอบแทน
คาทางานลวงเวลา
คาจางเหมาแรงงาน
คาเลาเรียนบุตร
คารักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือบุตร
เงินสมทบเงินกองทุนสารองเลียงชีพ
เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน
คาตอบแทนคณะกรรมการ อ.ส.พ.
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
คาเบียประชุม
เงินโบนัสพนักงาน
คาครองชีพ
คาจางควบคุมงานและออกแบบ
คาใชจาย-เงินเกษียณอายุราชการ
คาใชจาย-วันลาสะสม
ตนทุน-ดอกเบีย-เงินเกษียณอายุราชการ
ตนทุนคาตอบแทน
รวมคาตอบแทน
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หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558

45,002,812.38
17,068,950.00
62,071,762.38

41,795,900.00
17,476,350.00
59,272,250.00

6,563,370.63
1,232,898.61
155,132.20
34,763.01
7,986,164.45

6,697,832.93
1,238,402.66
162,226.00
24,232.42
8,122,694.01

2,151,337.26
27,457,001.65
448,306.50
2,884,755.50
300,900.00
4,244,464.83
483,970.00
539,075.00
170,070.00
1,703,810.00
1,632,285.05
139,002.58
304,200.00
2,098,053.06
200,983.33
1,846,252.04
4,505,074.02
51,109,540.82

2,144,216.78
24,551,059.31
352,196.50
3,066,574.75
280,410.00
4,185,933.53
285,600.00
354,464.00
22,500.00
897,950.00
3,596,656.35
225,870.00
484,667.52
4,696,972.25
575,232.83
538,221.24
1,521,436.83
47,779,961.89

The Botanical Garden Organization

องคการสวนพ กษศาสตร
รายละเอียดประกอบคา ชจาย นการดาเนินงาน
สาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 30 กันยายน 2558

คา ชสอย
คาที่พัก เบียเลียง และคาพาหนะเดินทาง
คาลงทะเบียนอบรมสัมมนาตาง
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คารับรอง
คา อมแ มยานพาหนะ
คา อมแ มคอมพิวเตอร
คา อมแ มวัสดุครุภัณฑ
คา อมแ มอาคาร
คา อมแ มระบบสาธารณูปโภค
คารับรองประจาตาแหนง
คาจางสารวจปรับปรุงพืนที่
คาใชจายอื่น
ตนทุนขาย-หมวดใชสอย
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
คาวัสดุเชือเพลิง, พาหนะ
คาวัสดุการเกษตร
คาวัสดุสานักงาน
คาวัสดุครัวเรือน
คาวัสดุไ าและวิทยุ
คาวัสดุประปา
คาวัสดุ อมแ ม
คาวัสดุวิทยาศาสตร
คาวัสดุคอมพิวเตอร
คาวัสดุครุภัณฑ
คาวัสดุเผยแพรและโ ษณา
คาวัสดุกอสราง
คาวัสดุสารวจ/สนาม
ตนทุนขาย-หมวดวัสดุ
รวมคาวัสดุ

30 ก.ย. 2559

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558

14,299,127.05
555,182.65
414,267.68
2,574,336.68
1,171,671.68
133,262.50
504,933.99
1,168,494.44
618,645.16
427,594.50
119,907.50
12,920,180.84
3,070,260.45
37,977,865.12

12,770,534.75
762,220.40
370,594.30
3,347,675.56
1,148,141.98
56,190.00
693,485.70
678,666.69
223,505.24
495,557.00
391,403.75
15,330,687.32
1,741,942.22
38,010,604.91

1,855,234.80
4,897,300.68
1,261,306.13
230,089.10
341,436.67
647,164.75
445,016.45
1,385,684.15
1,558,865.97
3,073,629.00
3,464,779.69
1,623,678.74
309,991.55
5,920,722.61
27,014,900.29

1,953,302.82
5,487,930.23
941,694.94
248,369.50
535,214.98
289,743.65
413,846.80
1,106,324.74
1,096,324.79
3,834,675.05
3,760,093.25
2,220,771.50
627,807.95
3,667,301.25
26,183,401.45
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องคการสวนพ กษศาสตร
รายละเอียดประกอบคา ชจาย นการดาเนินงาน
สาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 30 กันยายน 2558
30 ก.ย. 2559
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
คาเสื่อมราคา
รวมคาเสื่อมราคา
รวมคา ชจายทังสิน
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หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558

39,310,685.23
39,310,685.23

37,372,095.43
37,372,095.43

225,470,918.29

216,741,007.69

The Botanical Garden Organization

องคการสวนพ กษศาสตร
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง นสวนของทุน
สาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 30 กันยายน 2558

ทุนประเดิมจากรัฐบาล
ยอดตนงวด
ยอดปลายงวด
กา รสะสม ยัง มจัดสรร
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
รายการปรับปรุงบัญชี
หัก กาไรที่จัดสรรป 2559
ยอดปลายงวด
กา รสะสม ที่จัดสรรแลว
สารองธรรมดา
สารองเพื่อขยายกิจการ
สารองเพื่อการหมุนเวียนธุรกิจจัดหารายได
สารองลูกหนีสูญ
สารองชดเชยตามก หมายแรงงาน
คาบารุงทรัพยสิน
เงินโบนัส
กองทุนเงินรายได
รวมกาไรสะสมที่จัดสรรแลว
สวนของทุน

30 ก.ย. 2559

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558

70,000,000.00
70,000,000.00

70,000,000.00
70,000,000.00

71,422,416.95
48,922,451.82
95,174.68
(48,922,451.82)
71,517,591.63

49,641,554.55
22,237,914.49
(457,052.09)
0.00
71,422,416.95

2,446,122.59
19,568,980.73
7,338,367.77
978,449.04
4,892,245.18
4,892,245.18
4,892,245.18
3,913,796.15
48,922,451.82
190,440,043.45

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
141,422,416.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่งของงบการเงินนี
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องคการสวนพ กษศาสตร
งบกระแสเงินสด
สาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 30 กันยายน 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรขาดทุนเบดเสรจรวมสาหรับป
รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากการดาเนินงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยและทรัพยสินไมมีตัวตนตัดบัญชี
ขาดทุนจากการตัดจาหนายสินทรัพย
ปรับปรุงกาไรสะสมงวดกอนเพิ่มขน (ลดลง)
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
สินทรัพยดาเนินงานลดลง (เพิ่มขน)
สินคาคงเหลือ (เพิ่มขน) ลดลง
ลูกหนีเงินยืมทดรอง (เพิ่มขน) ลดลง
คาใชจายจายลวงหนา (เพิ่มขน) ลดลง
ดอกเบียคางรับ (เพิ่มขน) ลดลง
เงินคางรับ (เพิ่มขน) ลดลง
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขน) ลดลง
หนีสินดาเนินงานเพิ่มขน (ลดลง)
เจาหนีการคาเพิ่มขน (ลดลง)
คาใชจายคางจายเพิ่มขน (ลดลง)
หนีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขน (ลดลง)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เพิ่มขน) ลดลง
เงินลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน (เพิ่ม) ลด
เงินลงทุนในสินทรัพยระหวางกอสราง (เพิ่มขน) ลดลง
หนีสินอื่นเพิ่มขน (ลดลง) เพิ่มขน
ตัดจาหนายทรัพยสิน (ยานพาหนะ) (เพิ่ม) ลด
เงินสดรับจากการจาหนายสินทรัพย
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขนสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสินงวด
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30 ก.ย. 2559

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558

48,922,451.82

22,237,914.49

39,310,685.23
95,174.68
88,328,311.73

37,372,095.43
2,550.24
(457,052.09)
59,155,508.07

113,761.15
(2,496,949.68)
1,575.28
7,455.32
16,537,617.15
119,497.24

499,163.41
662,918.98
344.83
(197,719.99)
55,937,057.08
464,718.44

(165,154.26)
10,095,128.22
(22,078,398.74)
90,462,843.41

116,962.26
(13,114,074.42)
5,070,100.46
108,594,979.12

(34,344,505.38)
(2,622,658.99)
(3,149,494.35)
1,416,759.68
(38,799,899.04)
51,662,944.37
179,606,750.68
231,269,695.05

(88,186,770.15)
(1,713,578.24)
10,644,494.35
1,472,216.65
(2,029,400.68)
56,074.77
(79,756,963.30)
28,838,015.82
150,768,734.86
179,606,750.68

The Botanical Garden Organization

องคการสวนพ กษศาสตร
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 30 กันยายน 2558
1. ขอมูลทั่ว ป
การจัดตังและวัตถุประสงค
องคการสวนพ กษศาสตรเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตังขน
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2535 ตามพระราชก ษ ีกาจัดตังองคการสวนพ กษศาสตร พ.ศ.2535 โดยไดรับทุนประเดิม
จากรัฐบาลครังแรก จำนวน 0.45 ลานบาท เมือ่ วันที่ 13 กรก าคม 2536 และถือเปนวันเริม่ ตนงวดบัญชี หลังจากนัน
ไดรับทุนประเดิมจากรัฐบาลเพิ่มเติมจนครบ 70 ลานบาท ในป 2537 โดยมีสำนักงานใหญตังอยูที่อำเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม และมีการจัดตังสำนักงานสาขา ่งเปนสวนพ กษศาสตรประจำภูมิภาคตาง ของประเทศไทย
จำนวน 5 แหง
1.1 สวนพ กษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จัดตังขน
ตังแตป พ.ศ.2542 ตามพระราชดำริของสมเดจพระนางเจาสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ
1.2 สวนพ กษศาสตรเมืองพล ขอนแกน อำเภอพล จังหวัดขอนแกน จัดตังขนตังแตป พ.ศ.2544 จากการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำป พ.ศ.2544 ่งจะใชในการจัดตังศูนยรวมพรรณไมภาคใต (จังหวัดพังงา) แตการ
ดำเนินเรือ่ งการขอใชพนที
ื ย่ งั ไมแลวเสรจ จงขอเปลีย่ นสถานทีจ่ ากจังหวัดพังงาไปเปนจังหวัดขอนแกน ง่ มีความพรอม
มากกวา
1.3 สวนพ กษศาสตรระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดตังเมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2545 โดยความเหนชอบ
จากคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหนวยราชการ ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักสำนักนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม
1.4 สวนพ กษศาสตรพระแมยาสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ไดดำเนินโครงการจัดตังในป พ.ศ.2551
และไดรับงบประมาณโครงการจัดตังในปงบประมาณ 2552 พืนที่ดำเนินการทังหมด 386 ไร ดำเนินการเชาที่จาก
ราชพัสดุ
1.5 สวนพ กษศาสตรเกาะระพังงา อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไดดำเนินโครงการจัดตังใน ป พ.ศ.2551
และไดรับงบประมาณโครงการจัดตังในปงบประมาณ 2552 และเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 องคการ ไดยกเลิก
การจัดตังสวนพ กษศาสตรเกาะระ พังงา ตามหนังสือ ที่ ทส 1201/109
วัตถุประสงค นการจัดตังที่สำคัญ ดังนี
1. รวบรวมพรรณไมตาง เพื่อจัดปลูกใหเปนหมวดหมู
2. ทำหนาที่เปนศูนยรวมตัวอยางพรรณไมแหง ขอมูล เอกสาร สิ่งพิมพเผยแพร และแลกเปลี่ยนความรูทาง
วิชาการพ กษศาสตรกับองคกรอื่นทังภายในและภายนอกราชอาณาจักร
3. ขยายพันธุ และอนุรักษพรรณไมของประเทศไทย
4. ศกษาคนควาฝกอบรม และวิจัยทางดานพ กษศาสตร และผลิตภัณฑที่ผลิตขนจากพืชรวมทังสงเสริมและ
ใหความรวมมือในกิจการดังกลาวของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
5. เปนสถานศกษาพรรณไมในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเปนสถานที่สำหรับการสันทนาการพักผอนหยอนใจ
และใหความรูโดยเฉพาะทางดานพ กษศาสตร
6. ปลูกฝงและกลอมเกลาจิตใจ รวมทังใหความรูแกเยาวชน ใหตระหนักถงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ
7. นำเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหนาย ่งของที่เกี่ยวกับกิจการพ กษศาสตร
8. ประกอบกิจการพ กษศาสตร รวมทังกิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับหรือตอเนือ่ ง หรือใกลเคียงกับกิจการพ กษศาสตร
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โดยที่ ส วนพ กษศาสตร ที่ อ ำเภอแม ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม องค ก ารสวนพ กษศาสตร ไ ด ส ร า งขนให เ ป น
สวนพ กษศาสตรในระดับสากลที่สมบูรณแบบ และเปนศูนยกลางในการดำเนินการศกษา ดานพืชในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และของโลกในอนาคต และเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเดจพระนางเจาสิรกิ ติ พระบรมราชิ
ิ
นนิ าถ
ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จงไดรับพระราชทานนามวา “สวนพ กษศาสตรสมเดจพระนางเจาสิริกิติ”
(QUEEN SIRIKIT BOTANIC GARDEN)
ในงวดบัญชีป 2542 องคการ มีนโยบายหารายไดโดยใหบุคคลทั่วไปเขาชมสวน และเกบคาเชาชมสวนเปน
รายบุคคลรวมทังใหบริการดานการจัดหองสัมมนา นอกจากนีไดจัดทำหนังสือพรรณไมตาง และจัดจำหนาย
2. สรุปน ยบายการบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินนีจัดทำขนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและถือป ิบัติตามเกณฑคงคาง
2.1 การรับรูรายได
2.1.1 รายไดจากการดำเนินงานรับรูเมื่อเกิดขนจริง
2.1.2 รายไดดอกเบียรับรูต ามเกณฑสดั สวนของเวลา โดยคำนงถงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ทจริงของสินทรัพย
2.1.3 เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล
เงินงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาลเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานประจำป หมวด เงินอุดหนุน
โดยบันทกเปนหนีสินรอตัดบัญชีและรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อเกิดคาใชจาย
กรณีที่ไดรับเพื่อเปนรายจายลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางโดยบันทกเปนหนีสิน
รอตัดบัญชีและรับรูเ ปนรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เมือ่ เกิดคาใชจา ย (คาเสือ่ มราคาทุกสินไตรมาสและสินปงบประมาณ)
2.2 สินคาคงเหลือ
แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน
2.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ณ วันสินงวด คำนวณตามราคาทุนตามวิธเี ขากอน-ออกกอน จะบันทกบัญชีวสั ดุเปนคาใชจา ย
ในวันที่ ือหรือวันที่ตรวจรับ กอนจะรับรูเปนสินทรัพยตามจำนวนคงเหลือ ณ วันสินไตรมาส
2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ ือหรือไดมาหรือกอสรางแลวเสรจ และตรวจรับไวใชงานแลวหักดวยคาเสื่อม
ราคาสะสม สินทรัพยที่มีราคาหนวยละไมเกิน 30,000.00 บาท รับรูเปนคาใชจายทังจำนวนในงวดบัญชีที่ ือ
คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณรับรู ณ วันสินไตรมาสคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุ การใชงาน
องคการ ไดมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานตามมติคณะกรรมการองคการ เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2555 โดยเริ่มตังแตปงบประมาณ 2555 องคการ ไดตรวจสอบการตีราคาและทบทวนอายุการใชงาน
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม โดยประมาณของสินทรัพยแตละ
ประเภท ดังนี
อาคารถาวร
20-30-40 ป
อาคารโรงเรือนจัดแสดง
20-30-40 ป
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน
20 ป
สิ่งกอสรางใชคอนกรีตเสริมเหลกเปนสวนประกอบหลัก
20-25-30-40 ป
สิ่งกอสรางโครงสรางเหลกเปนสวนประกอบหลัก
20 ป
สิ่งกอสรางจากวัสดุสำเรจรูปเปนสวนประกอบหลัก
15 ป
สิ่งกอสรางใชไม
10 ป
นิทรรศการจัดแสดงถาวร
5 ป
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ระบบสาธารณูปโภค - ระบบนำ
10-15-20 ป
- ระบบไ า
15-20-40 ป
- ระบบสื่อสาร
10-20 ป
งานระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญในอาคาร
15 ป
ครุภัณฑ และเครื่องใชสำนักงาน
5 ป
ยานพาหนะ เครื่องมือ และเครื่องใชประจำยานพาหนะ
5 ป
2.5 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ ือหรือไดมาหรือกอสรางแลวเสรจ และตรวจรับไวใชงานแลวหักดวยคาเสื่อม
ราคาสะสม สินทรัพยทมี่ รี าคาหนวยละไมเกิน 30,000.00 บาท รับรูเ ปนคาใชจา ยทังจำนวนในงวดบัญชีที่ อื คาเสือ่ ม
ราคาอาคารและอุปกรณรับรู ณ วันสินไตรมาสคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน
แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ ือหรือไดมาหรือดำเนินการแลวเสรจ และตรวจรับไวใชงานแลวหักดวยคาตัด
จำหนายสะสม สินทรัพยไมมตี วั ตนทีม่ รี าคาหนวยละไมเกิน 30,000.-บาท รับรูเ ปนคาใชจา ยทังจำนวนในงวดบัญชีที่ อื
คาตัดจำหนายรับรู ณ วันสินไตรมาสคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละ
ประเภท ่งอยูระหวาง 5 ป
2.7 เงินหรือสินทรัพยทไี่ ดรบั โอนหรือทีม่ ผี อู ทุ ศิ ใหบนั ทกเปนหนีสินรอการรับรูแ ละตัดจำหนายหนีสินรอการรับรู
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่ไดบริจาค
3. เงินสดและเงิน าก นาคาร ประกอบดวย
30 ก.ย. 2559
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจา
เงินฝากกระแสรายวัน
รวม

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558

73,564.25

86,427.94

45,612,186.05
185,580,944.75
3,000.00
231,269,695.05

52,075,831.68
127,441,491.06
3,000.00
179,606,750.68

30 ก.ย. 2559

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558

4. สินคาคงเหลือ ประกอบดวย

หนังสือพรรณไม, เสือ, ป ิทิน, เขมกลัด, ลม, ถานไ ฉาย ล
รวม

3,160,276.81
3,160,276.81

3,274,037.96
3,274,037.96
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5. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
30 ก.ย. 2559
ภาษีหัก ณ ที่จายเวลาเบิกจาย ีกา
คาใชจายจายลวงหนา
ดอกเบียคางรับ
เงินกันเหลื่อมป
เงินคาปรับอยูที่คลังจังหวัด
เงินคางรับจากคลังจังหวัด
ภาษี ือยังไมถงกาหนด
วัสดุคงเหลือ
รายไดคางรับ
ลูกหนีเงินยืม
ลูกหนีอื่น
สารองจาย-โครงการขิงขา
ลูกหนีกรมสรรพากร
เงินสารองจาย-โครงการขิงขา
เงินรอเรียกคืน
รวม

57,797.77
35,067.19
324,873.93
5,649,000.74
161,805.00
1,782,132.21
25,442.02
1,369,326.78
74,851.25
4,136,052.07
770,655.62
0.00
10,957.80
36.00
13,630.62
14,411,629.00

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558
7,816.35
36,642.47
332,329.25
24,179,494.35
0.00
0.00
32,356.96
1,513,356.34
25,912.00
1,639,102.39
605,076.80
207,000.00
1,350.00
0.00
387.40
28,580,824.31

คาใชจา ยจายลวงหนาเปนเงินทีอ่ งคการจายคาใชจา ยเพือ่ อสิ
ื นทรัพยหรือบริการไปแลวและจะไดรบั ประโยชน
ตอบแทนในอนาคต เชน คาเบียประกันภัย คาเชาที่ดินราชพัสดุ
รายไดคา งรับเปนเงินทีย่ งั ไมไดรบั จากผูป ระกอบการทีเ่ ขามาดำเนินการภายในองคการสวนพ กษศาสตรตา ง
เชน คาตอบแทนตามสัญญา คานำประปา
เงินงบประมาณกันไวเบิกองคการ ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหกันเงินหมวด คาครุภัณฑที่ดินและ
สิง่ กอสรางไวเบิกเหลือ่ มป โดยในงวดบัญชีป 2559 ไดกนั เงินคาครุภณ
ั ฑทดี่ นิ และสิง่ กอสราง จำนวน 5,649,000.74 บาท
6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุท ิ ประกอบดวย
ราคาทุน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑและเครื่องใชสานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
คาเสื่อมราคาประจาป
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817,196,546.01
94,405,734.94
35,038,719.04
946,640,999.99

คาเสื่อม
ราคาสะสม
492,724,196.46
82,866,603.98
27,133,533.55
602,724,333.99

ราคาตามบัญชี
2559
324,472,349.55
11,539,130.96
7,905,185.49
343,916,666.00
35,925,869.64

หนวย : บาท
ราคาตามบัญชี
2558
325,742,441.72
13,270,400.19
6,485,188.35
345,498,030.26
34,276,908.90
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ทีด่ นิ งึ่ เปนทีต่ งขององค
ั
การสวนพ กษศาสตร มีเนือทีท่ งหมด
ั
6,482 ร 1 งาน 35 ตารางวา ดยแบงเปน
2 สวน ดังนี
สวนที่ 1 พืนที่ที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ในความดูแลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พรรณพืช จำนวนเนือที่ 4,238 ไร 3 งาน 85 ตารางวา ปจจุบนั อยูร ะหวางการพิจารณา การเพิกถอนอุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย บางสวน
สวนที่ 2 เปนพืนที่ที่ราชพัสดุในความรับผิดชอบใชประโยชนของกรมรบพิเศษที่ 5 กองทัพภาคที่ 3 จำนวน
เนือที่ 2,243 ไร 1 งาน 50 ตารางวา ่งองคการ ไดเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น ตามสัญญาเชาที่ดิน
ราชพัสดุ ที่ 4 ชม-17/2547 ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 และไดตออายุสัญญาเชา ระยะเวลา 2 ป ลงวันที่ 27
พ ษภาคม 2558 ตังแตวันที่ 1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2560 อัตราคาเชาปละ 1,442.-บาท
คาทดแทนสิทธิทำกินบนที่ดิน จำนวน 9.09 ลานบาท เปนเงินที่จายใหแกชาวเขาที่ปลูกพืชผลบนที่ดิน เนือที่
272 ไร ่งเปนสวนหน่งใน 4,238 ไร 3 งาน 85 ตารางวา ของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพรรณพืชเขตอุทยาน
แหงชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อป 2539 และ 2540 ในป 2554 องคการ ไดปรับปรุง คาทดแทนสิทธิทำกินบนที่ดิน
จำนวน 9.09 ลานบาทเปนคาใชจายทังหมด
ที่ดินที่เปนที่ตังของสวนพ กษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดำริ ตังอยูในเขตตำบลบอภาค
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เนือที่โดยประมาณ 1,385 ไร อยูในการดูแลรักษาของโครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงพืนที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว และองคการสวนพ กษศาสตรไดขอใชประโยชนโดยไมมีคาเชา
แตอยางใด
ทีด่ นิ ทีเ่ ปนทีต่ งของสวนพ
ั
กษศาสตรเมืองพล ขอนแกน ตังอยูใ นเขตพืนทีบ่ งทุง พงพืด ตำบลเพกใหญ อำเภอพล
จังหวัดขอนแกน เนือที่ดำเนินการประมาณ 1,530 ไร เปนพืนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน ประเภทพลเมือง
ใชประโยชนรวมกัน อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติใหใชพืนที่จากกรมที่ดิน
ที่ดินที่เปนที่ตังของสวนพ กษศาสตรระยอง ตังอยูในเขตพืนที่ หมู 2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัด
ระยอง โดยมีเนือที่ดำเนินการ 1,193 ไร สวนหน่งของพืนที่สาธารณประโยชนหนองจำรุง ทังหมด 3,871 ไร ปจจุบัน
อยูระหวางการถอนสภาพพืนที่เพื่อใชประโยชนตามระเบียบทางราชการ สวนพ กษศาสตรระยอง ยังไมมีสิทธิ
ครอบครองตามก หมาย โดยยังไมไดรับอนุญาตถอนสภาพเปนพืนที่ราชพัสดุ จงยังไมมีการเชาพืนที่แตอยางใด
อีกทังยังไมไดมา ่งพืนที่ตามก หมายพืนที่ดังกลาว ยังคงเปนพืนที่สาธารณะยังไมมีการจัด ือที่ดินหรือคาชดเชย
เวนคืนที่ดินแตประการใด
ที่ดินที่เปนที่ตังสวนพ กษศาสตรเกาะระ พังงา ตังอยูภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาเกาะระ อำเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา มีเนือที่ทังหมด 12,187 ไร และเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 องคการ ไดยกเลิกการจัดตังสวน
พ กษศาสตรเกาะระ พังงา ตามหนังสือ ที่ ทส 1201/109
ทีด่ นิ ทีเ่ ปนทีต่ งสวนพ
ั
กษศาสตรพระแมยา สุโขทัย ตังอยูใ นตำบลบานกลวย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีเนือที่
340 ไร 3 งาน 1 ตารางวา ตามสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ เพื่อประโยชนอยางอื่น ที่ 4 สท-1/2553 ลงวันที่ 3
พ ษภาคม 2553 และบันทกตออายุสัญญาเชา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 มีกำหนดระยะเวลา 3 ป นับตังแต
วันที่ 1 มกราคม 2558-31 ธันวาคม 2560 แยกเปนเนือที่สวนที่ตังอาคารสำนักงานและอาคารประกอบอื่น เนือที่
3 ไร 3 งาน 27 ตารางวา และพืนที่สำหรับปลูกพรรณไมตาง เนือที่ 336 ไร 3 งาน 74 ตารางวา ตังแตวันที่ 1
มกราคม 2558 ถงวันที่ 24 มีนาคม 2558 คาเชาปละ 71,927 บาท และตังแตวันที่ 25 มีนาคม 2558 ถงวันที่ 31
ธันวาคม 2560 คาเชาปละ 82,810 บาท
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7. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุท ิ) ประกอบดวย
ราคาทุน
อาคารศูนยฝกอบรม-สัมมนา
รวม
คาเสื่อมราคาประจาป

120,928,603.00
120,928,603.00

คาเสื่อม
ราคาสะสม
86,584,466.42
86,584,466.42

ราคาตามบัญชี
2559
34,344,136.58
34,344,136.58
1,563,043.77

หนวย : บาท
ราคาตามบัญชี
2558
35,907,180.35
35,907,180.35
1,563,043.77

ในปงบประมาณ 2555 องคการ ไดแยกอาคารศูนยฝกอบรม-สัมมนา ่งองคการ ใหเอกชนเชาประกอบ
กิจการใหบริการและบริหาร เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จากรายการอาคารและสิ่งปลูกสราง และมูลคา
ยุติธรรมคงเหลือของอาคารศูนยฝกอบรม-สัมมนาในป 2559 เทากับ 27,677,571.17 บาท
8. สินทรัพย มมีตัวตน (สุท ิ) ประกอบดวย
ราคาทุน
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม
สินทรัพย มมีตัวตนตัดบัญชี

12,769,022.03
12,769,022.03

สินทรัพย มมีตัวตน
ตัดบัญชีสะสม
7,280,084.12
7,280,084.12

ราคาตามบัญชี
2559
5,488,937.91
5,488,937.91
1,821,771.82

หนวย : บาท
ราคาตามบัญชี
2558
4,688,050.74
4,688,050.74
1,532,142.76

30 ก.ย. 2559

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558

5,350,000.00
5,350,000.00

2,200,505.65
2,200,505.65

30 ก.ย. 2559
115,000.00
115,000.00

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558
15,000.00
15,000.00

30 ก.ย. 2559
129,650.55
129,650.55

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558
294,804.81
294,804.81

9. สินทรัพยระหวางกอสราง ประกอบดวย

ทรัพยสินที่อยูระหวาง
กอสรางเปนคาวัสดุกอสราง
รวม
10. สินทรัพยอื่น ประกอบดวย

เงินมัดจาขวด ลัง
รวม
11. เจาหนีการคา ประกอบดวย

เจาหนีสินคาฝากขาย
รวม
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12. หนีสินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
30 ก.ย. 2559
คาใชจายคางจาย
เจาหนีสรรพากร
ภาษีหัก ณ ที่จายคางนาสง
เงินประกัน AIA คางนาสง
เงิน าปนกิจคางนาสง
รายไดรับลวงหนา
เงินรอสงคืนคาบริการ รถนาเที่ยว
เงินรับลวงหนา-สนับสนุนโครงการพ กษศาสตรพืนบาน
หนีสินผลประโยชนพนักงาน-เงินเกษียณอายุ
หนีสินผลประโยชนพนักงาน-วันลาสะสม
เงินรอจายคืน
รายไดอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู
เงินรับลวงหนาสาหรับ คชจ.โครงการความรวมมือ
เจาหนีเงินนอกงบประมาณเพื่อสวัสดิการพนักงาน
กองทุนสวัสดิการ
เงินนอกงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
เงินนอกงบประมาณสนับสนุนงานดานประชาสัมพันธ
รวม

23,778,955.71
61,316.0
95,458.02
34,065.00
11,340.00
1,018,587.40
39,790.00
20,000.00
1,517,306.58
141,103.33
6,819.54
12,618,455.12
161,694.00
1,760,233.91
19,139.79
250.00
3,792.75
41,288,307.15

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558
13,683,827.49
7,506.00
136,015.36
33,750.00
8,580.00
968,383.06
36,171.00
0.00
663,500.00
66,350.00
1,436.07
37,666,058.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,271,577.67

13. หนีสินอื่น ประกอบดวย

เงินคาประกันการใชโทรศัพท และเงินคาประกันการกอสรางตาง
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู
หนีสินผลประโยชนพนักงาน-เงินเกษียณอายุราชการ
หนีสินผลประโยชนพนักงาน-วันลาสะสม
รวม

30 ก.ย. 2559
3,502,302.50
375,843,742.46
24,015,868.24
2,836,427.00
406,198,340.20

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558
3,423,241.57
377,665,665.90
20,925,369.72
2,767,303.33
404,781,580.52

30 ก.ย. 2559
70,000,000.00
70,000,000.00

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558
70,000,000.00
70,000,000.00

14. ทุน ประกอบดวย

ทุนประเดิมจากรัฐบาล
รวม
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ทุนอุดหนุนจากรัฐบาล สวนเกินทุนจากการรับบริจาคโครงการหิ่งหอย และสวนเกินทุนจากการรับบริจาค
สินทรัพย ในป 2555 องคการ ไดปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุน
รัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
การบันทกดอกผลของทุนเปนรายไดในงบกำไรขาดทุน และผลสะสมของกำไรขาดทุนแตละปไดแสดงรวมอยู
ในสวนของทุน ่งเปนไปตามพระราชก ษ ีกาจัดตังองคการสวนพ กษศาสตร พ.ศ.2535 มาตรา 8(5)
15. กำ รสะสมจัดสรรแลว ประกอบดวย

สารองธรรมดา
สารองเพื่อขยายกิจการ
สารองเพื่อการหมุนเวียนธุรกิจจัดหารายได
สารองลูกหนีสูญ
สารองชดเชยตามก หมายแรงงาน
คาบารุงทรัพยสิน
เงินโบนัส
กองทุนเงินรายได
รวม
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30 ก.ย. 2559
2,446,122.59
19,568,980.73
7,338,367.77
978,449.04
4,892,245.18
4,892,245.18
4,892,245.18
3,913,796.15
48,922,451.82

หนวย : บาท
30 ก.ย. 2558
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ที่ปรึกษา

นายภราดร หอมแยม รักษาการผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร

กองบรรณาธิการ

นายปยเกษตร สุขสถาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสวนและปลูกบํารุง
นางสาวรัชดา พงษสัตยาพิพัฒน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา สงา สรรพศรี
นางปถวี แสงฉาย ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
นายวัชนะ บุญชัย หัวหนาสวนพฤกษศาสตรระยอง
นายจรัญ มากนอย รักษาการหัวหนาสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก
นายคณิต แวงวาสิต รักษาการหัวหาสวนพฤกษศาสตรขอนแกน
นายดนัย สรรพศรี หัวหนาสวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย
นางสาวเสาวภาคย แยมพงศผลิน หัวหนาสวนนโยบายและแผน
นางนุชจรินทร กุญชร เลขานุการ
นายธนเดช มงคล ผูชวยเลขานุการ

รายงานประจำป 2559
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